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ئل  ان ؛ ه  مد آ یل  ذ رد  که  شرکت  کیفیت  مشی  خط  هن  گا پنج  س  ئو ر هب  ن  گا هم  ، ند و خدا ری  یا هب  ات  بسته  ر  کا ب مستمر  د  بهبو جهت  را  د  خو همت  یت   نها  ، شته گذ ی  اه ل  سا نند  ما که 
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. د نمو هید  نخوا
: شرکت کیفی  مشی  خط  س  ئو ر

ن یا مشتر و  ن  رکنا کا هی  گا آ ن  ا میز ء  تقا ر ا -1
ری  و آ نو ت  زا موا هب  ت  ال محصو کیفیت  سطح  یش  ا فز ا -2

ن  یا مشتر و  ن  رکنا کا ی  مند یت  ضا ر ن  د رب ال با -3
ر کشو خل  ا د و  ج  ر خا ز  ا عم  ا ر  زا با سهم  سعه  تو -4

ئی جو فه  صر و  قت  د  ، عت  سر  ، ی  زی ر مه  ان رب ل  صو ا یت  عا ر با  شرکت  رد  ری  کا ه  ر با و د و  ت  یعا ضا هش  کا -5
جلب  با  ات  یم  نما ش  تال ستا  را ین  ا رد  و  ه  ید ز ر و م  هتما ا یت  ری مد سیستم  سعه  تو و  حفظ  هب  نسبت  ات  نم  میدا متعهد  را  د  خو نب  ینجا ا  ، ق  فو مشی  خط  هن  گا پنج  س  ئو ر هب  ش  نگر با 

. م ر و آ هم  فرا را  تعهد  ین  ا تحقق  مینه  ز  ، م  شمند ز ر ا ن  را کا هم ت  عد مسا
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به جای سرمقاله

بهترین داور
کلیات  و  جزییات  روی  که  را  دقتی  و  توجه  اگر 
معطوف  خود  زندگی  به  داریم،  دیگران  زندگی 
کنیم به دستاوردهای مفید و موثری می رسیم، 
و  تجسس  مثل  بزرگی  گناهان  از  اینکه  ضمن 

دخالت در زندگی افراد به دور خواهیم بود. 
جسمی  و  فکری  نیروی  تمام  از  ترتیب،  این  به 
خود در جهت بهبود روند زندگی، رفع کاستی ها 
نقاط  پرورش  و  مثبت  نقاط  تقویت  ها،  کمبود  و 

ضعیف بهره خواهیم برد.
را  خود  که  است  این  گام  نخستین  و  بهترین 
مدام با دیروزمان مقاسه کنیم. همین االن قلم و 
کاغذی بردارید و میزان پیشرفت خود را نسبت 
به سال گذشته ، از لحاظ سالمتی جسم و روان، 
و  درآمد  مهارت،  کسب  تحصیل،  معنوی،  رشد 
... یادداشت کنید. آیا در وضعیت بهتری به سر 
می برید؟ آیا میتوانید رتبه خود را یک یا چند 
درجه نسبت به سال قبل ارتقا دهید؟ آیا شادتر 
هستید؟ یا در جا زده اید ؟ یا پسرفت کرده اید؟
شما بهترین ناظر ، داور و رای دهنده برای زندگی 
خود هستید و بدانید که همیشه تصمیم ، تصمیم 
که  است  چیزی  همان  کنونی  شرایط  شماست. 
برایش اراده و همت کرده اید! از االن به بعد نیز، 

همه چیز بستگی به خودتان دارد!
منبع: »  مجله موفقیت «

فصلنامه داخلی شرکت الکتروپیک
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خرداد سال 82 به بازار عرضه شد.
• خط گوشی تصویری در آغاز با دونفر پرسنل و با سفارش محدود آغاز به کار کرد.

• با ورود محصول سیاه سفید الکتروپیک به بازار و بازخورد نظرات مشتریان کیفیت این محصول روز به روز بیشتر شد 
بطوری که پس از مدت کوتاهی این گوشی با مدل های V2 ،V1 و نهایتَا V3 روانه بازار شد.

• به دلیل دقت و ظرافت کار، پرسنل خط گوشی تصویری از آغاز تاکنون خانم ها هستند.
• با استقبال مشتریان در سال 84 و حمایت مدیران ارشد شرکت، برد SMPS )منبع تغذیه سوئیچینگ( در داخل شرکت 

تولید شد و الکتروپیک یک گام در جهت خودکفایی قطعات محصول خود برداشت.
• در سال 85 با ورود محصوالت رنگی به بازار، الکتروپیک گوشی 986 را معرفی نمود و در پی آن تنوع محصوالت سیاه 

و سفید و رنگی افزایش یافت و تاکنون گوشی های1080، 1286، 989 و 1090 به بازار عرضه شده است .
• در دی ماه 1390 میزهای خط گوشی تصویری به کانوایر تغییر یافت و این امر منجر به تسریع امور و کاهش فشارکاری 

به اپراتورهای خط تولید شد.
پرتالشترین  ،جز  کارکنان  سایر  همانند  همگی  که  هستند  نفر   38 حاضر  حال  در  تصویری  گوشی  خط  پرسنل   •
پرسنل الکتروپیک محسوب می شوند و اسامی آنها عبارت است از خانم ها مریم حصاری، سمیرا کیاشمشکی، فهیمه 
ایزدپناه، سمیه خانی، زهرا حسینی،  ترکاشوند، طیبه  نرگس  فاطمه مجدی، زهرا رضائیان،  باقرپور،  آتنا  تقی قزوینی، 
بی چوکان، سمیرا جمالی، وجیهه عیدیوندی، شهال  بی  قربان  ثمری،  زهرا  زارع،  رقیه  اسدی، حمیده محرمی،  مرضیه 
یزدانی، مهناز محمدپور، زهره ملکی، نرگس جعفری، مریم مرادی، مریم بختیاری، فرانک منصوری، فرشته اخالقی، الناز 
احمدزاده، معصومه جاویدیامی، ویدا دژدار، سمیه قمری، پروانه عفتی، اکرم مشعلچیان، ناهید حسینی، زهرا منافی، زهرا 

شیری، معصومه بهرامی، منیره سادات مجتبایی، فرشته زاغری و مریم فیروزه.

                

مراسم آغاز سال کاری 92  در الکتروپیک
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دانید:      می  آیا 
محصوالت       نامگذاری  نحوه 
تاریخ  اساس  بر  الکتروپیک 
آن  در  محصول  آن  تولید 
است.)گوشی  بوده  سال 
تصویری 382 در خرداد سال 
است.( گردیده  تولید   82



                                            
آیا می دانید ....

• شرکت الکتروپیک در سال 78 اقدام به ساخت قالب های دوربین و گوشی تصویری کرد.
• گوشی های تصویری الکتروپیک در ابتدا با واردات بردهای صفحه دم دری از کشور کره و با انجام یکسری تغییرات در 

قسمت قفل بازکن گوشی به بازار عرضه شدند.
• به همت آقایان منصوری و تالش خانم مهندس لطیفی اولین محصول تصویری سیاه سفید الکتروپیک با مدل 382 در 

با شروع سال کاری 92، مراسمی با حضور مدیر عامل، جانشین مدیر عامل و تمامی معاونان،مدیران و کارکنان شرکت در 
محل کارخانه شماره 1 برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی، در ابتدای این مراسم نصرت اهلل وزیری، جانشین مدیر عامل ضمن خوشامدگویی به پرسنل و 
تبریک سال نو، با اشاره به اهمیت کیفیت در حفظ جایگاه شرکت و کسب رضایتمندی مشتریان، بر تداوم مسیر جاری 

شرکت در افزایش کیفیت محصوالت تاکید کرد و سال 92 را سال کیفیت و نوآوری نامید.
ایشان پرسنل شرکت را به مسئولیت پذیری، احترام و تالش مضاعف تشویق نمود و از خداوند خواستار سالی پربار برای 

خانواده الکتروپیک شد. 
در ادامه مهرداد منصوری، مدیر عامل شرکت الکتروپیک سال جدید را به تمامی مدیران و کارکنان تبریک گفت و 
سال 92 را آغازگر پیشرفت های روزافزون الکتروپیک دانست. ایشان مهم ترین خط مشی شرکت در سال جدید 

را آموزش و رضایتمندی مشتریان عنوان نمود و بر دقت و هوشیاری بیش از پیش پرسنل تاکید کرد. 
مدیرعامل شرکت الکتروپیک با تأکید بر گسترش فرهنگ مشتری مداری در کلیه ارکان سازمان، خواهان توجه به نقش 

مشتریان درون و برون سازمانی در پیشبرد اهداف شرکت شد.
در پایان، با نواختن سرود ای ایران و پذیرایی از کلیه همکاران، این مراسم خاتمه یافت.

مراسم آغاز سال کاری 92  در الکتروپیک
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به گزارش روابط عمومی الکتروپیک، قائم مقام و جانشین مدیر عامل با حضور در 
مدیریت روابط عمومی، این روز را به پرسنل این مدیریت تبریک گفتند.

نصرت ا... وزیری، جانشین مدیر عامل در این دیدار ضمن تبریک این روز، روابط 
عمومی را دارای نقشی پررنگ در پیشبرد اهداف سازمان دانست و عنوان کرد 

روابط عمومی می بایست گوش شنوایی برای مشتریان داخلی و خارجی باشد.
روابط  پویایی  گرو  در  را  سازمان  پویایی  عامل  مدیر  مقام  قائم  منصوری،  مجید 

عمومی دانست و بر الگو بودن روابط عمومی در تمامی امور تاکید نمود.
در پایان نیز هدایایی به رسم یادبود به پرسنل این مدیریت اهدا گردید.

در روز ارتباطات و روابط عمومی، از پرسنل این مدیریت قدردانی شد.

با تایید مدیران ارشد شرکت و در راستای بهبود معیشتی پرسنل، حقوق و مزایای کلیه 
کارکنان شرکت  در چند مرحله افزایش یافت.

موجود  تورم  و  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  الکتروپیک،  عمومی  روابط  گزارش  به 
و همچنین با هدف افزایش انگیزه های فردی و کاری پرسنل در اوایل اسفندماه 91 
تصمیم گرفته شد که حقوق تمامی کارکنان از اول مهرماه افزایش یابد که معوقه 5ماهه 

نیز محاسبه و پرداخت گردید.
در ادامه و پس از تعطیالت نوروز، عالوه بر میزان حقوق مصوب وزارت کار، حقوق 

مدیران و کارشناسان الکتروپیک افزایش یافت.
الزم به ذکر است از خرداد ماه حقوق تمامی پرسنل تا  10 درصد  افزایش پیدا خواهد کرد. 

با افزایش حقوق پرسنل قبل از آغاز سال جدید و بعد از آن، موجی از شادی فضای 
الکتروپیک را در بر گرفت و تعداد زیادی از پرسنل با مراجعه به روابط عمومی از 

مدیرعامل و قائم مقام ایشان تشکر کردند.

افزایش حقوق تمامی پرسنل الکتروپیک

در مراسمی با حضور جانشین مدیرعامل و پرسنل مدیریت های مهندسی، سیستمها 
و روشها، کنترل کیفیت و نت، مهندس شهرام رحیمی به سمت سرپرست معاونت 

فنی، مهندسی و تضمین کیفیت منصوب شد.

فیش حقوقی آقای حسن محمدی نسب از پرسنل قدیمی شرکت  در 
سال 1366

توضیح: مبلغ کسری ردیف آخر فیش حقوقی به علت شکستن یک عدد
لیوان  در محیط کار می باشد.

معرفی معاون فنی، مهندسی و تضمین کیفیت

فیش حقوقی الکتروپیک در سال 1366

 همزمان با فرا رسیدن والدت حضرت زهرا )س( و گرامیداشت روز زن، از تمامی
 بانوان شرکت الکتروپیک با اهدای هدیه ای تقدیر شد.

بزرگداشت روز زن



تغییر مکان خدمات پس از فروش 
در آخرین ماه سال 91 موقعیت 
مکانی تعدادی از مدیریت های 
شرکت تغییر یافت که از جمله 
آن می توان به انتقال مدیریت 
به  فروش  از  پس  خدمات 
کارخانه 3 واقع در تهرانپارس 
خ سازمان آب خ چهارم غربی 

پ 43 اشاره کرد.

  ارائه سرویس رایگان به  همسایه 
های الکتروپیکی

در  که  عمومی  روابط  پیشنهاد  با 
راستای سیاست های شرکت به عمل 
اسفند  21،19و26  روزهای  در  آمد؛ 
1391، محصوالت الکتروپیک و یوتاب 
مجاور  مسکونی  منازل  و  ها  مجتمع 

شرکت، سرویس رایگان شد.
در این اقدام که به مناسبت عید نوروز 
عید  این  تبریک  ضمن  شد؛  انجام 
باستانی توسط نماینده روابط عمومی 
نماینده  تبلیغاتی،  هدایای  اهدای  و 
خدمات پس از فروش نیز محصوالت 
در  و  بررسی  را  یوتاب  و  الکتروپیک 
صورت وجود مشکل، آن را رفع نمود.

    سبد اقالم اهدایی نوروز در کنار 
سفره هفت سین الکتروپیکی ها

نوروز  عید  رسیدن  فرا  با  همزمان 
باستانی، پرسنل الکتروپیک با دریافت 
استقبال  به   شرکت،   اهدایی  اقالم 

کهن ترین جشن تاریخ بشر رفتند.
الکتروپیک،  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  گذشته  های  سال  برخالف  امسال 
جهت مبارزه با گرانفروشی و احتکار به 
جای آجیل به تمامی پرسنل اقالمی از 
قبیل برنج، مرغ، تن ماهی، شکالت و ... 

اهدا شد.
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گسترش آرشیو فرهنگی
عمومی  روابط  فرهنگی  آرشیو   
480عنوان  از  بیش  با  الکتروپیک 
مورد  فیلم،  300حلقه  و  کتاب 
قرار  پرسنل  گسترده  استقبال 
گرفت. لیست کتاب ها و فیلم های 
آرشیو در global/pe قابل مشاهده 
است و تمامی کارکنان می توانند 
روابط  مدیریت  در  حضور  ضمن 
عمومی یا تماس تلفنی از امکانات 

آرشیو فرهنگی استفاده نمایند.

در مصرف کاغذ صرفه جویی کنیم
 آیا می دانید در سال 91 بالغ بر 9 میلیون 
تومان جهت کاغذ مصرفی شرکت هزینه 
شده است که این میزان شامل 341 هزار 
و 560 برگ کاغذ     A4   و 43 هزار و 300 

برگ کاغذ    A5   بوده است.
تالش کنیم با مصرف صحیح و اصولی و 
با هدف تامین رفاه بیشتر از اسراف منابع 

سازمان جلوگیری نماییم.

اضافه کاری
 پیرو تصمیم متخذه در شورای معاونین 
شرکت، مقرر گردید مبلغ اضافه کاری 
مجموع  استناد  به  پرسنل  تمامی 
اضافه  و  جذب  حق  پایه،  مزایا)حقوق 

کار2( محاسبه و پرداخت گردد.

خبرهای کوتاه الکتروپیکی

و  داشتنی  دوست  همکار  از 
عزیزمان، علیرضا نیک نژاد که از 
مهرماه سال 80 تا اردیبهشت سال 
جاری افتخار همکاری با ایشان را 
این  برای  و  خداحافظی  داشتیم  
محترمش  خانواده  و  عزیز  همکار 
آرزوی عزت و سربلندی می کنیم. 

اتاق کنفرانس کارخانه شماره 1 و 2 
تجهیز شد.

پیگیری  و  عامل   مدیر  دستور  با 
روابط  مدیر  و  ایشان  جانشین 
عمومی،جهت سالن کنفرانس کارخانه 
1 و2 ، میز کنفرانس و صندلی به تعداد 

30 نفر خریداری گردید.
شایان ذکر است از این پس دوره های 
آموزشی نیز در محل سالن کنفرانس 

برگزار می گردد.
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هیئت مدیره

        مدیرعامل
قائم مقام مدیرعامل

س دفتر مدیرعامل
رئی

س دفتر قائم مقام
رئی

گ کننده
ت هماهن

معاون

ک
ت انفورماتی

مدیری

ستاد شخصی

ت روابط عمومی
مدیری

ت فنی و مهندسی
معاون

ت
وتضمین کیفی

ت بازرگانی
معاون

ت  مالی
معاون

ش،تحقیق و توسعه 
ت پژوه

معاون
ت  اداری

معاون
ت  برنامه ریزی وتولید

معاون

ت 
مدیری

       فنی و مهندسی

ت 
مدیری

ت
        کنترل کیفی

ت 
مدیری

          خرید داخلی

ت 
مدیری

          خرید خارجی

ت 
مدیری

ش
     بازاریابی و فرو

ت 
مدیری

ش
س از فرو

خدمات پ

ت مالی 
مدیری

ت 
مدیری

    حسابداری صنعتی

ت 
مدیری

     طراحی و توسعه
ت 

مدیری
   اداری و منابع انسانی

ت 
مدیری

          برنامه ریزی

ت 
مدیری

           تولید

ت 
مدیری

      مونتاژ محصول

ت 
مدیری

SM
D

(R&
D

)

ک
ت الکتروپی

ت سازمانی شرک
پ چار

تا

ت 
مدیری

ش ها
    سیستم ها و رو
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از مهندسان شرکت الکتروپیک تقدیر 
همزمان با فرا رسیدن 5اسفند، سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی، از مهندسان شرکت الکتروپیک قدردانی 

شد.
به گزارش روابط عمومی الکتروپیک، در این مراسم وزیری، جانشین مدیر عامل ضمن تبریک این روز، مهندسان را مغز متفکر شرکت 

نامید .
ایشان ضمن آرزوی سالمتی و سرافرازی برای مهندسان الکتروپیک، با تاکید بر اینکه از یک مهندس در شرکت الکتروپیک به دلیل 

دارا بودن مهارت های تخصصی انتظارات زیادی وجود دارد ؛خواستار تالش مضاعف و همه جانبه مهندسان شد  .
در پایان با قرائت سوگندنامه مهندسی وتوزیع هدایایی  از زحمات تمامی مهندسان الکتروپیک تقدیر شد.

هب انم خدا
مهندسی انمه  سوگند 

منابع  حفظ  نظم،  دقت،  قت،  صدا خود،  ای  حرفه  اهی  فعالیت  تمام  رد  مهندس،  یک  مقام  رد  کنم:  می  یاد  سوگند  متعال،  وند  خدا گاه  پیش رد  من 
همه  از  ربرت  را  مردم  منافع  و  بگیرم  نظر  رد  را  اه  انسان  ی  آینده  و  سالمت  ایمنی،  گرفته؛  نظر  رد  خود  کار  ی  سرلوحه  را  گان  هم حقوق  رعایت  و  اجتماعی 

دهم. قرار  خویش  تمایالت 
نسبت  را  خود  دین  که  بکوشم  شمارم.  محترم  را  دیگران  اعتبار  و  حیثیت  داده،  قرار  راقبت  شرط  را  ای  حرفه  توانمندی  تنها  و  بوده  پویا  مهندسی  حرفه  رد 
ن وجدا و  مهندسی  اخالق  اصول  و  شمرده  محترم  را  مقررات  و  قوانین  باشم.  پذری  مسئولیت  و  متعهد  ای،  حرفه  وظایف  انجام  رد  و  کنم  ادا  کشورم  هب 

کنم. رعایت  را  ای  حرفه   



با همکاری  انسانی و  اداری و منابع  برنامه ریزی بخش آموزش مدیریت  در راستای 
مدیریت ستاد بحران منطقه 4شهرداری تهران دوره آموزشی آمادگی و واکنش در 

شرایط اضطراری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی الکتروپیک، در این دوره که با حضور 30نفر از پرسنل برگزار 
شد حاضرین با واکنش در برابر زلزله، آتش سوزی و اقدامات کمک های اولیه بصورت 

تئوری و عملی به هنگام بحران آشنا شدند.
این دوره به مدت 8ساعت در کارخانه 1و 2 برگزار شد.

و     واکنش  در شرایط اضطراری آمادگی    آموزشی  دوره 
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پسوندها و  پیشوندها  و  ها  واژه  ز  ا بعضی  امالی 

ای )حرف ندا(:همیشه جدا از منادا نوشته می شود:
ای خدا، ای که

این،آن: جدا از جزء و کلمه پس از خود نوشته می شود:/ استثنا: آنچه، آنکه، اینکه، اینجا، آنجا، وانگهی
همین ، همان: همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود:

همین خانه، همین جا، همان کتاب، همان جا
هیچ: همواره جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود :

هیچ یک، هیچ کدام، هیچ کس
چه: جدا از کلمه پس از خود نوشته می شود، مگر در: چرا، چگونه، چقدر، چطور، چسان

چه: همواره به کلمه پیش از خود می چسبد:
آنچه، چنانچه، خوانچه، کتابچه، ماهیچه

را: در همه جا جدا از کلمه پیش از خود نوشته می شود، مگر در موارد زیر:
چرا در معنای »برای چه؟« و در معنای »آری« در پاسخ به پرسش منفی.
که: جدا از کلمه پیش از خود نوشته می شود: استثنا: بلکه،آنکه، اینکه

چنان که، آن که)=آن کسی که(
ابن: حذف یا حفظ همزه این کلمه، وقتی که بین دو علم )اسم خاص اشخاص( واقع شود، هردو صحیح است:

حسین بن علی/حسین ابن علی؛محمدبن زکریای رازی/محمدابن زکریای رازی
به: در موارد زیر پیوسته نوشته می شود:

1.هنگامی که بر سر فعل یا مصدر بیاید)همان که اصطالحا»بای زینت« یا »بای تاکید« خوانده می شود(:
بگفتم، بروم، بنماید،بگفتن)=گفتن(

2.به صورت بدین، بدان، بدو، بدیشان به کار می رود.
3.هرگاه صفت بسازد:/ بخرد،بشکوه، بهنجار،بنام

به در سایر موارد جدا نوشته می شود:
به برادرت گفتم، به سربردن، به آواز بلند، به سختی

بیاموزیم

همکاران گرامی :
با توجه به مطلب »بیاموزیم«

ویرایشی  و  نگارشی  5 غلط 
جایزه  و  یافته  نشریه  در  را 

بگیرید.

الکتروپیک  برگزار شد.
الزم به ذکراست،کتابی با همین عنوان که توسط مدیریت   سیستم ها و روش ها ی معاونت فنی ،مهندسی و تضمین کیفیت  در بین تمامی 

مدیران وکارشناسان توزیع شد؛  در آرشیو فرهنگی روابط عمومی موجود می باشد. 



5s                                     برگزا             ر           شد. دوره آموزشی               
به همت بخش آموزش مدیریت اداری و منابع انسانی، دوره آموزشی 5s  به مدت 14 ساعت در محل کارخانه شماره 1  ،2 

و 3 برگزار شد. 
 به گزارش روابط عمومی به نقل از مدیریت اداری و منابع  انسانی، در این دوره که برای تمامی مدیران و جانشینان و 

پرسنل مدیریت یوتاب برگزار شد؛ 85 نفر از کارکنان بصورت تئوری و عملی آموزش دیدند.
5s سیستم شناخته شده ای برای بهسازی و آراستگی محیط کار می باشد که موجب افزایش بهره وری و بازدهی می گردد  
این نظام در سازمان هاي تولیدي وخدماتي بسیاري ازکشورهاي جهان استقرار یافته ونتایج باارزشی در سامان دهي و 

مرتب کردن محیط هاي کاري و ایجاد عادت هاي مطلوب و فرهنگ مشتري گرایي داشته است.
این دوره در اردیبهشت ماه با تدریس مهندس شهرام رحیمی و جناب آقای دکتر علی محبی مقدم درمحل کارخانه شماره 2،1 و3 شرکت 
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TQM(    برگزار شد. دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع  )
دوره آموزشی مدیریت کیفیت جامع با حضور مدیران ارشد، معاونان، مدیران و تعدادی از کارشناسان شرکت الکتروپیک 
و نکو بهینه ماشین برگزار شد.  به گزارش روابط عمومی الکتروپیک، در این دوره  مباحثی در خصوص رفتارهای تثبیتی، 

نگرش سیستمی، کیفیت، تولید ناب و اصول TQM مطرح گردید. 
 شایان ذکر است مدیریت کیفیت جامع )TQM( فرآیندی است که از طریق ترویج یک فرهنگ مشارکتی در تصمیم گیری 
که همه سطوح و اعضای سازمان را در بر گرفته و به تکاپو در راستای بهبود کیفی مستمر و مداوم در تولید کاالها و ارائه 
خدمات وا می دارد؛ رضایت مشتریان و همه افراد ذی نفع را تضمین می نماید.  جلب رضایت مشتریان با حداقل هزینه، 
تصمیم گیری مشارکتی و گروهی صرفنظر از مقام سازمانی و منافع فردی، بهبود مداوم کیفیت و استانداردهای باالتر از 

جمله اهداف اجرا و پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع هستند. 
این دوره آموزشی توسط جناب آقای دکتر قاسمی، استاد دانشگاه در تاریخ 16 اردیبهشت 92 در محل سالن کنفرانس کارخانه 

شماره 1  برگزار شد.

آموزش 

برگزاری دوره آموزشی نصابان جک یوتاب
 دوازده و سیزدهمین دوره آموزشی نصب جک دربازکن یوتاب بر اساس برنامه معاونت 
بازرگانی و با همت مدیریت خدمات پس از فروش در تاریخ های 12 و 26 اردیبهشت ماه در 

کارخانه شماره 3 برگزار شد.

الکتروپیک
و

و   28 )صفحات 
را  شماره  همین   29
خبر  این  با  ارتباط  در 

مطالعه فرمائید.(
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های  اولویت  سپس  و  کنید  مرتب  را  آنها  و  بنویسید  را  خود 
غیرضروری را حذف کنید و اهداف بلندمدت و میان مدت خود 
داشته  آن  انجام رساندن  به  در  و سعی  کرده  نیز شناسایی  را 
باشید. این اهداف تعیین شده باید دست یافتنی و در عین حال 
آرمانی باشد تا سبب تحریک شما برای تالش و کوشش شود و 
این نکته را فراموش نکنید که هیچ گاه سعی در کپی برداری از 

سایر طرح ها نداشته باشید.
- استفاده از ابزارهای کمکی در مدیریت زمان

از تکنولوژی های روز در زمینه همواره سعی در استفاده 
 برنامه ریزی برای مدیریت زمان خود داشته باشید. استفاده از 
نرم افزارهای رایانه ای و نیز امکانات گوشی های همراه از این 
 Reminder نکات است. به عنوان نمونه آیا شما تا به حال از

تلفن همراه خود استفاده کرده اید؟
- اولویت بندی

به صورت روزانه و هفتگی کارهای خود را اولویت بندی کنید تا 
در زمان شما صرفه جویی شود.

- استفاده از تفویض اختیار
از اصل تفویض اختیار در کارهای غیرضروری همواره استفاده 
کنید و هیچ گاه سعی در تک روی در انجام امور نداشته باشید 
و بدانید همواره کسانی هستند که توانایی انجام صحیح کارهای 
مورد نظر شما را دارا می باشند. پس بعضی از کارها را بر عهده آنها گذاشته و خودتان را مشغول امور کم اهمیت نکرده 

و صرفًا به امور کلیدی بپردازید.
- از انجام کارهای تکراری بپرهیزید

سعی در انجام امور تکراری نداشته باشید و سعی کنید کارهای تکراری را مانند کارهای کم اهمیت به دیگران واگذار 
کنید.

- تعیین محدوده زمانی
برای کارهای زمان بر یک حداکثر زمان را در نظر گرفته و پس از پایان زمان تعیین شده کار مورد نظر را تعطیل کرده و 

به هیچ وجه دیگر به آن نپردازید و ادامه کار را به روز آینده و زمان تعیین شده بعدی موکول کنید.
- سازماندهی سیستم ها

در انجام امور روزانه از سیستم های موجود و کارا استفاده کنید و سعی در تغییر سیستم ها از سیستم های سنتی به 
سیستم های جدید داشته باشید، هرگز از یک سیستم قدیمی به دلیل عادت کردن به آن حمایت نکرده و همواره به 
دنبال سیستم های جدید و بهره ور باشید و برای انجام کارهای خود حتمًا از یک الگوریتم استفاده کنید. یعنی مراحل 
انجام کار را در لحظات بیکاری پیش خود مرور کرده و سعی کنید حاالت نفی سیستم را نیز پیش بینی کرده و از قبل 

برای آن راه حلی بیندیشید و نه در موقع بروز این گونه از عوامل.
-از انتظار بیهوده بپرهیزید

همواره در جلسات و قرار مالقات ها به موقع حاضر شوید و از دیگران نیز چنین انتظاری داشته باشید و مطمئن باشید 
که وقت اضافی برای هدر دادن ندارید و در صورت هدر رفتن این گونه از وقت ها دیگر قابل جایگزینی نیستند و در انتها 
هیچ گاه فراموش نکنید که زمان ارزشمندترین سرمایه برای هر فرد، گروه و سازمان است که با دیگر سرمایه ها به هیچ 
عنوان قابل مقایسه نیست، این سرمایه غیرقابل خریداری و نیز غیرقابل تولید است. پس باید به خوبی از آن مراقبت و 

محافظت به عمل آورد.
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11 راهکار اصلي در مدیریت زمان
بحث مدیریت زمان سال هاست که ذهن افراد 
و صاحب نظران گرایش های مختلف خصوصًا 
علمای مدیریت را به خود مشغول کرده است 
سمینارهای  و  آموزشی  دوره های  تاکنون  و 
تخصصی فراوانی در رابطه با مدیریت زمان برپا 
شده است اما سؤالی که مطرح است این است 
که آیا واقعاً ما توانسته ایم بر زمان احاطه پیدا 

کرده و آن را تحت کنترل خود درآوریم؟
آن  از  همگان  زمان  مدیریت  در  که  مفهومی 
را  خود  باید  ما  که  است  این  اند  مانده  غافل 
زمان  حقیقت  در  زیرا  را.  زمان  نه  کنیم  اداره 
اداره ناشدنی است و در حال گذر است و این 
ما هستیم که باید از زمان به درستی استفاده 
از  برخی  نظر  بنابر  ببریم.  بهره  آن  از  و  کرده 
علمای مدیریت، مدیریت زمان در واقع همان 
مدیریت بر خویشتن است و جالب است بدانید 

که مهارت هایی که ما برای اداره کردن دیگران نیاز داریم همان مهارت هایی است که برای اداره کردن خود به آن نیازمندیم 
و از آنها بهره می بریم مانند توانایی های مدیریت و برنامه ریزی، رهبری کنترل، مدیریت منابع و غیره.

شناخت درست و به موقع عواملی که وقت ما را هدر می دهند بسیار مهم است چون بدین ترتیب راه درمان بیماری اتالف 
وقت را کوتاه خواهیم کرد. بد نیست اندکی با خود تأمل کرده و از خود بپرسیم که وقت روزانه ما صرف چه اموری می شود؟

 راهکارهای اصلی مدیریت زمان
شما به طور قطع مقاالت و کتب فراوانی را در رابطه با مدیریت زمان مطالعه کرده اید اما ما در اینجا با عنوان کردن 11 کلید 
اصلی در مدیریت زمان سعی داریم که شما را بالفاصله به هدف نهایی خود که همان از دست ندادن زمان و مدیریت صحیح 

وقت است هدایت کنیم. پس با ما همراه شوید.
- مدیریت زمان دانش شخصی است

همان گونه که شبانه روز مقدار مشخص و ثابتی از زمان را به خود اختصاص می دهد و هیچ گاه کمتر و یا بیشتر از 24 ساعت 
نخواهد شد و این اصل را ما در زندگی خود پذیرفته ایم باید این نکته را نیز بپذیریم که این ما هستیم که باید زمان خود را 
تنظیم کنیم. ما هرگز نمی توانیم این 24 ساعت را افزایش و یا کاهش دهیم اما با برنامه ریزی صحیح می توانیم بهره خود از 

این زمان معین را بیشتر کنیم.
- نشتی های زمان را بیابید

همواره به دنبال نشتی های زمان باشید و ببینید که زمان شما در کجاها بیشتر هدر می رود و پس از یافتن این زمان ها سعی 
در کنترل آن داشته باشید و سعی در اختصاص آن برای کارهای گوناگون داشته باشید.

- به دنبال اهدافی از مدیریت زمان باشید
اولین گام در مدیریت زمان حذف کردن اوقاتی است که به صورت بی رویه هدر می رود. اگر شما موفق به حذف این 

زمان ها شدید بدانید که اولین گام را در این راه برداشته اید.
- الگوبرداری از طرح مدیریت زمان

همواره سعی در الگوبرداری از یک برنامه مدیریت زمان داشته باشید و در طرح الگوبرداری شده اهداف و اولویت های 
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آقایان طالیی و حیدری، به ترتیب عضو شورای اسالمی شهر تهران و رئیس کانون بازنشستگان ارتش جمهوری اسالمی 
ایران از شرکت الکتروپیک بازدید کردند.

به  الکتروپیک ضمن خوشامد  عامل  مدیر  منصوری،  مهرداد  ابتدا  دیدار  این  در  الکتروپیک،  عمومی  روابط  گزارش  به 
وزیری،  اهلل  نصرت  سپس  کرد  صحبت  کوتاهی  دقایق  آن  گیری  شکل  نحوه  و  شرکت  تاریخچه  خصوص  در  میهمانان 
جانشین مدیر عامل، ضمن معرفی میهمانان در خصوص شرایط کشور و اهمیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری و 

شورای اسالمی شهر تهران به سخنرانی پرداخت.
در ادامه دکتر مرتضی طالیی، ضمن تمجید از مجموعه الکتروپیک و قدردانی از آقایان منصوری بابت سرمایه گذاری در 
بخش تولید از شرایط نا به سامان اوضاع اقتصادی کشور سخن گفت. ایشان در بخشی از صحبتهای خود به کشور ژاپن 

و روند روبه رشدی که این کشور طی این چند سال داشته است؛ اشاره کرد.
این عضو شورای شهر، ریشه مشکالت کنونی جامعه را عدم مدیریت صحیح عنوان کرد و اعالم نمود پیشرفت هایی در 
برخی از زمینه ها صورت گرفته است اما باور ما این است که اگر در هر کاری مدیریت صحیح و کاملی داشته باشیم 
می توان چشم اندازهای بهتری داشت. ایشان عنوان کرد: حلقه مفقوده پیشرفت، عدم امکانات برای توسعه نیست بلکه 

در سوء مدیریت و نگاه های سلیقه ای در سطح کشور است.
این شهر صحبت کردند و  ایشان، دکتر اسداهلل حیدری در مورد کالنشهر تهران و پیشرفت های  از صحبت های  بعد 

حضورتولیدکنندگانی همچون برادران منصوری را برای این شهر غنیمت بزرگی توصیف کردند.
مونتاژ  از خطوط  معاونان شرکت داشتند  و  ارشد  با مدیران  از جلسه کوتاهی که  بعد  پایان دکتر طالیی و حیدری  در 

الکتروپیک بازدید کردند.
این مراسم 6خرداد ماه در محل کارخانه شماره 1 برگزار شد. 

             دیدارعضو  شورای اسالمی شهر تهران با پرسنل الکتروپیک
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در این شماره از پیک پیک با یکی از قدیمی ترین پرسنل 
مورد  در  وقتی  که  کردیم  صحبت  دقایقی  مونتاژ  خطوط 
خاطراتش در سالهای دور صحبت می کرد کالمش همراه با 
بغض بود. کسی که به گفته خودش نظم الکتروپیک، زندگیش 
را تحت تاثیر قرار داده است و با الکتروپیک زندگی کرده 

است ...
• خواهش میکنم در ابتدا خودتان را معرفی کنید و بفرمایید 
چند سال است که در الکتروپیک مشغول به فعالیت هستید؟

تاکنون  پیش  17سال  از  و  هستم  ظهیراقدم  طاهره  بنده 
افتخار این را داشته ام که در مجموعه الکتروپیک کار کنم.

• از شرایط کار در الکتروپیک ، آن موقع که تازه استخدام 
شده بودید؛بگوئید.

خب آن زمان که بنده تازه وارد الکتروپیک شده بودم خط 
مونتاژ از 7نفر تشکیل شده بود ولی با نظم و جدیتی که از 
جانب آقایان منصوری وجود داشت مطمئن بودم که این خط 
به 7 نفر محدود نمی شود و خدا رو شکر هم اکنون این خط 
با 127 نفر تبدیل به یکی از بزرگترین خطوط مونتاژ شرکت 

الکتروپیک شده است.
• سرکار خانم ظهیراقدم اگر بخواهید الکتروپیک را در یک 

جمله تعریف کنید چه چیزی بیان می کنید.
الکتروپیک منشاء نظم و انظباط. 

• یعنی واقعاً این موضوع را باور دارید؟
بله صد در صد؛ بطوریکه در زندگی شخصی ام هم تاثیرگذار 
از  چیزها  خیلی  من  سالها  این  در  درواقع  و  است  بوده 
است  داشتن  نظم  بزرگترینش  و  ام  گرفته  یاد  الکتروپیک 

زیرا انضباط اولین پله نردبان موفقیت است.
شاغل  آن  در  حاضر  حال  در  که  قسمتی  مدیر  شما  اگر   •

هستید بودید چه کاری انجام می دادید؟
طبیعتا به نظم بیشتر اهمیت می دادم زیرا در گذشته خیلی 

آن  از  خیلی  متاسفانه  و  شد  می  رعایت  بهتر  مقررات،  از 
قوانین رعایت نمی شود .

• اگر امکان دارد برخی از این قوانین که به آن اشاره کردید 
را بیان نمائید.

از  بسیاری  برای  مقررات  این  از  بعضی  درک  و  باور  شاید 
همکارانی که تازه به مجموعه اضافه شده اند سخت باشد 
اما جالب هست که بدانید در پایان هر هفته تمام میزهای 
کار را با دقت تمیز می کردیم و حتی پایه میزها را با وایتکس 
می شستیم یا سرپرستان خط ابتدای هر هفته لباس های 
کار را با وسواس نگاه می کردند تا تمیز و اتو شده باشد در 
غیر اینصورت با فرد خاطی برخورد می شد ولی االن کمتر 

این مسائل رعایت می شود.
• به نظر شما دلیل اینکه اکنون برخی از این مسائل رعایت 
نمی شود یا شاید بهتر باشد بگوییم کمتر رعایت می شود 

چیست؟
به نظر بنده یکی از دالیلش می تواند گستردگی سازمان 
باشد ولی شاید مهمتر از آن حضور کمرنگ آقایان منصوری 
در خط ها باشد. در خاطرم هست که در آن زمان بعد از پایان 
ساعت کار، آقای مجید منصوری پا به پای سایر پرسنل در 
معنی  واقع من  در  کرد.  میزها شرکت می  و  نظافت سالن 
واقعی نظم را از ایشان یاد گرفتم و هنوز بعد از گذشت چند 

سال وقتی یاد آن روزها می افتم اشک می ریزم.
• بله کامال مشخص هست. خب به روزهایی که در آن هستیم 
برگردیم شما به عنوان یکی از باسابقه ترین پرسنل، شرایط 

الکتروپیک را در حال حاضر چگونه می بینید؟
مسلما شرایط اکنون با گذشته قابل مقایسه نیست ولی به 
نظرم اون شرایط باید طی می شد تا به اینجا برسیم. معتقدم 
آقایان منصوری از ابتدا قدم اول را درست و محکم برداشته اند 
و احساس غرور می کنم که در این سالها به عنوان عضوی 

کوچک، شاهد موفقیت الکتروپیک بوده ام.  
• در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.

صحبت خاصی ندارم فقط الزم می دانم که از آقایان منصوری 
بابت حمایتهایی که در این سالها از تمامی کارکنان داشته اند 
تشکر و قدردانی کنم و از ایشان تقاضا دارم بیشتر از سالن 
دیدن  بار  هر  با  چونکه  باشند  داشته  بازدید  مونتاژ  های 
انرژی  پرسنل  تمامی  بلکه  تنها من،  نه  آقایان منصوری 

می گیرند.
• خیلی متشکرم که وقتتان را به ما اختصاص دادید. برای 

شما آرزوی سالمتی و سربلندی داریم. 

الکتروپیک یعنی همه خاطرات خوب + نظم
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جشن
پایان سال
الکتروپیک
 باشکوه 
و 

به یادماندنی
28   اسفند 1391
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عامل  مدیر  سخنان  از  فرازی 
الکتروپیک در جشن پایان سال

شرکت  پرسنل  یکایک  تالش  با   •
سر  پشت  موفقیت  با  را   91 سخت  سال 

گذاشتیم.
•   سالمت زندگی کردن یکی از مهمترین 
اهداف الکتروپیک همواره بوده و خواهد 
و  بودن  را در کنار خوب  این مهم  و  بود 
متعهد بودن در سال 92 ادامه می دهیم.

•  انتظاری که از تمامی پرسنل پرتالش 
الکتروپیک دارم این است که به نقطه ای 
الکتروپیک  از  نامی  هرجا  که  برسیم 
آورده می شود، باالتر از آن نامی وجود 

نداشته باشد.

پیشنهاد برگزاری این جشن از 
امیرحسین منصوری بود که توسط 

روابط عمومی پیگیری گردید.
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چیزي بگویم. 
- کوتاه و روشن سخن مي گویم تا فرصت الزم براي درک کالمم و نیز صحبت کردن از طرف مقابل وجود داشته باشد. 

- براي ذکر مصادیق در حرفهایم از خاطرات دور و دراز خود که تعریف آنها زمان زیادي صرف مي کند و رشته کالم را 
نیز از هم مي گسلد، پرهیز مي کنم. 

- در حین گفت وگو با حرکات سر و کلمات مناسب تمایل و عالقمندي خود را به شنیدن نشان مي دهم. 
- در طول گفت وگو تالش مي کنم که اصل کالم و منظور طرف مقابل را درک کنم و به برداشت ذهنم اکتفا نکنم. 

- مي دانم خشم مانع فهم درست معاني خواهد شد، بنابراین در این زمان تالش مي کنم با سکوت بیشتر و توجه به بیان 
و احساس گوینده موجب کنترل خشم در خود شوم. 

- در مواقعي که احساس مي کنم دقیقًا متوجه منظور طرف مقابل خود نشده ام، با جمالت واضح تر و با استفاده از کلمات 
گوینده سوال مي کنم. 

- تا حد امکان سخن گوینده را قطع نمي کنم. اما اگر از نظر زمان در تنگنا باشم، این مورد را با لحن مناسبي مطرح مي کنم 
و حتمًا قرار گفت وگوي بعدي را معین مي کنم. 

- در هنگام شنیدن با بدني مایل به جلو و در فاصله اي مناسب رودرروي طرف مقابل قرار مي گیرم و با وضعیتي گرم و 
پذیرا، هشیاري همراه با آرامش خود را به او انتقال مي دهم. 

- در حین گوش دادن سعي مي کنم عوامل محیطي مزاحم را به حداقل برسانم مثاًل تلویزیون و رادیو را خاموش کنم، 
گاهي حتي تلفن را قطع کنم و یا در را ببندم. 

- در گفت وگو با طرف مقابلم سعي مي کنم سؤاالت کمتري بپرسم تا او وقت بیشتري براي سخن گفتن داشته باشد و 
هدایت مکالمه به دست او باشد. 

- در صورت نیاز به پرسش، از سؤاالت باز استفاده مي کنم، یعني سؤاالتي که به پاسخي بیشتر از یک کلمه احتیاج دارند. 
- همواره به ارزش سکوت در گوش دادن فکر مي کنم و مي دانم که نقطه آغاز فرد، سکوت و گام دوم آن گوش دادن است. 

- در هنگام سکوت به سخنان طرف مقابلم مي اندیشم و سعي مي کنم احساس او را بفهمم. 
- مي دانم که زماني باید ساکت بود و زماني باید سخن گفت و من مراقب هستم تا سکوت نامطلوب میان ما ایجاد نشود. 
- تظاهر به فهمیدن نمي کنم و هر زمان که به هر علت مثل خیال پردازي و فکر کردن به آنچه او قبال گفته بود، متوجه 

باقي حرفهاي او نشدم، از او مي خواهم که سخنش را تکرار کند. 
- مي دانم گفتن این جمله که »دقیقا مي دانم چه احساسي داري« مانع سخن گفتن او مي شود. بنابراین تالش مي کنم که 

همراه او باشم. 
                                                                                        همدلي گوش دادن با قلب و سر است، بنابراین گرمي و صمیمیت                  
                                                                                    مهارت گوش دادن چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم؟

                                                                                    فراموش نمي کنم گوش دادن فعاالنه گاهي تنها کاري است که در 
                                                                                               کمک به برخي از افراد براي رسیدن به حل مشکالتشان الزم است،
                                                                                                 بنابراین گوش کردن من گاهي بسیار موثرتر از ارائه راه حل یا تالش

                                                                                    براي مشکل گشایي است.



آدمي در قرن حاضر به توانایي هاي متعددي نیاز دارد که هر کدام مي تواند به نوعي در روند زندگي و کار او تاثیرگذار 
پل  از جمله مهمترین مهارت هاست. مهمترین  اجتماعي  مناسبات  ایجاد  و  ارتباط  برقراري  توانایي   میان،  این  از  باشد. 

ارتباطي میان ما از طریق »گوش دادن« صورت مي گیرد.
در مهارت گوش دادن چنان قدرتي نهفته است که به واسطه آن مي توان از بسیاري از موانع گذشت، افراد زیادي را در 
اختیار داشت و در انزواي ناخواسته روزگار نو درگیر نماند. در این نوشته تالش شده راهکارهایي در باب گوش دادن موثر 

بیان شود تا قدرت پنهاني این مهارت آشکار گردد.
هر نکته به شکلي بیان شده است که شما مي توانید با توجه به نوع عملکرد خود در حین گوش دادن و شناسایي نقاط 
ضعفتان در این زمینه، جمله اي را که توجه به آن منجر به قوت توانایي گوش دادن در شما مي شود انتخاب کرده و روي 
یک برگه نوشته و در مکان مناسبي که در معرض دیدتان باشد، قرار دهید. به این ترتیب با مراقبت از رفتارتان و توجه 

به نکته یاد شده مي توانید به سرعت به مهارت گوش دادن در خود قوت بیشتري ببخشید.
در حالت کاماًل عادي، گوش کردن بیش از هر فعالیت دیگر زمان بیداري فرد را به خود اختصاص مي دهد. مطالعه بر روي 
افراد شاغل در زمینه هاي متفاوت، نشان داده است که 70 درصد لحظه هاي بیداري افراد به برقراري ارتباط مي گذرد. از 
این زمان نوشتن 9 درصد، مطالعه 16 درصد، صحبت کردن 30 درصد و گوش کردن 45 درصد را به خود اختصاص مي دهد. 
اما با این وجود، متاسفانه فقط عده معدودي از افراد شنوندگان خوبي به شمار مي روند. محققان مدعي اند که حتي در 
سطوح اطالعاتي خاص و وقتي که شنونده براي کسب معلومات گوش مي دهد نیز 75 درصد ارتباط کالمي نادیده گرفته 
مي شود، اشتباه درک مي شود و یا به سرعت فراموش مي شود. توانایي گوش کردن، براي درک معناي عمیق آنچه افراد 
مي گویند، از این هم نادرتر است و شاید بر همین اساس بوده که نقل مي کنند حضرت عیسي)ع( فرمود: اگر چه یک گوش 

تو کاماًل شنواست، اما گوش دیگرت ناشنواست.« 
بیشتر اوقات حرف هاي گوینده از یک گوش وارد مي شوند و از گوش دیگر خارج مي شوند. در جامعه ما یکي از دالیل 
عمده گوش کردن نامناسب، آن است که بیشتر ما آموزش مقدماتي بسیار عمیقي را براي گوش نکردن دریافت مي کنیم.
در دوره پیش دبستان، تاکید والدین به توجه نکردن به آنچه خوب نیست و در سال هاي اولیه تحصیل پرداختن و تاکید 
صرف بر خواندن، از سویي دیگر آغاز الگوبرداري ما از همان سال هاي نخست کودکي از بزرگترهایي که خود هرگز درست 
گوش نمي دهند همه از جمله عوامل یاد دهنده گوش نکردن هستند. نتایج بررسي ها نشان مي دهد که عدم استفاده 
نیز  این مهارت  اما  یا شغلي مي شود.  و  از خانوادگي  اعم  افراد در حل مشکالت  ناتواني  این مهارت، موجب  از  صحیح 
همچون سایر مهارت ها، کسب کردني و آموختني است، کافي است به برخي نکات و اصول الزم در این خصوص توجه و 
عمل کنیم تا از نیروي حاصل از آن در پیشگیري از مسائل و حل مشکالت موجود و نیز برقراري روابطي سازنده بهره مند 
شویم. از جمله این نکات مي توان به موارد زیر اشاره کرد. این نکات ساده در قالب جمالتي بیان شده است که توجه به 

آنها در رفتار عملکرد موجب تقویت گوش دادن فعاالنه و موثر مي شود.
- در حین رویارویي با هر مراجعه کننده اي اعم از همکاران و یا اعضاء خانواده ام تا زماني که کاماًل متوجه موضوع نشده ام، 

زمان گفت وگو را به بعد موکول نمي کنم. 
- در طول صحبت کردن طرف مقابل، مشغول قضاوت و ارزش گذاري کالم او در ذهن خودم نیستم. 

- بدون پیشداوري و فارغ از شنیده هاي قبلي ام به سخنان طرف مقابل گوش مي کنم. به این ترتیب ذهن من با نگاهي 
تازه به تحلیل مسئله مورد نظر مي پردازد. 

- بعد از اتمام حرف هاي طرف مقابل به خودم فرصت فکر کردن مي دهم. من مجبور نیستم بالفاصله تصمیم بگیرم و یا 

18

مهارت گوش دادن چیست و چگونه آن را در خود تقویت کنیم؟
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7 - از جلسات جان سالم به در ببرید 
جلسات کاری برای برخی ها یکی از حوصله سر بر ترین قسمت های کار هستند. زمان در بسیاری از این جلسات به هدر می رود 
و در نهایت نیز تنها خستگی آن برای شما می ماند. شنونده محض بودن همواره سختی کار را دو چندان می کند، پس توصیه می 
کنیم سعی کنید راهی را پیدا کنید که در سخنان رد و بدل شده  مشارکت داشته باشید. در نهایت بهترین گزینه ، تغییر نحوه 

برگزاری جلسه است، پیشنهادات خود را با روابط عمومی مطرح کنید و سعی کنید جلسات هیجان انگیز تری را برگزار کنید. 

6 - باالتر از ظرفیت خود ظاهر شوید 
اگر شغلی دارید که برایتان بسیار ساده و آسان است، به جای اینکه نسبت به آن احساس حوصله سر رفتگی پیدا کنید،

 می توانید توانایی های خود را بیشتر بروز دهید. پس از اینکه خواسته های مدیر را در پروژه محول شده به خود انجام دادید، از 
ابتکار خود استفاده کنید و با پیاده سازی موارد بیشتری، کار خود را ارزشمند تر کنید. از این طریق می توانید دیدگاه مدیر به 

خود را تغییر داده و در های پیشرفت را باز کنید. 

5 - مسئولیت های جدید به عهده بگیرید 
اگر انجام کار های اضافه به صورت غیر رسمی، کافی نبود، موقع صحبت کردن با رئیس فرا رسیده است. از او بخواهید که شرح 
وظایف شما را گسترش دهد. تنبلی را کنار بگذارید، کار های جدید نه تنها از سر رفتن حوصله جلوگیری می کنند، بلکه نقش 

پله های ترقی را نیز ایفا خواهند کرد. 

4 - در طول کار کردن، یاد بگیرید 
اگر مسئولیت های جدید بر عهده گرفتید، می توانید چیز های بسیاری را در رابطه با آن بیاموزید. اما اگر در همان کار حوصله سر بر 
قبلی خود گیر افتادید، موقع یادگیری یک توانایی جدید فرا رسیده است. پادکست های آموزشی را دانلود کنید و در اوقات  
استراحت به آن ها گوش دهید، شما حتی می توانید از طریق اینترنت به یادگیری زبان مشغول شوید، برای اینکار سایتی مانند 

VocabSushi گزینه ایده آلی محسوب می شود. 

3 - چند دقیقه در اینترنت بچرخید 
این درست است که در زمان کار باید روی مسئولیت های خود تمرکز کنید، اما وقتی حوصله شما سر می رود، راندمان کارتان نیز 
پایین می آید. پس برای جلوگیری از این اتفاق سعی کنید در بازه های زمانی استراحت مثل ساعت نهار، به سایت های اینترنتی 
سر بزنید. سایت هایی با ژانر مطالب متفاوت را نشان کنید و با سر زدن به آن ها، کمی حال و هوای خود را تغییر دهید. فقط 

حواستان باشد که این موضوع به کل ، شما را از کارتان دور نکند. 

2 - رؤیا پردازی کنید 
اگر شغل شما به نحوی نیاز به کار خالقانه و یا جلسات طوفان ذهنی ) Brainstorming ( دارد، در اوقات حوصله سر رفتگی 
خود، ذهن خود را رها کنید و اجازه دهید تا فکر های متفاوت در آن نقش ببندند. جالب است بدانید که تحقیقات نشان داده 
اینکار، باعث باال رفتن میزان ایده های خالق می شود. اگر هم ایده خالقی به ذهنتان نرسید عیبی ندارد، حداقل حواستان از 

حوصله سر رفتگی پرت شده است و پس از مدتی می توانید دوباره با انرژی به کار خود مشغول شوید. 

1 - استعفا دهید 
بیشتر مواقع حوصله سر رفتگی با روش هایی، مانند آنچه که در باال اشاره کردیم، قابل بر طرف شدن است. اما اگر این حس را 
هر روز دارید و در محیط کار خود احساس خفقان می کنید، مشکل از جایی دیگر است. شرایط را خوب بسنجید و اگر احساس 
می کنید شغلی که بر عهده دارید به هیچ وجه با روحیات شما سازگار نیست، شجاعت به خرج دهید و استعفا دهید. البته 
پیشنهاد می کنیم که قبل از اینکار، به دنبال کاری بگردید که انجام آن را دوست دارید. شرایط شغل جدید را فراهم کنید و 
سپس از کار فعلی خود دست بکشید. فراموش نکنید که زندگی کوتاه تر از آن است که بخواهید آن را پشت میزی تلف کنید که 

هیچ عالقه ای به آن ندارید.
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10-روزتان را خوب شروع کنید 
روش های جا به جایی خود را گه گدار تغییر دهید، برای مثال از بین گزینه هایی مانند ماشین شخصی، مترو، BRT ، پیاده روی 
و ... همواره به صورت چرخشی استفاده کنید. البته در انتخاب وسیله حمل و نقل تا محل کار، روحیات خود را لحاظ کنید، برای 
مثال اگر حس می کنید تیپ خاص آدم هایی که در مترو مشاهده می کنید، بر روی روحیه شما تاثیر منفی می گذارد، ترافیک را 

به جان خریده و با ماشین به محل کار بروید. در ماشین همیشه موسیقی های جدید همراه خود داشته باشید.

9 - میزکار خود را شخصی سازی کنید 
بیشترین زمان شما در محل کار، در پشت میزتان می گذرد، پس بهتر است تا جایی که می توانید از این موضوع به نفع خود 
استفاده کنید. شاید حق انتخاب نداشته باشید که میزتان در کنار پنجره یا جلوی کولر باشد، اما روی میز قلمروی فرمانروایی شما 
است. حتما یک گیاه کوچک بر روی میز خود قرار دهید، با اینکار زندگی و طراوت بر روی میز به جریان در می آید و آب دادن 
هر روزه به گیاه، تبدیل به یکی از انگیزه های کار کردن شما می شود. تصویر کسانی که دوستشان دارید را نیز بر روی میز قرار 

دهید، نگاه کردن به آن ها قطعا انرژی شما را افزایش خواهد داد. 

8 - با خستگی مبارزه کنید 
بعضی مواقع دلیل حوصله سر رفتگی، شغل شما نیست، بلکه میزان انرژی است. خستگی باعث می شود که بی حوصله شوید 
و نسبت به کار عالقه نشان ندهید. تغذیه و زمان خواب مناسب، بسیار در این موضوع تاثیر گذار است. اگر می توانید هرگاه 
احساس خستگی می کنید چند حرکت ورزشی کوچک می تواند بدن شما را تازه کند. در موقع ناهار نیز دقت کنید که هرچه 

معده سنگین تر شود، تمایل به خواب افزایش می یابد. 

از10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        روش برای جلوگیری 
ر کا در محیط                                                حوصله سررفتگی 
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به طور کلی، انسانها را همانند موجودات دریایی میتوان به 3 طبقه 
تقسیم کرد: ماهی های کپور، کوسه ها و دلفین ها.

دسته اول: ماهی های کپور هستند که همیشه ماهی های 
قربانی اند. زیرا پیوسته توسط دیگر ماهی ها خورده میشوند. 
در حیات اجتماعی بشر، برخی از انسان ها نیز چنین هستند؛ 
یعنی برخی از انسان ها در زندگی خود نقش ماهی کپور را 
بازی می کنند. آنها کم و بیش و برحسب مورد، قربانی این یا 
آن چیز، این یا آن مسئله، این یا آن شخص می شوند و حتی 

ممکن است قربانی روابط غلط و تفکرات منفی خود شوند. 
ـ بازنده( را به  دسته دوم: کوسه ماهی ها هستند که روش )برنده 
کار می گیرند. برای این که من برنده شوم تو باید بازنده باشی و این 
کار باید بدون هیچ تمایز و تفاوتی انجام گیرد. برای کوسه ماهی، هر 
نوع ماهی، دشمن به حساب می آید. هر ماهی یک وعده غذایی 
بالقوه است. شاید ما نیز این نقش را بازی کرده باشیم یا حداقل 
در زندگی حرفه ای یا شخصی خود با کوسه هایی برخورد کرده 

باشیم.
دنیای سازمان ها و دنیایی که ما در آن کار می کنیم از دیرباز دنیای 
کوسه ها تلقی میشود که گاه صحبت از کارکنانی می شود که برای 
رسیدن به مقام های باال یکدیگر را می درند. در دنیای پر رقابت 
امروز، حتی سازمان ها گاهی اوقات به طور موذیانه به سازمان های 
دیگر حمله میکنند. به طور خالصه انسان هایی را می توان یافت 

ـ بازنده هستند. که کم و بیش در حال رقابت دائمی از نوع برنده 
دسته سوم: نوع دیگری از حیوانات دریایی دلفین ها هستند. 
این پستاندار آبزی بزرگ به طور طبیعی بازیگوش و دارای روحیه 
ـ برنده را برگزیده  همکاری است و در ارتباطات خود شیوه برنده 

است.
دلفین در دنیایی از وفور نعمت زندگی می کند. او هیچ کمبودی 
ندارد و می خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند. اگر یک 
دلفین زخمی شود، 4 دلفین دیگر او را همراهی می کنند تا خود 
را به گروه برساند. داستان های زیادی نیز وجود دارد که در آنها 
دلفین ها جان انسان ها را نجات داده اند. پژوهش های انجام شده 
در ساندیگو نشان داده است که دلفین ها عالوه بر داشتن روحیه 

همکاری بسیار باهوش هستند. حتی برخی از پژوهشگران آنها را      تفکر دلفیني:        
باهوشترین موجودات روی زمین دانسته اند. 

ـ بازنده و برندهـ   تحقیق زیر روحیه همکاری و روش های برنده 
برنده را به خوبی آشکار می سازد. در ساندیگو پژوهشگران 95 
کوسه و 5 دلفین را به مدت یک هفته در یک استخر بزرگ رها 
کرده و به مطالعه حاالت رفتاری آنها پرداختند. ابتدا کوسه ها به 
یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود 

شدند، سپس به دلفین ها حمله ور شدند.
دلفین ها فقط می خواستند با آنها بازی کنند ولی کوسه ها بی وقفه 
به آنها حمله می کردند. سرانجام دلفین ها به آرامی کوسه ها را 
محاصره کرده و هنگامی که یکی از کوسه ها حمله می کرد آنها به 
ستون فقرات پشت یا دنده هایش میکوبیدند و آنها را می شکستند. 
به این ترتیب کوسه ها یکی بعد از دیگری کشته می شدند. پس از 
یک هفته 95 کوسه مرده و 5 دلفین زنده در حالی که با هم زندگی 

می کردند در استخر دیده شدند.
ارتباط هدایت شده در جهت راه حل ها، تمایزهای پرباری را برای 
روشن کردن زندگی حرفه ای و شخصی ارائه می دهد. کوسه 
تمایزی انجام نمی دهد. در دنیای او برای برنده شدن ،دیگران یا 
باید بمیرند و یا ببازند. ولی دلفین ها بسیار انعطاف پذیرند زیرا در 

دنیایی سرشار از تشخیص های پربار زندگی می کنند.
بیایید یک بار دیگر ماجرای استخر ساند یگو را مرور کنیم. وقتی یک 
کوسه با یک دلفین روبه رو می شود چه اتفاقی می افتد؟ کوسه حمله 
ـ بازنده است ولی دلفین با انعطاف  می کند چون روش ارتباطی او برنده 
پذیری خاص خود فرار می کند و می گوید من در دنیایی سرشار از 
ثروت و وفور نعمت زندگی می کنم. در دریا برای همه به اندازه کافی 
غذا هست پس بیا با هم بازی و همکاری کنیم. کوسه دوباره حمله 
می کند و دلفین فرار می کند. کوسه توانایی درونی الزم را برای 

خارج شدن از تنگ نظری ندارد، بنابراین مجددا حمله می کند.
دلفین که می بیند دیگر چاره ای ندارد می گوید: من آن قدر 
انعطاف پذیری دارم که در موقع مناسب به یک کوسه تبدیل شوم 
پس حاال آماده رویارویی باش. اگر به طور تصادفی، کوسه آن قدر 
هوش داشته باشد که بفهمد حریف دلفین نمی شود و بخواهد در 
بازی و همکاری با او شرکت کند، دلفین به راحتی او را می بخشد و 

طوری با او رفتار می کند که انگار یک دلفین است. 
تاکید راهبرد دلفینی این است که روحیه انعطاف پذیری و همکاری 
دلفینی می بایستی در همه ادارات، سازمان ها، موسسات، مدارس، 
خانواده ها وحتی زوج ها تعمیم یابد زیرا همه ما در سطوح مختلف 
دلفین هایی بالقوه هستیم و برای پایان دادن به مسائل ناخوشایند 
از انعطاف پذیری الزم برای تبدیل شدن به یک کوسه برخورداریم 
ولی این کار باعث نمی شود که دوباره به روحیه دلفینی خود باز 

نگردیم .  



معرفی کتاب

حافظه
نوشته ی: تونی بازان

مترجم : وحید محمدی سیرت و منیره شاه محمدی
این کتاب به گونه اي طراحي شده است که شما را قادر سازد در کوتاه ترین زمان
 به اهداف خود در زمینه ي حافظه دست یابید. این نوشتار در چهار بخش اصلي

 دسته بندي شده است. 
بخش اول: توضیحاتي درباره ي عملکرد مغز و ... 

بخش دوم: بسیاري از تکینک ها و قواعد اصلي تقویت حافظه را معرفي مي کند و شامل سیستم هاي حافظه، اتصال دادن و 
تثبیت کردن است. 

بخش سوم: به سیستم اصلي پیشرفته تر مي پردازد و به شما کمک مي کند که بیش از ده و حتي صد چیز را به خاطر بسپارید. 
بخش چهارم: حافظه ي شما را بیش از پیش تقویت مي کند و با روش بستر تکامل دهنده تسلط، حافظه شما را به باالترین حافظه 
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این رابطه چنین موقعیتی را توصیه می کند : صاف بنشینید، اما عضالت خود را سفت نکنید و همواره حالتی ریلکس 
داشته باشید. سعی کنید که شانه های خود را زیاد جمع نکنید، اما زیاد هم برای صاف کردن آن ها به خود فشار نیاورید، 
در مجموع هرچه فضای سینه خود را افزایش دهید، می توانید نفس های عمیق تری بکشید، و از این طریق انرژی و 
تمرکز بیشتری خواهید داشت. برای اینکه به این موقعیت دست یابید، توصیه می شود که کمی با فاصله نسبت به پشتی 
صندلی خود بنشینید و پاهای خود را محکم بر روی زمین قرار دهید. اگر فکر می کنید که یادتان می رود این موقعیت را 
حفظ کنید و مرتب به همان حالت غیر استانداردی بر می گردید که در آن راحت هستید؛ می توانید یک برچسب رنگی 
بر روی مانیتور خود نصب نمایید، تا مرتب با مشاهده آن یادتان بیفتد که صحیح بنشینید. در ضمن فراموش نکنید که 

هرگاه احساس خستگی و درد کردید، حتما عضالت و بدن خود را کش و قوس دهید. 

خمیدگی 
درست است که خمیده نشستن، یک روزه باعث نمی شود که قوز در بیاورید، اما اگر همواره اینچنین می نشینید، در 
صورت قوی نبودن عضالتتان، استخوان بندی شما به مرور تغییر خواهد کرد. تحقیقات نشان داده است که این مدل 
نشستن باعث بروز افسردگی و پایین آمدن انگیزه می شود، در حالی که صاف نشستن از لحاظ روانشناسی، رفتار شما 

را بهبود می بخشد. 

ورزش 
اگر عادت به صاف نشستن ندارید، بهتر است برای جلوگیری از درد های پیش رو، عضالت خود را از طریق ورزش و بدن 
سازی تقویت نمایید. همچنین انجام یوگا می تواند بسیار مؤثر باشد، چرا که اولین چیزی که در این ورزش یاد می گیرید، 

نحوه صحیح نشستن است. 

راه بروید 
ختم کالم اینکه، جلوگیری از نشستن های طوالنی، مهم تر از نحوه نشستن صحیح است. دکترها توصیه می کنند که 
به هر بهانه ای شده از پشت میز خود برخیزید و راه بروید، برای مثال اگر می توانید جلسات خود با همکارانتان را در 
حین راه رفتن برگزار کنید و یا برای برقراری تماس های تلفنی از جای خود برخیزید. حتی می توانید میزی بخرید که 
امکان کار ایستاده جلوی آن، میسر باشد. نکات گفته شده در باال برای سالمتی بسیار اهمیت دارد.پس اگر می خواهید 

از زندگی خود با بدنی سالم لذت ببرید، بهتر است توصیه های گفته شده را جدی بگیرید. 



نعل بند
بخاطر میخي نعلي افتاد

بخاطر نعلي ، اسبي افتاد
بخاطر اسبي ، سواري افتاد

بخاطر سواري ، جنگي شکست خورد
بخاطر شکستي ، مملکتي نابود شد

و همه اینها بخاطر کسي بود که میخ را خوب نکوبیده بود....

دنیا مجموعه اي از انسانهاي کوچک و بزرگ است. برخي توان بزرگ بودن را دارند و از همان ابتدا بزرگي مي کنند و برخي 
کوچک مي آیند و کارهاي بزرگ مي کنند.

نعلبند قصه ما هم آدم کوچکي است که بي آنکه خود بداند اثري بزرگ دارد.
همه ما آدمها اثر گذار هستیم زیرا در دنیا هیچ خلقتي بي هدف نیست. کارهایي که انسانها انجام مي دهند بي آنکه خود 

بدانند در گذر روزها به اثر بزرگي مبدل مي شود . اثري ماندگار ....
پس یادمان باشد هر کار ما، حتي کوچک، اثري بزرگ دارد که شاید در همان لحظه ما نبینیم ....
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صحیح نشستن، یکی از رموز سالمتی
کافی است تنها یک لحظه به نحوه نشستن خود دقت کنید تا متوجه غیر استاندارد بودن آن شوید. اکثر ما یا خیلی در 
صندلی های خود فرو می رویم، و یا پای خود را بر روی میز گذاشته و با حالتی به صندلی تکیه می دهیم که به شدت برای 
کمر ضرر دارد. اما این نحوه نشستن چه تاثیری می تواند داشته باشد؟ آیا ستون فقرات شما در خطر است؟ آیا راندمان 
کاری شما تحت تاثیر قرار می گیرد؟ در ادامه، نظریات کارشناسان را که وال استریت ژورنال گرد آوری کرده می خوانید. 

زاویه راحتی 
تحقیقاتی که در سال 1999 در آمریکا صورت پذیرفت نشان داد که زاویه بهینه نشستن برای ستون فقرات بین 110 تا 
130 درجه است. در همین رابطه یک تحقیق دیگر که در سال 2007 در اسکاتلند به عمل آمده، زاویه 135 درجه را برای 

جلوگیری از کمر درد، ایده آل می داند. 

نشستن تا مرگ؟ 
جالب است بدانید که سندرمی وجود دارد به نام »مرگ پشت میز نشینی«. نام این سندرم که برای اولین بار در سال 
بر روی صندلی اشاره دارد که در سبک زندگی  به عوارض نشستن های طوالنی مدت  2002 مطرح شد، در واقع 
انسان های امروزی، گسترش بسیاری یافته است. تحقیقات در همین رابطه نشان می دهد که نشستن های طوالنی مدت 
می تواند باعث بروز امراضی همچون کمر درد، باال رفتن کلسترل، دیابت و چاقی شود. نکته دردناک قضیه اینجا ست که 
مهم نیست شما چگونه بر روی صندلی خود قرار گیرید، در استاندارد ترین حالت نیز، نشستن طوالنی می تواند عوارض 

ذکر شده را به همراه داشته باشد. 

موقعیت ایده آل 
موقعیت بدن شما میزان کارآیی تنفس را تعیین می کند. دکتر گالوبیک، مدیر پزشکی کلینیک سالمتی کلیولند، در 
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دیدگاهی از دهه آینده و دگرگونی های رخ داده در کسب و کار 
کند و راههای پیاده کردن چنین دیدگاهی را با گروه »فن آوری 

اطالعات« شرکت در میان بگذارد. 
اندیشه های  به خدمت  را  توصیه سوم: دانش و آگاهی 

راهبردی درآورید
برای این منظور گیتس، رعایت نکات زیر را ضروری می داند:

خبرهای ناگوار را با شتاب پخش کنید
به جای انکار خبرهای بد، با آنها کنار بیاید و چگونگی خبرها را 
به خوبی شناسایی کنید. پس مدیران عامل، باید خبرهای بد را 
جستجو و پذیرش کنند و سازمان را به پاسخگویی مناسب بدان 
تشویق کنند و به این مهم اطمینان داشته باشند که خبرهای 

بد نیز همانند خبرهای خوش در مدیریت خریدار دارد. 
 خبرهای بد را به خوب تبدیل کنید

برای موفقیت در کسب و کار باید به پیشواز خبرهای بد برویم 
تاجاهایی را که نیاز به بهسازی دارند بشناسیم و خبرهای بد را 
به پیامدهای خوب تبدیل کنیم. گیتس برای موفقیت در این 
امر توصیه می کند که »ناخشنودترین مشتریان« را به عنوان 
بزرگترین منبع یادگیری مدیریت دریابیم و در کسب و کار خود 
ساختار و سیاست هایی پیاده کنیم که شکایتها را با شتاب و 

بی واسطه با راه حلها پیوند دهند. 
از آمارهای خود آگاه باشید

انسانها را به کارهای فکری بکشانید
بهره هوشی سازمان خود را باال ببرید

به کارکنان در برابر همکاریها و از خود گذشتگی هایی که برای 
آموزش دیگران از خود نشان می دهند، پاداش مناسب بدهید. 
به یاد داشته باشید که بردهای بزرگ با خطرهای بزرگ همراهند

توصیه چهارم: به عملیات سازمان بینش بیفزایید
گیتس در این خصوص نیز رعایت موارد زیر را توصیه می کند:

فرآیندهایی را برگزینید که به کارکنان اختیار می دهند.
گیتس عقیده دارد که باید به نیروی ابتکار فرد میدان داده 
شود و کارکنانی که نسبت به نظامهای تولید و طرز کار آنها 
گرفته  بکار  تر  و هوشمندانه  بهتر  دارند،  بیشتری  آگاهی 
شوند. او در این خصوص می گوید:» من سخت اعتقاد دارم 
که اگر شرکتها به کارکنان خود آگاهی و اختیار الزم و ابزار 
بکارگیری آنها را بدهند، دستاوردهای شگفت انگیز از آن 
به  ای  باید کارکنان فرهیخته  بنابراین  جوانه خواهد زد.« 
کار گرفته شوند تا شغلهای وظیفه محور از میان برود و یا 

در فرآیندهای گسترده ای ادغام شود. 
به یاری فن آوری اطالعات به مهندسی دوباره بپردازید

 CEO( »پاول اونیل« رئیس هیات مدیره و مدیر عامل »الکوا«

Alcoa( می گوید: »من به فن آوری اطالعات به چشم یک نظام 
مستقل می نگرم. از دید من، این نظام یک رهگشای پرارزش 
است. شاید مهمترین اثرش اینست که ما را به چنین پرسشی 

وا می دارد: چرا، چرا، چرا؟«
دست  عصای  اطالعات  آوری  فن  که  دارد  عقیده  گیتس 
فرآیندهای کارآمد است که این فرآیندها در زمان و منابع دیگر 
تا ده برابر از پیش، صرفه جویی می کنند. گیتس می گوید 
که باید همه فرآیندها را باز ارزشیابی کنیم و فرآیندهایی 
دور  را  ها  مانع  همه  و  باشند  موثر  و  ساده  که  بیافرینیم 
در  را  فرآیندها  باید  از مشکالت  بسیار  برای حل  بریزیم. 
جهت عرضه اطالعات روان و بهینه، از نو طراحی کنیم. شمار 
افراد درگیر در یک فرآیند و نیز شمار دست به دست شدن کار 
را کاهش دهیم تا مسایل کم و ساده شوند. باید رهبران کسب و 
کارها، را برای تصمیم گیری در کنار مدیران فن آوری اطالعات، 

در زمینه نیازهای شرکت به کار بگیریم. 
فن آوری اطالعات را منبعی راهبردی به حساب آورید

بیل گیتس عقیده دارد که مدیرعامل باید به فن آوری اطالعات 
به چشم منبعی راهبردی بنگرد که به افزایش درآمد شرکت 
کمک می کند. باید مدیرعامل فن آوری اطالعات را نیز همپای 
به خوبی بشناسد و مدیر ارشد دیگر فعالیتهای شرکت 
گروه  از  عنصری  خود  باید   )CIO( اطالعات  آوری  فن 
گسترش راهبردهای شرکت باشد تا بتواند نظام اطالعات 

را در خدمت اجرای راهبردها سامان دهد. 
گیتس توصیه می کند که نظام دیجیتالی ما هر ساله بخش 
اندکی از بودجه را صرف امور جاری و بخش بزرگتر را در راه 

گسترش نظام اطالعات و دستیابی به ابزار بهتر هزینه کند. 
توصیه پنجم: در انتظار غیر منتظره ها باشید

»جک ولش« مدیر عامل شرکت جنرال الکتریک می گوید: »هر 
دگرگونی، با خود فرصتی به همراه می آورد. بنابراین سازمانها 

باید به جای رخوت، از دگرگونی ها نیرو بگیرند.«
بیل گیتس نیز از دگرگونی ها استقبال کرده و عقیده دارد که 
رهبران پیروزمند آنهایی هستند که به پیشواز روشهای نوین 
کسب و کار می روند بنابراین او توصیه می کند که برای آینده 
دیجیتالی محور خود را آماده سازیم تا از فن آوری باالترین 

بازده را بدست آوریم. 
وی عقیده دارد برای آنکه بتوانیم با دگرگونی ها کنار آمده و این 
دگرگونی ها را به خدمت بگیریم باید ابزارهای دیجیتالی را برای 
بازآفرینی روش کار خود به خدمت بگیریم تا به یاری یک سیستم 

عصبی دیجیتالی با شتاب اندیشه به کسب و کار بپردازیم.
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بیل گیتس ثروتمندترین مرد جهان است که 11 سال متوالی 
برنده این عنوان بوده و دارایی او در حدود 51 میلیارد دالر 
تخمین زده می شود. گیتس در سن 43 سالگی ثروتمندترین 
مرد جهان بود. او از سن 20 سالگی رئیس شرکت مایکروسافت 
بوده است که ارزش آن چیزی در حدود 50 بیلیون دالر است. 
گیتس با دگرگونی مایکروسافت و تبدیل آن به یک بازیگر 
مهم در صنعت کامپیوتر و استفاده از جایگاه برتر جدید برای 
ایجاد بستری جهت رشد خیلی زیاد در برنامه های کاربردی 
فکر خود را به منصه ظهور گذاشت. گیتس از همان ابتدا و 
خیلی زود دریافت که اگر بخواهد فکرش را به نتیجه برساند، 
الزم و ضروری است که یک استاندارد صنعتی ایجاد شود. او 

پنج توصیه  ثروتمندترین مرد جهان براي موفقیت در کسب و کار

همچنین می دانست که اگر هرکسی زودتر و قبل از همه  به آنجا 
برسد فرصت و شانس مهم تری برای داشتن قدرت در صنعت 

کامپیوتر خواهد داشت.
ثروت گیتس به اندازه ای است که خارج از درک ما است و این 
خود هم مایه رشک ما است و هم کنجکاوی ما را بر می انگیزاند. 
اما آنچه مهم می نماید شیوه کسب و کار گیتس است که 
در آن گیتس به مدیران هشدار می دهد؛ »به همه کسب 
صنعت  در  تاکنون  اگر  حتی  که  دهم  می  هشدار  کارها  و 
خود بی رقیب هستید، ممکن است به زودی مورد هجوم 

بازیگران داد و ستد اینترنتی قرار بگیرید!« 
گیتس در شیوه کسب و کار خود به مدیران توصیه می کند 
که با »الگوی زندگی اینترنتی« آشنا شوند؛ » دستهای خود را 
بکار اندازید! بایستی با پست الکترونیک و دیگر ابزار دیجیتالی 
کار کنید و با روش کار آنها خوب آشنا شوید. باید به چشم 
ببینید که »سایت« اینترنتی رقیبان چگونه است. بایستی خود 
از کاربران اینترنت گردید؛ چندین کتاب در این زمینه بخوانید 

و سفر با شبکه جهانی را آغاز کنید!«
توصیه اول: جریان اطالعات  را خون زندگی بخش بدانید

نمودن  شاخص  راه  ترین  شایسته  که  دارد  عقیده  گیتس 
شرکت در میان رقیبان  و بهترین راه پیش افتادن از دیگران، 
بهره برداری کارآمد از »اطالعات« است و چگونگی و روش 
گردآوری، مدیریت و کاربرد اطالعات است که سرنوشت برد و 
یا باخت ما را رقم می زند. به نظر گیتس برندگان آنهایی خواهند 
بود که با برپا کردن یک »دستگاه عصبی دیجیتالی سراسری«، 
جریان اطالعات را در میان همکاران و مشترک های وابسته 
به خود، ساده و روان نمایند و در سایه آن، به بهینه سازی و 

یادگیری پیوسته بپردازند. 
در  اطالعات  پیوسته  جریان  ساختن  روان  برای  گیتس 

سازمان ها، چند گام بنیادین را برمی شمارد: 
الکترونیکی«  »پست  راه  از  سازمانی  ارتباطات  انجام  1.در 
پافشاری کنید، زیرا می توانید در برابر خبرهای تازه با شتاب 

بازتاب های عصبی واکنش نشان دهید. 
2.اطالعات فروش را همواره به صورت مستقیم از روی نمایشگر 
رایانه بررسی کنید تا به آسانی به سهم و روند بازار آگاه شوید. 
به روند کلی و همچنین خدمات موردی مشتریان توجه نمایید. 
3.همه فرآیندهای »کاغذی« را به »دیجیتالی« تبدیل کنید و 
تنگناهای اداری را برطرف نمایید. بدین گونه  کارکنان فرهیخته 

برای انجام وظیفه های مهمتر آزاد می شوند.
4.اطالعات بازرگانی را با شتاب انتقال دهید. با بکارگیری روش 
جابجایی دیجیتالی، چرخه داد و ستد اسناد را با تامین کنندگان 

و شریکان، کوتاه کنید و در همه موارد به هنگام باشید.
توصیه دوم: بازرگانی اینترنت را بشناسید و به کار گیرید

گیتس می گوید که شرکتها و سازمان های تجاری در دهه 
آینده ابزارهای دیجیتالی را به خدمت خواهند گرفت چرا که 
تصمیم گیری های پرشتاب، واکنشهای کارآمد و تماس های 
سازمانهای  و  شرکتها  ویژگیهای  از  مشتریان،  با  واسطه  بی 
سده بیست و یکم است که در آنها بسیاری از داد و ستدها 
به صورت »خودخدمتی« )سلف سرویس( دیجیتالی درخواهند 
آمد. واسطه ها یا به فعالیتهای ارزش آفرین رو خواهند آورد 
و یا میدان را خالی خواهند کرد ، واحد »خدمات مشتریان« 
پیشاهنگ فعالیتهای ارزش افزا در هر کسب و کاری خواهد 
شد. بنابراین تیم مدیریت یک شرکت و یا سازمان تجاری باید 
خود را با اینترنت آشنا کرده و زمانی را صرف آماده ساختن 



عادات درست به جای عادات نادرست است. این کار را باید از طریق آموزش شیوه های درست انجام کار به افراد و تمرین دادن 
آنان در این زمینه آغاز نمود. همچنین این تمرینها از طریق وضع مقررات و پیروی جدی از آنها تحقق می پذیرد. به عبارت دیگر 
انضباط فرآیند تکرار و تمرین انجام یک کار است. مثالً کامالً ضروری است که رعایت مقررات ایمنی برای افراد به صورت یک عادت 

درست درآید. 
: 5S مزایاي اجرای نظام آراستگي

•   جلوگیري از انباشته شدن ضایعات و افزایش درآمد ناشي از فروش به موقع و مقرون به صرفه ضایعات صنعتي به علت تفکیک 
کردن آنها

•    استفاده از قفسه بندي و ارتفاع در چیدمان مواد و صرفه جویي در سطح اشغال محیط کار
•  جلوگیري از آتش سوزي، انفجار، سقوط اجسام و سایر حوادث مشابه در اثر کاهش تراکم مواد زائد و ضایعات و مراقبت از 

آنها)برقراری ایمنی(.
•    جلوگیري از دور ریختن مواد، قطعات سالم به همراه ضایعات و زوائد)کاهش و حذف ضایعات(.

•    جلوگیري از گم شدن و یا مخفي ماندن، مواد، قطعات و ابزار در هم با یکدیگر در اثر انباشت نامنظم آنها.
•    نمایان بودن قطعات، ابزار و مواد در قفسه ها و جلوگیري از پنهان شدن آنها از چشم

•    پاکیزگي سطح محیط کار و جلوگیري از هر گونه نشت آب، روغن، گاز، باد و سایر مواد به منظور ایجاد ایمني و جلوگیري از 
ضایع شدن و نیز صرفه جویي در انرژي.

•   افزایش بهره وری و کارایی
•   ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات

•    ایجاد فرهنگ پیشگیري به جاي تعمیر
•   جلب رضایت مشتری
•    ارتقاء روحیه کارکنان

29
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5S             چیست ؟  نظام     آراستگی         
 این نظام نخستین بار توسط ژاپنی ها به اجرا در آمد و نام این نظام هم تشکیل شده از پنج S است که در ادامه به تشریح 
پنج S  خواهیم پرداخت .5S یا نظام آراستگی منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره وری می گردد . شاید بهتر 
باشد بگوییم هدف نهایی 5S پیشگیری از اتالف است . قبل از شروع بحث بهتر است یه این نکته اشاره شود که 5S پیش 
شرط اجرای موفقیت آمیز سایر سیستم ها  و مدل ها می باشد و مزیت آن این است که در همه جا قابل پیاده سازی است .

پیشینه 
شروع چنین حرکتی را به ژاپن نسبت می دهند اما امروزه بسیاری از کشور ها ، این نظام را به اجرا در آورده اند . به ویژه 

کشور سنگاپور که نظام آراستگی را به عنوان یک نهضت ملی شروع کرده است . 
سیستمي تحت عنوان  5S ، براي اولین بار بعد از جنگ جهاني دوم ،  در ژاپن شکل گرفت . ولي ایده اولیه  این سیستم ، ژاپني
  5S نمي باشد . ژاپني ها با الگو برداري از برخي صنایع آمریکایي و اروپایي و پس از توسعه و سیستماتیک نمودن آن ،  این 

را ارائه نمودند .
عبارت » 5S «   براساس حروف ابتدای پنج واژه ژاپنی انتخاب شده است:

Seiso - -استانداردسازی  پاکیزه سازی)تمیزی(   -Seiton ترتیب  و  Seiri-نظم  تعمیر(  و  ساماندهی)تفکیک 
)تداوم و ایمنی(Sekitsu- آموزش و انضباط Shitsuke در ادامه مبانی و اصول هر یک از پنج واژه 5S شرح داده می شود.

ساماندهی )تفکیک و تعمیر(:
در دیدگاه 5S ،  ساماندهی عبارت است از نظم دادن به کلیه اجزای یک سازمان جهت نیل به اهداف. از دیدگاه » پنج اس « 
ساماندهی به معنای تشخیص ضرور از غیرضرور، اتخاذ تصمیمات قاطع و اعمال مدیریت اولویتها برای رهایی از غیرضروریها است. 
به منظور موفقیت در ساماندهی می بایستی به اولویت بندی پرداخت. به طور خالصه این S به معنی جدا کردن آنچه ضروری است 

از غیر ضروری ها می باشد. 

نظم و ترتیب:
در دیدگاه 5S ،  نظم و ترتیب عبارت است  از قرار دادن اشیاء در مکانهای مناسب و مرتب به نحوی که بتوان از آنها به بهترین وجه 
استفاده کرد. نظم و ترتیب راهی است برای یافتن و بکار بردن اشیای مورد نیاز ، بدون انجام جستجوهای بیهوده. بدین منظور باید 
همه وسایل، اقالم و فرمهای مورد نیاز را که قبال در S یک  شناسایی نموده و کارکرد هر یک از آنها را نیز مشخص نموده ایم را در 

جای مناسب قرار دهیم به نحوی که با سرعت و سهولت حداکثر سرعت )زیر 30 ثانیه (قابل دسترس باشند. 

پاکیزه سازی )تمیزی ( 
در دیدگاه 5S پاکیزه سازی عبارت است از دور ریختن زوائد و پاکیزه کردن اشیاء از آلودگیها و مواد خارجی. به عبارت دیگر پاکیزه 
سازی نوعی بازرسی است. بازبینی و پاکیزگی محیط کار برای حذف آلودگی مورد تأکید در این بخش از نظام »پنج اس«قرار دارد. 
برخی از لوازم، تجهیزات و مکانها لزوماً باید بسیار پاکیزه و عاری از هر نوع آلودگی نگهداری شوند. بنابراین الزم است که آنها را 
دقیقاً شناسایی نموده و بر این باور بود که پاکیزه سازی تنها تمیز کردن محل کار و لوازم موجود در آن نیست بلکه پاکیزه سازی 

امکان انجام بازرسی و بازبینی را نیز بایستی فراهم آورد. 

استانداردسازی ) تداوم و ایمنی (
در دیدگاه 5S ، استانداردسازی عبارت است از کنترل و اصالح دائمی سازماندهی ، نظم ، ترتیب و پاکیزگی. تاکید اصلی در 
استانداردسازی متوجه مدیریت است که با استفاده از چک لیستهای مناسب و استاندارد کردن مقررات با استفاده از نوآوری و 
خالقیت، محیط کار را به نحوی استاندارد و کنترل نماید که همواره همه عوامل با سرعت و دقت الزم مورد استفاده قرار گیرند. 

آموزش  و انضباط:
در دیدگاه 5S ، انضباط عبارت است از آموزش عادات و توانایی هایی جهت انجام یک وظیفه خاص. نکته اصلی در اینجا ایجاد 
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ابوالفضل نعمتی فرزند مرتضی نعمتی 

تولد غنچه های زندگی مبارک
همکارانمان خانم ها شقایق شکری، الله سخاوت، فرشته نوری و مهنوش فراهانی و آقایان سعید خانی، مرتضی نعمتی، امیر 
مقتدر زاده و قاسم احسان نژاد طعم دلپذیر پدر و مادر شدن را چشیدند و صاحب فرزند شدند. ما به این عزیزان تولد میوه های 

زندگیشان را تبریک عرض نموده و امیدواریم کانون خانواده شان همیشه گرم و پرامید باشد.

پیوند آسمانی تان جاودانه باد
همکاران عزیز و محترم خانم ها معصومه غالمی، سمیرا جمالی، مریم روحی،

 سهیال نوری، آمنه محمودی و زهره ملکی و آقایان مهدی حسن پور و مهران
 شفیعی صمیمانه ترین شادباش ها و تبریک ما را به مناسبت شروع زندگیتان

 پذیرا باشید.

محنا سادات میرنوری فرزند فرشته نوری
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بهترین ها دریای  ز   ا نی  قدردا
از زحمات همکارانمان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :

کنترل کیفیت: اشتاب، سلمانی، عبدالوندی، عربی، فراهانی دفتر مدیر عامل: حاجبی مهندسی: خلعتبری، رستمی، 
اسالمی، اکبری، عابد، عرفان اداری و منابع انسانی: مقتدرزاده، سیگارچی، صیادی، رضایی یوتاب: شیری، محبی، 
رمیدگی، خیری، سویزی، تخشا، بادپا، حسینی، عرب پور، سلیمی، مقیمی، محمدی میکال انفورماتیک: دانش، 
شیروانی، میرعزیزی خرید داخلی: کرمی، باقرپور، یوسفی، یزدانی، حیدری، شرف زاده، پیمان مونتاژبرد: ندری، 
زهتابچی، شکری، محمودی، پیرهادی، حسینعلی گل، ناظمی، ندری، خاتمی دوست، فتوحی، ملکی، آرزومند 
نت: مختاری، خاکساری، باقرزاده قالبسازی: مظفری، اسدی، اسدزندی، درویشی، حاجی باباعلی برنامه ریزی: ابراهیمی

 روابط عمومی: نقی پور، منصوری، خراسانی، زائری خرید خارجی: روشن ضمیر، میرزایی، دهی خدمات پس از فروش: کمندی، 
ابراهیمی، صمیمی، موسوی، رحیمی نژاد مالی: خسروانی فرد، یزدانی سیستمها و روشها: نصیریان، ارجمندیان تولید: قدیمی، 
بیانی، مهرآبادی، حسینی، محمدحسن، جعفری، شفیعی، بهروزی، نظری، رجبی، محمد ولیزاده، زرینی مونتاژمحصول: مشعلچیان، 
امام یاری، شکرزاده، شاهدی نیا، مجتبایی، مرادی، عنبرستانی، کیاشمشکی، ملکی، کاکاوند، محمدزمان منفرد، پروندی، رمضانی 

گل، پرهیزکاری، چواری بازاریابی و فروش: مرتضوی



کلیه رپسنل شرکت الکتروپیک  ، از مدریان ارشد هب جهت توجه هب وضعیت معیشتی و افزایش حقوق 
قدردانی نموده و ربای این زبرگواران آرزوی سالمت و توفیق روز افزون دارند.

 الکتروپیکی اه


