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همايون باد اين سال و همه سال

نوسال  از  کنایه  نوروز هم که  و  رسد  فرا می  بهار 
زایشی  با  دارد که  اشاره  به تحولــی درطبیعت  است 
دیگر همراه است . تحولــی که درگستره طبیعت با 
آمیزه ای از رنگ ، طراوت و سرسبزی زیباترین چشم 
انعکاس  گشاید.  می  ما  دیدگان  برابر  در  را  اندازها 
این تغییر و تحــول طبیعی که بنیان یکی از کهن 
ترین و زیباترین سنــت ها و عیدهای بشری است در 
ساحت روان و هویت ایرانی ، ما را به تغییر و تحولــی 
آن همچون  به  درونی فرامی خواهد که دستیابی 
. است  میمون  و  مبارک  نوروز  بهارو  رسیدن  فرا 

و  پزشکی  روان   ، شناسی  روان  دستاوردهای  تمام 
علوم رفتاری درجهت نیل به این تغییر وتحول درونی 
است . تغییر کلید واژة مساعی بشر درقلمرو رفتار 
آفرینندگی  نوزایی و  از  تنها حاکی  نه  تغییر   . است 
جان  بلکه  دارد  نوروز هماهنگی  بهارو  با  که  است 
مایـة رشد ، تعالی و کمال طلبی انسان نیز هست.

بازاندیشی  برای  نو همواره فرصتی  فرارسیدن سال 
درباب گذشته ، حال و آینده است تا با ایجاد تغییراتی 
در ذهن ، قلب و رفتارهایمان دررقم زدن سرنوشت 
 ، دردها  از  فارغ  و  کنیم  پیدا  فعال  نقشی  خود 
شکست ها و ناکامی های گذشته سال نورا همگام 
با نام آن با برنامه هایی نو و سازنده آغاز کنیم .

تدوین  و  تغییر  این  ایجاد  شناختی  روان  دیدگاه  از 
برنامه های سازنده نیازمند آگاهی و کسب مهارتهای 
از  آن است.به عبارت دیگر نخستین گام  به  مربوط 

آگاهی و اشراف بر ضرورت تغییر آغاز می شود که 
 . است  تحـول  تغییر و  بروز و ظهور  آن مانع  نبود 
همراه  چون  نو  سال  و  نوروز  مناسبت  همین  به 
بهترین  است  بیرونی  جهان  تحول  و  تغییر  با 
است. درونی  اشراف  و  آگاهی  این  کسب  برای  زمان 

پس عقل ضرورت تغییر رادر می یابد و مارا به آن 
دعوت می کند ولی این تنها نخستین گام است . گام 
بعدی که درساختار احساسی ما ریشه دارد برخورداری 
از شور ، عالقه وشوق به تغییر است . تنها برمبنای 
ضرورت منطقی وجود تغییر و بدون شور و شوق 
راند. تغییر سخن  از  توان  آن نمی  برای تحقق  الزم 

گام سوم برخورداری از مهارت های الزم برای تغییر 
انعطاف  و  اندیش  گشاده  ذهنی  اگر  است.  کردن 
گذاردن  سر  پشت  و  بخشیدن  آماده  قلبی  و  پذیر 
به  توانیم  می  چگونه  باشیم  نداشته  ها  دلتنگی 
طی  با  تنها  یابیم.  دست  درونی  تحـــول  و  تغییر 
چهارم  گام  به  توانیم  می  که  است  مرحله  این 
کنیم. تدوین  تغییر  برای  ای  برنامه  و  برسیم 

برنامه ریزی در قلمرو روان شناسی ظرایف و نکات 
ویژه ای دارد که ذکر آن ها مجال خاص خود را می 
طلبد ولی در اهمیت و مرتبت آن کافی است بگوئیم 
که هیچ حرکتی درجهان و تاریخ و درساحت زندگی 
موفقیت  با  تواند  نمی  ها  انسان  و جمعی  فردی 
قرین باشد مگر آن که برمبنای برنامه ای مشخص 
، منطقی و عملی شکل گرفته باشد. برنامه ریزی 
براساس تعیین اهداف و اولویت بندی و مقتضیات 
زمانی آن ها وبا توجه به امکانات و محدودیت ها 
سرانجام  گیرد.  می  صورت  بینانه  واقع  نحوی  وبه 
تدوین  برنامه  کردن  عملی  و  اجرا  با  پنجم  درگام 
های  گام  حاصل  و  برآیند  که  روبرو هستیم  شده 
قبلی و تحقق تغییر در گرو انجام مدبــرانه آن است .

طبیعت  تحوالت  رو  پیش  درسال  که  آن  امید  با 
درون  در  سازنده  تغییروتحولی  به  را  ما  پیرامونی 
رهنمون شود ، سالی سرشار از شادکامی و بهروزی 
مندیم. آرزو  الکتروپیک  خانواده  همه  برای  را 
روابط عمومی الکتروپیک
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سخن مدير عامل

به نام خالق بی همتا
با رویش هر جوانه در بهار، جلوه اي از جمال خداوند متجلي مي شود، پرتوئی دلربا و چهره ای زیبا از آفرینش که غنچه  لبخند 
بر لبان افراد می نشاند و عـید نوروز فرصتی است برای اصالح و زمینه ای برای تحـول و نو شدن، نو شدن باورها، نگرش ها، 

اندیشه ها و رفتارها.

با عرض تبریک و شادباش بمناسبت فرارسیدن نوروز 1395 ، بدینوسیله از تالش، همدلی و همراهی یکایک 
و  نمایندگان  زحمتکش،  و  کارکنان شریف  کلیه  و  ارجمند، معاونین، مدیران، مهندسین  شما همکاران 
از درگاه خداوند متعال سالی  الکتروپیک صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و  پیمانکاران محترم شرکت 

سرشار از سالمتی، موفقیت، بهروزی و شادمانی برای همه شما عزیزان و خانواده محترمتان آرزومندم.
خدای سبحان را شاکرم که در سایه الطاف و عنایات بیکرانش، علیرغم وجود فراز و نشیب های فراوان،با 
لطف، همت و همکاری شما خوبان توانستیم در سالی که گذشت قدم هایی موثر و موفق در صنعت 
تولید برداریم. امید است با آغاز سال جدید و سرلوحه قراردادن برنامه ها و تکیه برتالش و ارتقاء سطح بهره 
وری، شاهد موفقیت های روزافزون مجموعه پرافتخار الکتروپیک باشیم و همواره در مسیر یکی از رئوس 
اصلی خط مشی خود که ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات شرکت می باشد گام برداریم زیرا باورمان این 
است که ما تولید می کنیم و دیگران استفاده، دیگران تولید می نمایند و ما بهره برداری، پس همگی در 
مفهوم به نوعی مشتری یکدیگریم، لذا باید محصول و خدمتی با کیفیت در شان یک انسان گرانبها به 

همنوع خود ارائه نماییم.
در آستانه ورود به سال جدید از همه شما عزیزان تقاضا دارم با ارتقاء سطح تعلق و تعالی سازمانی و 
روحیه مشارکت جویی در اجرای برنامه های پیش رو ، همدل و همگام  و با تالشی مضاعف در جهت 
پیشرفت الکتروپیک گام برداشته تا با استعانت از درگاه خداوند متعال شاهد بالندگی و موفقیت روزافزون 

شرکت الکتروپیک باشیم.
برآمد باد صبح و بوی نوروز                      به کام دوستان و بخت پیروز

مبارک بادت این سال و همه سال                همایون بادت این روز و همه روز
شاد ، پیروز و سربلند باشید.

مهرداد منصورگرکانی                                                                                                        
 

اخبار الکرتوپیکی
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الکتروپیک وارد سی و یکمین سال فعالیتش شده است در این خصوص چه نظری دارید؟

بنده هم به همه همکارانم سالم و خداقوت عرض میکنم و باید بگویم که هدف ما از تاسیس الکتروپیک 
از ابتدا کارکردن و کارآفرینی بوده است و همچنان در تحقق هدف خودمان مصمم هستیم.

در این سی سال صد در صد مشکالتی هم وجود داشته است چطور از سد مشکالت عبور کرده اید؟

بله صد در صد به هرحال ما در حال گذار از یک سازمان متوسط به سازمان بزرگ هستیم و با توجه با ماهیت 
فعالیت های تولیدی، همواره با مشکالتی روبه رو بوده ایم و هستیم ولی با توکل به خدا و رهنمودهای 
مدیرعامل محترم آقای مهرداد منصوری و تالش یکایک همکارانمان توانسته ایم از پس مشکالت برآییم.

سال 94 از دیدگاه جنابعالی چگونه بود؟

پسابرجام،  مسائل  و  ها  تحریم  وضعیت  و  جامعه  اقتصادی  اوضاع  به  توجه  با  سخت.  کلمه  یک  در 
همیشه  که  کنم  اضافه  باید  را  این  ولی  بود  مواجه   94 سال  در  رکود  یک  با  کشور  صنعت  و  اقتصاد 
بنده  نظر  به  پیشرفت.  به  دستیابی  برای  شود  می  پلی  دشوار  و  سخت  شرایط  نیست.گاهی  بد  سختی 

در ماههای پایانی سال فرصتی دست یافت تا با قائم مقام محترم مدیرعامل، گفتگویی انجام دهیم تا نظرات و دیدگاه های 
ایشان را در خصوص سال 94 و افق شرکت در سال جدید جویا شویم.

درنظرگرفتید.  با همکارانتان  برای صحبت  را  فرصتی  سال،  پایان  کاری  تراکم  به  توجه  با  که  ممنونیم  منصوری  آقای  سالم 

در نبرد بين انسان های سخت و روزهای سخت، اين انسان 
های سخت هستند که می مانند نه روزهای سخت
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بسازیم. فرصت  تهدیدها،  از  و  بیاییم  خودمان  به  بتوانیم  تا  شد  تلنگری  سخت  شرایط  این  امسال 
فرمودید پسابرجام به نظر شما الکتروپیک در پسابرجام چه شرایطی خواهد داشت؟

واقعیت این هست که گمانه زنی ها در مورد شرایط پسابرجام بسیار زیاد است ولی چیزی که واضح می 
باشد این هست که در این شرایط، محاسن و معایبی برای تولید وجود خواهد داشت که دولت می بایست 
با اتخاذ تصمیم های درست آن را درست مدیریت کند و ما به عنوان یک کارخانه تولیدی برای استمرار حضور 

در بازار می بایست بیشتر تالش کنیم و مزیت های رقابتی خود را افزایش دهیم.
در سالی که گذشت بحث فرآیندها مطرح بود این کار با چه هدفی انجام شد؟

با توجه به شرایط سازمان و تجربیات گذشته، به این نتیجه رسیدیم که می بایست تغییری در سیستم شرکت 
رخ دهد. به همین منظور با بررسی ها و مطالعاتی که انجام شد به امید خدا به زودی تمامی مدیریت 
ها فعالیت های خود را در چارچوب، فرآیندهای کاری انجام خواهند داد. پیش بینی می کنیم با انجام این 
تغییر سیستم، ضمن افزایش مسئولیت پذیری و کاهش بروکراسی، سیستم کاریمان را چابک و پویا سازیم.

جایگاه الکتروپیک را در سال 95 چگونه ارزیابی می کنید؟

تمام تالشمان این خواهد بود که جایگاه خودمان را حفظ و ارتقا دهیم و این هدف جز با شناخت نقاط 
ضعف و قوتمان میسر نخواهد شد.

نقاط ضعف و قوت مان از دیدگاه شما:

نقاط قوت خوشبختانه زیاد داشتیم، یکی از مهمترین امتیازمان در سال جاری، برنامه بودجه مدیریت ها 
به تفکیک بود که این موضوع کمک شایانی به تصمیم گیری های سازمان کرد. در سال 94 به سمت 
اتوماسیون شدن و حذف فرم های کاغذی رفتیم که هم به سرعت انجام کار و هم به گردش صحیح 
از فروش که بصورت  اطالعات در سیستم کمک کرد.همینطور امسال سمینارهای آموزشی خدمات پس 
هدفمند و منظم در استان های مختلف برگزار شد تاثیر مثبتی در بر داشت و توانستیم گام های موثری 
در خصوص ارتباط با سرویسکارانمان برداریم. ولی متاسفانه در سال جاری در مقاطع مختلف نارضایتی 
هایی از جانب همکارانمان در ارتباط با موضوعات مختلف داشتیم که سعی خواهیم کرد این مشکالت 
را هم برطرف سازیم که البته تا حدودی هم با اقداماتی از جمله انتصاب خانم آریایی به عنوان رئیس 

مونتاژمحصول انجام داده ایم.
در پایان اگر صحبت خاصی دارید بفرمایید.

همانطور که عرض کردم با توجه به اینکه امسال سال دشواری بود ولی جا دارد که از همه همکارانمان نهایت 
تشکر و قدردانی را داشته باشم چون واقعا همه عزیزان، همدل و یکصدا، تالش کردند و زحمت کشیدند. همینطور 
از نمایندگان و پیمانکاران شرکت هم تشکر میکنم که در این سال پر فراز و نشیب همراه شرکت الکتروپیک بودند.

سال  در  امیدوارم  و  میکنم  آرزو  را  خوشی  و  خوب  سال  الکتروپیک،  خانواده  همه  برای  پایان  در 
باشند. پیروز  و  سربلند  موفق،  سازمانیشان  و  شخصی  اهداف  راستای  در  همکارانمان  همه   95
ما هم از شما تشکر میکنیم و برای جنابعالی و آقای مهرداد منصوری ارزوی سالمتی و موفقیت روزافزون داریم.

اخبار الکرتوپیکی
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سمينارهای آموزشی الكتروپيک از جنــــوب تا شــــمال
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شرکت الکتروپیک در راستای یکی از رئوس خط مشی 
خود یعنی ارتقا میزان آگاهی مشتریان، سمینارهای 
سرویسکاران  و  نصابان  نمایندگان،  جهت  آموزشی 
خدمات پس از فروش در دو استان هرمزگان و مازندران 
برگزار کرد. این سمینارها به منظور افزایش سطح 
دانش فنی سرویسکاران الکتروپیک و یوتاب و معرفی 
محصوالت جدید در دو شهر بندرعباس و آمل برگزار 
شد.روز اول این سمینار، اختصاص به آموزش نصب 
نحوه  الکتروپیک،  تصویری  و  صوتی  های  دربازکن 
یابی خرابی محصوالت داشت و  بندی و علت  سیم 

در روز دیگر این سمینار اختصاص به آموزش نصب 
قفل  کاربرد  و  معرفی  و  پارکینگ  در  کنترلی  جک 
برقی یوتاب داشت.در هر روز این سمینار، آزمونی از 
شرکت کنندگان بعمل آمد و به نفرات برترمحصولی 
شد.  اهدا  یوتاب  و  الکتروپیک  محصوالت  سبد  از 
کنندگان  شرکت  تمامی  به  پایان  در  اینکه  ضمن 
شد.سمینارهای  اهدا  یادبود  رسم  به  ای  هدیه 
مذکور با همکاری مدیریت های بازاریابی و فروش، 
روابط  یوتاب،  و  الکتروپیک  فروش  از  پس  خدمات 
شد. برگزار  ماه  بهمن  در  آموزش  و  عمومی 
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تعدادی از دانش آموزان رشته الکترونیک، از خطوط 
تولید و مونتاژ شرکت الکتروپیک بازدید کردند.

این بازدید با درخواست هنرستان پایگاه انقالب  و با 
نحوه  با  الکترونیک  رشته  هنرجویان  آشنایی  هدف 
فعالیت یک شرکت تولیدی که در زمینه الکترونیک 

فعالیت می کند؛ صورت پذیرفت.
ضمـــن  منصـــوری  میـــالد  ابتـــدا  بازدیـــد  ایـــن  در 
خوشـــامدگویی بـــه هنرجویـــان، شـــرکت الکتروپیـــک 

را معرفـــی کـــرد ســـپس توضیحاتـــی دربـــاره نحـــوه 
فعالیـــت الکتروپیـــک و فعالیـــت هایـــی کـــه در زمینـــه 
الکترونیـــک در شـــرکت انجـــام مـــی شـــود توســـط 
مهنـــدس عنبرســـتانی ارائـــه شـــد و بعـــد از پذیرایـــی، 
از خطـــوط تولیـــد و مونتـــاژ شـــرکت  هنرجویـــان 

ــد. ــد کردنـ بازدیـ
این بازدید در تاریخ 20 بهمن انجام شد.

بازديد تعدادی از هنرجويان الكترونيک از الكــــتروپيک

پويايی يک سازمان؛ ميزان مشارکت کارکنان آن سازمان

اخبار الکرتوپیکی

راه های ارتباطی با روابط عمومی:
صندوق های انتقادات و پیشنهادات مستقر در کارخانه های 1و2و3

شماره تلفن: 77338046    تلگرام: 09218348344    پیامک: 09218348344     
info@electropeyk.com :ایمیل

رشـــد ســـازمان هـــا و حتـــی انســـان هـــا در گـــرو شـــناخت واقعیتهاســـت. آدمـــی در پرتـــو شـــناخت، راه بهـــره بـــرداری از امکانـــات و توانایـــی 
ـــا  ـــرد ی ـــرای ف ـــد ب ـــراد ارزشـــمندی مـــی توانن ـــن شـــناخت را باعـــث مـــی شـــوند اف ـــه ای ـــی خـــود را مـــی آموزد.حـــال کســـانی ک هـــای درون
ـــا یـــک شـــرکت پیشـــنهاداتی را ارائـــه مـــی کننـــد افـــرادی  ســـازمان تلقـــی گردنـــد.در واقـــع کســـانی کـــه جهـــت بهبـــود رفتـــار یـــک فـــرد و ی
هســـتند کـــه اطرافیانشـــان و یـــا مکانـــی کـــه در آن فعالیـــت مـــی کننـــد برایشـــان مهـــم هســـتند. از همیـــن رو همـــکاران، نماینـــدگان 

و پیمانـــکاران شـــرکت مـــی تواننـــد انتقـــادات و پیشـــنهادات خـــود را بـــه روابـــط عمومـــی منعکـــس نماینـــد.
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بیوگرافـــی: مهـــران مـــودب هســـتم 42 ســـال 

ســـن دارم و از ســـال 85 کـــه وارد الکتروپیـــک 
شـــدم ســـمت هـــای مختلفـــی از جملـــه 
یوتـــاب  تولیـــد  و مدیـــر  مدیـــر مهندســـی 
بـــوده ام و در حـــال حاضـــر هـــم بـــه عنـــوان 
مدیـــر کارخانـــه یوتـــاب فعالیـــت میکنـــم.

ام  خاطـــره  بهتریـــن  خاطـــره:  بهتریـــن 

بـــه  ورود  بـــا  فرزنـــدم  تولـــد  همزمانـــی 
خصیصـــه  تریـــن  شـــاخص  و  الکتروپیـــک 
شـــخصیتی ام در رابطـــه بـــا شـــغلم فکـــر 
باشـــد. ام  جنگندگـــی  روحیـــه  میکنـــم 

ـــدی  ـــران ارشـــد شـــرکت از طـــرح هـــای تولی ـــت مدی ـــد و حمای ـــودن بســـتر تولی ـــل حضـــور در الکتروپیـــک: میســـر ب دلی

شعار پیشنهادی: کیفیت امروز بقای فردا

مهمترین اتفاق در سال 94: توسعه یوتاب با راه اندازی کارخانه ای جدید

آرزو بـــرای الکتروپیـــک: راهیابـــی بـــه بـــازار جهانـــی و شـــناخته شـــدن بـــه عنـــوان یـــک برنـــد محبـــوب و معتبـــر جهانـــی

عـــرض  تبریـــک  شـــرکت  محتـــرم  همـــکاران  همـــه  بـــه  را  نـــو  ســـال  پیشـــاپیش  آخـــر:  حـــرف 

ســـالمتی  و  موفقیـــت  از  پـــر  ســـالی  عزیـــزان  همـــه  بـــرای   95 ســـال  امیـــدوارم  و  مینمایـــم 
نیســـت( شـــما  آن  از  همیشـــه  زمـــان   ، کنیـــد  زندگـــی  و  باشـــید  داشـــته  باشد)دوســـت 
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ـــت هـــای مختلـــف ســـازمان رفتیـــم و از  ـــه ســـراغ تعـــدادی از همـــکاران در مدیری ـــن شـــماره از فصلنامـــه ب در ای
حـــس و حالشـــان در روزهـــای پایانـــی ســـال پرســـیدیم. از ایـــن کـــه چنـــد ســـال مـــی باشـــد کـــه در الکتروپیـــک 
ــال 94،  ــورد سـ ــان در مـ ــک، دیدگاهشـ ــان در الکتروپیـ ــن خاطراتشـ ــخ تریـ ــن و تلـ ــد، بهتریـ ــی کننـ ــت مـ فعالیـ

توصیـــف ویژگـــی شـــغلی خودشـــان، انتخـــاب یـــک شـــعار بـــرای الکتروپیـــک و ...
که فکر میکنیم خواندن این مصاحبه ها خالی از لطف نیست.

مصاحبه های کوتاه و خوانـــــــــــــــــــــــــــــدنی
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ســـال   11 بـــا  هســـتم  فصیحـــی  فهیمـــه  بیوگرافـــی: 

ســـابقه در الکتروپیـــک و بـــا ســـمت اپراتـــور مونتاژبـــرد 
مجیـــد  آقـــای  صحبـــت  خاطـــره  بهتریـــن  خاطـــره: 

منصـــوری بـــا ایـــن مضمـــون کـــه زمانـــی تعـــداد کارکنـــان 
ـــود و  ـــاژ ب ـــه تعـــداد سرپرســـتان خـــط مونت الکتروپیـــک ب
اکنـــون بـــا 500 نفـــر پرســـنل الکتروپیـــک فعالیـــت مـــی 
کنـــد و ایـــن پیشـــرفت مرهـــون تـــالش یکایـــک همـــه 
پرســـنل شـــرکت مـــی باشـــد و تلـــخ تریـــن خاطـــره فـــوت 

یکـــی از همکارانمـــان خانـــم ســـمیه رجبـــی بـــود. 
ســـال 94 از نظـــر شـــما: بـــا همـــه مشـــکالت موجـــود در 

جامعـــه، بـــا تـــالش همـــه همـــکاران ســـالی باکیفیـــت و 
ـــود. ـــزی ب ـــت آمی موفقی

شـــعار پیشـــنهادی: کیفیـــت راز مانـــدگاری الکتروپیـــک اســـت 

ــرد ــانه میگیـ ــارا نشـ ــن هـ ــک بهتریـ ــه الکتروپیـ ــرا کـ چـ
ویژگی شغل شما: نظم، دقت و سرعت

آرزو بـــرای الکتروپیـــک: روزهـــای خـــوش همـــکاران عزیـــز پـــر 

ـــاد ـــرار ب تک
حرف آخر: از تک تک عزیزانی که برای موفقیت و بهتر شدن الکتروپیک تالش می کنند تشکر و قدردانی می کنم.

اخبار الکرتوپیکی

بیوگرافـــی: حســـین صادقیـــان زنـــد هســـت متولـــد شـــهریور 

بـــا  همـــکاری  افتخـــار   88/08/21 تاریـــخ  از  و   1356
را دارم و در حـــال حاضـــر در قســـمت  الکتروپیـــک  شـــرکت 
نمایـــم.  مـــی  فعالیـــت  فـــروش  از  پـــس  خدمـــات  انبـــار 
و  ام  خاطـــره  بهتریـــن  الکتروپیـــک  در  اســـتخدام  خاطـــره: 

فـــوت همکارمـــان آقـــای فرخـــی تلـــخ تریـــن خاطـــره ام بـــود. 
در  تغییـــرات  از  پـــر  ســـالی  شـــما:  دیـــدگاه  از   94 ســـال 

کشـــور اقتصـــاد  در  رکـــود  ســـال  همچنیـــن  و  شـــرکت 
شـــاخص تریـــن خصیصـــه شـــغل شـــما: امانـــت داری، صداقـــت، 

نظـــم و دقـــت
بیشـــتر پیشـــرفت  بیشـــتر  تـــالش  الکتروپیـــک:  بـــرای  شـــعار 

آرزو بـــرای الکتروپیـــک: رســـیدن بـــه قلـــه هـــای موفقیـــت بـــرای 

تمامـــی خانـــواده الکتروپیـــک
میکنـــم.   تشـــکر  هســـتند  پرســـنل  فکـــر  بـــه  دلســـوزانه  کـــه  شـــرکت  ارشـــد  مدیـــران  از  آخـــر:  حـــرف 

همینطـــور از آقـــای هـــادی ابراهیمـــی سرپرســـت تعمیـــرات خدمـــات پـــس از فـــروش قدردانـــی میکنـــم 
دارم.  خوشـــبختی  و  ســـالمتی  ارزوی  محترمشـــان  هـــای  خانـــواده  و  همکارانـــم  همـــه  بـــرای  و 
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بیوگرافـــی: ســـمیه آهـــن جـــان هســـتم 

متولـــد 1361 از 84/10/24 در شـــرکت بـــا 
ســـمت کارشـــناس و جانشـــین مدیریـــت 
میباشـــم.  کار  بـــه  مشـــغول  مالـــی 
الکتروپیـــک:  در  خاطـــره  بدتریـــن  و  بهتریـــن 

ـــب  ـــده شـــدن اینجان ـــن خاطـــره برگزی بهتری
بـــه عنـــوان کارمنـــد نمونـــه در جشـــن 
ســـال 89 در حالـــی کـــه چیـــزی هـــم بـــه 
بدنیـــا آمـــدن فرزنـــدم  نمانـــده بـــود . 
بدتریـــن خاطـــره :عـــدم حضـــور  مدیـــران 

ــرکت  ــای شـ ــن روزهـ ــی تریـ ــد در بحرانـ ارشـ
در ســـال 93

سال94 از دیدگاه شما: سالی بسیار سخت وپر استرس چه از لحاظ نقدینگی ،کمبود نیرو و. . . 

شاخص ترین خصیصه شغل شما: صداقت ، امانتداری و رازداری 

دلیـــل حضورتـــون در الکتروپیـــک : حضورمـــن در الکتروپیـــک دالیـــل زیـــادی دارد از جملـــه 1- عشـــق وعالقـــه 

زیـــاد بـــه کارم 2-دوســـتان و همـــکاران  بـــی نهایـــت خوبـــم هماننـــد خانـــم یزدانـــی و... 3- نظـــم 
ــرکت دارم  ــه شـ ــن بـ ــال مـ ــن ومتقابـ ــه مـ ــرکت بـ ــه شـ ــادی کـ ــرکت 4- اعتمـ ــن شـ ــاد در ایـ ــیار زیـ ــب بسـ وترتیـ

یه شعار برای الکتروپیک : پایدار واستوار همچون کوه 

آرزو بـــرای الکتروپیک:بـــا باالتریـــن ظرفیـــت تولیـــد وبـــا پرســـنل بیـــش از هـــزاران نفـــر تمـــام بازارهـــای کشـــور 

را در اختیـــار خـــود گیـــرد ودر امـــر صـــادرات بـــه کشـــورهای دیگـــر بـــه موفقیتهـــای بیشـــتری دســـت یابـــد. 
ـــش همـــراه  ـــری های ـــا تمـــام ســـخت گی ـــه ب ـــان ک ـــای ملکی ـــاب آق ـــد؟ جن ـــوی الکتروپیـــک تشـــکر مـــی کنی از چـــه کســـی ت

ـــوده اســـت  ـــی ب ـــت مال مدیری
اقتصـــادی  ســـخت  شـــرایط  در  (کـــه  )بـــرادران منصـــوری  از مدیـــران محتـــرم  فـــراوان  تشـــکر  آخـــر:  حـــرف 

کـــه میتوانســـتند در آرامـــش کامـــل وبادرامـــد بســـیار بیشـــتری در بهتـــرن نقـــاط دنیـــا ودر کنـــار خانـــواده 
ــه در صحنـــه  ــده ودر کنـــار پرســـنل همیشـ ــختیهای تولیـــد را بـــه جـــان خریـ ــان زندگـــی کننـــد تمـــام سـ شـ
گـــردم.  بازنشســـته  محتـــرم  شـــرکت  ایـــن  در  بتوانـــم  اینجانـــب  وامیـــدوارم  دارنـــد  فعـــال  حضـــور 

12فصلنامه شماره 16
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ســـن  ســـال   34 هســـتم  باقـــرزاده  علیرضـــا  بیوگرافـــی: 

ســـال   14 مـــدت  ســـال،  چهـــار  و  ســـی  ایـــن  از  و  دارم 
نیـــز  اکنـــون  هـــم  ام.  کـــرده  فعالیـــت  الکتروپیـــک  در 
ســـمت  بـــا  و  دارم  دقیـــق  ابـــزار  کنتـــرل  لیســـانس 
تکنســـین تعمیـــرات و نگهـــداری در خدمتتـــون هســـتم.

بهتریـــن خاطـــره: راســـتش زمانـــی کـــه شـــرکت کوچکتـــر بـــود 

صمیمـــت هـــا و دوســـتی هـــا هـــم بیشـــتر بـــود و خاطراتـــی 
کـــه از گذشـــته دارم همگـــی خـــوب و شـــیرین هســـتند.

ســـال 94 از نظـــر شـــما: فکـــر میکنـــم بـــرای کل مـــردم ایـــران 

ـــرای هیچکـــس از نظـــر مالـــی  ســـال 94 ســـال رکـــود بـــود و ب
ـــود. خـــوب نب

ویژگـــی شـــغل شـــما: اطالعـــات و مهـــارت فنـــی بـــاال، خـــالق و 

مســـئولیت پذیـــر
شـــعار بـــرای الکتروپیـــک: الکتروپیکـــی هـــا بـــا تـــالش و همدلـــی هـــر غیرممکنـــی را ممکـــن مـــی کننـــد.

آرزو بـــرای الکتروپیـــک: بـــرای همـــه دوســـتان و همکارانـــم ســـال 95 ســـالی سرشـــار از امیـــد و موفقیـــت و 

آرزومنـــدم.  شـــادکامی 
حـــرف آخـــر: امیـــدوارم در ســـال جدیـــد کمتـــر شـــاهد تبعیـــض و تفـــاوت در موضوعـــات مختلـــف بیـــن 

کارکنـــان باشـــیم و مدیـــران ســـازمان بیشـــتر از نظـــرات و تجربیـــات همـــکاران باســـابقه بهـــره ببرنـــد.

بیوگرافی: محمد یزدانی هستم و 60 سال سن دارم 

ســـال 94 از دیـــدگاه شـــما: فکـــر میکنـــم بـــرای همـــه مـــردم 

کشـــور ســـخت بـــود ولـــی بـــه هرحـــال گذشـــت. امیـــدوارم 
ســـال جدیـــد، ســـال پربرکتـــی باشـــد.

ـــن  ـــک: پیشـــرفت و ســـربلندی شـــرکت بزرگتری ـــرای الکتروپی آرزو ب

آرزوی مـــن اســـت.
شـــعار بـــرای الکتروپیـــک: رمـــز مانـــدگاری مـــا کیفیـــت ماســـت.

بهتریـــن خاطـــره: لبخنـــد و خنـــده مدیـــران ارشـــد و همکارانـــم 

بهتریـــن خاطـــره مـــن بـــوده و هســـت.
حـــرف اخـــر: تـــا زمانـــی کـــه بتوانـــم راه بـــروم در الکتروپیـــک می 

مانم و افتخار میکنم که در این شرکت فعالیت می کنم.

اخبار الکرتوپیکی
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ـــرا رســـیدن 29 بهمـــن، ســـالروز تاســـیس شـــرکت  ـــا ف همزمـــان ب
الکتروپیـــک، مراســـمی بـــه همـــت مدیران الکتروپیک برگزار شـــد. 
ضمـــن  الکتروپیـــک  مجموعـــه  مدیـــران  مراســـم  ایـــن  در 
تبریـــک ایـــن روز بـــه اقایـــان مهـــرداد و مجیـــد منصـــوری ، از 
ـــل و  ـــرکت تجلی ـــران ارشـــد ش ـــی مدی همـــت، پشـــتکار و کارآفرین
قدردانـــی کردنـــد. مهـــرداد منصـــوری، مدیرعامـــل الکتروپیـــک 
ضمـــن عـــرض تشـــکر از مدیـــران، تمامـــی همـــکاران را بـــه 
داشـــتن آرزوهـــا و هـــدف هـــای بـــزرگ تشـــویق کـــرد و بـــا بیـــان 
اینکـــه ادمـــی بـــه هـــدف زنـــده اســـت و بـــرای تحقـــق اهدافـــش 
بایـــد بـــا تمـــام وجـــود تـــالش کنـــد اعـــالم کـــرد انســـان هایـــی 
موفـــق خواهنـــد بـــود کـــه لحظـــه ای از رســـیدن بـــه آرزویشـــان 
غفلـــت نمـــی کننـــد. ایشـــان در ادامـــه بـــا بیـــان اینکـــه انســـان 
ــده  ــت آینـ ــی بایسـ ــد مـ ــرار دارنـ ــه قـ ــی کـ ــر موقعیتـ ــا در هـ هـ
نگـــر باشـــند؛ بـــر احســـاس مســـئولیت و تعهـــد افـــراد در قبـــال 
یکدیگـــر تاکیـــد کـــرد. پـــس از صحبـــت هـــای ایشـــان، مجیـــد 
ــختی  ــمردن سـ ــا برشـ ــل بـ ــام مدیرعامـ ــم مقـ ــوری، قائـ منصـ
تجربـــه  اســـت،  داشـــته  وجـــود  جـــاری  ســـال  در  کـــه  هایـــی 
شـــرکت الکتروپیـــک، راهنمایـــی هـــای مدیرعامـــل و همـــت 
از  کارکنـــان را عامـــل ســـربلندی الکتروپیـــک عنـــوان کـــرد و 
تمامـــی مدیـــران و کارکنـــان تشـــکر کـــرد. الزم بـــه ذکـــر اســـت 
ــت  ــوارانی سرپرسـ ــا شاهسـ ــی، رضـ ــر مالـ ــان مدیـ ــد ملکیـ حمیـ
ــروژه  ــر پـ ــزاده مدیـ ــوب آقاقلیـ ــانی، محبـ ــع انسـ ــت منابـ معاونـ
ــی  ــمیه گنجـ ــول، سـ ــی رئیـــس مونتاژمحصـ ــمیرا آریایـ ــا، سـ هـ
سرپرســـت فـــروش یوتـــاب، محســـن عقیلیـــان مدیـــر فـــروش 
دقایقـــی  کـــدام  هـــر  ســـعیددانش  علیرضـــا  و  الکتروپیـــک 
تمامـــی  از  نمایندگـــی  بـــه  را  روز  ایـــن  و  کردنـــد  صحبـــت 
تبریـــک گفتنـــد.  الکتروپیـــک  ارشـــد  بـــه مدیـــران  همـــکاران 

؛ سه دهه تجربه و تالش مستمر در توليد
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آلبوم خاطرات الكتروپيک

15 اخبار الکرتوپیکی
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ایرانیان است و  از رسوم بسیار قدیمی  تکانی  خانه 
رود.اصطالح  به شمار می  نوروز  از  استقبال  نوعی 
تعمیر  تمیزکردن،  شستن،  مورد  در  تکانی  خانه 
کردن، دکوراسیون و خالصه هر چیزی که به چشم 
آید مربوط می شود و البته فقط مختص حوالی 
نوروز است و بس. بانوان ایرانی با شروع اسفند ماه 
دلهره تمیز کردن و رفت و روب خانه را دارند و این 
دلهره به طور معمول تا لحظه تحویل سال ادامه 
بانوان، کار خانه  از  یابد. چرا که به قول یکی  می 
جای  یک  کنی،  تمیز  را  هرکجایش  و  ندارد  تمامی 
این جمله بیشتر در مورد  البته  دیگرش می ماند. 
با شیوع زندگی  منازل بزرگ قدیمی است . امروزه 
آپارتمان نشینی و زندگی در خانه های کوچک 70 تا 
120 متری که نه زیرزمین دارد و نه دوپوشه و انباری 
طول  تمام  در  منازل  رسد  می  نظر  به  پستو،  و 
سال به طور نسبی تمیز باشد و گویا نیاز به تکاندن 
ایرانی  بانوان  بیشتر  اما هنوز هم  ندارد.  آن وجود 
اعتقاد دارند برای استقبال از سال نو باید خانه تکانی 
کنند. تازه ترین تحقیقات نشان داده است که ذرات 

قارچ میان گرد و غبارهای نهفته منازل خطر ابتال 
به آسم را در کودکان افزایش می دهد و انجام خانه 
تکانی که یک بار در سال انجام می گیرد، می تواند 

باعث ارتقای سالمت خانواده شود.

* چیزی مثل هفت خان رستم!
از آن جا که هر کاری در زندگی نیاز به برنامه ریزی 
این قضیه مستثنا نیست  از  دارد، خانه تکانی هم 
برنامه  به طور  را  کارهای خود  بانوان  است  بهتر  و 
این  بزرگان  از  یکی  قول  به  ببرند.  پیش  شده  ریزی 
قشر، روند خانه تکانی چیزی مثل هفت خان رستم 
است. جالب این که 7 راهکار وجود دارد که به خانه 
تکانی خوب کمک می کند. اولین راهکار این است 
که همه کارها را برای روزهای آخر سال نگذارید. به 
عنوان مثال اگر جزو آن دسته از بانوانی هستید که 
خیالتان بسیار راحت است و یا تاکنون هنوز فرصت 
نکرده اید، بهتر است از همین حاال شروع کنید حتی 
شده با یک کار کوچک. یادتان باشد اولین قدم برای 
این  اگر  و  است  ترین مرحله  کاری سخت  انجام هر 
مرحله سخت را پشت سر بگذارید، بقیه مراحل خود 

حس خوبی مثل حـــــــس تــــــــــــــازگی
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موکول کنید. این کار 2 حسن دارد، اول این که در 
شروع کار و هنگامی که انرژی باالیی دارید، وقت خود 
اید.  نداده  هدر  افتاده  پا  پیش  کارهای  انجام  به  را 
دوم این که بدون اضطراب کار خانه تکانی را پیش 
برده اید.اصغرزاده یکی از بانوان بجنوردی که چنین 
این  ای دارد می گوید: سال گذشته به دلیل  تجربه 
که اولین سال خانه داری ام بود و تجربه خانه تکانی 
نداشتم، از داخل کمدها شروع به خانه تکانی کردم. 
ریزه کاری های این بخش موجب شد تا لحظه تحویل 
سال که چه عرض کنم تا سوم فروردین مشغول 

خانه تکانی باشم!

* حس خوبی مثل حس تازگی
ممکن است هنگام خانه تکانی یک نکته را فراموش 
کرده باشید که برای یادآوری عرض می کنیم، خوش 
بگذرانید، یعنی خانه تکانی را با گوش سپردن به یک 

موسیقی خوب یا برنامه های رادیو انجام دهید.
یک مورد دیگر که می تواند در تغییر روحیه شما و 
دیگر اهالی خانه موثر باشد، تغییر دکوراسیون است. 
شما می توانید پس از انجام هر مرحله از مراحل 
نظافت و رفت و روب، با جابه جایی وسایل، چهره 
جدیدی به منزل خود ببخشید. سال جدید را با خانه 
ای جدید آغاز کنید، به این صورت احساس نو بودن 
مثل  خوبی  حس  شود،  می  القا  شما  خانواده  در 

حس تازگی.
به نظر نمی رسد یادآوری این نکته الزم باشد که شست 
وشوی بدون دستکش و گردگیری بدون ماسک و کار بدون 
ایجاد کند. جابه  برایتان  را می تواند  وقفه چه عواقبی 
سنگین  وسایل  سنگین هم همین طور  وسایل  جایی 
با  نظافت  ضمن  کنید.در  جا  جابه  دیگران  کمک  با  را 
را در محیط های دربسته مثل  مواد شیمیایی شوینده 
حمام انجام ندهید، از نردبان باال نروید و لوازم برقی را 
تا  بدانید  را  تان  قدر سالمتی  نکنید.  نظافت  تنهایی  به 
ان شاءا... تا صد سال آینده هم بتوانید خودتان خانه 

خودتان را بتکانید!

به خود و با کمی انرژی پیش می رود.راهکار دوم 
این است که قبل از شروع به کار، فهرستی از تمام 
قسمت هایی که باید تمیز شود تهیه کنید و این 
به  قرار دهید، مثال  نزدیک چشم  را جایی  فهرست 
در یخچال نصب کنید و با انجام هر کار، مقابل آن 
تیک بزنید. به این ترتیب اشتیاق شما با دیدن مراحل 
و  بیشتر  کار  پایان  به  نزدیکی  و  رسیده  انجام  به 
بیشتر می شود. در همین فهرست برای تمیز کردن 
هر اتاق زمانی درنظر بگیرید. به عنوان مثال اگر از 
اتاق نشیمن،  امروز شروع می کنید به تمیز کردن 
پایانی هم برای آن درنظر بگیرید و خودتان را ملزم 
کنید که به طور مثال ظرف 2 روز آینده نظافت و 
اتاق به  رفت و روب و شست وشوی مربوط به این 
طور کامل به پایان رسیده باشد. چنان چه به زمان 
بندی خود مقید باشید و به آن عمل کنید، با انجام 
هر مرحله احساس بسیار خوبی نصیبتان می شود.

* راز تمیزی
به  عجیب  و  بزرگ  اقدامی  نیست  الزم  تکانی  خانه 
نظر بیاید چرا که واقعا این چنین نیست.قرار است 
برای نوروز آماده شوید، قرار است خانه تان را مهیای 
تالش شما  تمام  و  کنید  نوروزی  میهمانان  پذیرای 
دید  به  تکانی  خانه  به  بنابراین  است،  این جهت  در 
کاری دوست داشتنی نگاه کنید و با این نیت در زمان 
های بسیار کوتاه روزانه هم عملیات خانه تکانی را 
انجام دهید به طوری که هیچ وقتی را بیهوده از 
دست نداده باشید. شاید بسیاری از بانوان دوست دارند 
بدانند چرا خانه دسته ای از افراد همیشه و در تمام 
ایام تمیز است؛ این گونه افراد به نظافت عادت کرده 
اند و حتی هنگام گذاشتن کلید روی جا کلیدی هم 

دستی روی آن می کشند.

* از کل به جزء
همیشه کارها را از کل به جزء دسته بندی کنید به 
این معنی که کارهای مهم و اصلی را همان اوایل 
پایانی  روزهای  به  را  ها  کاری  ریزه  و  دهید  انجام 

عیدانه



18فصلنامه شماره 16

چند راهکار مفید جهت  داشتن بهترین خرید: 

لیست خرید تهیه کنید
قبل از این که پای مبارک تان به بازار باز شود لطفا 
باید  که  چیزهایی  و  بنویسید  را  خودتان  نیازهای 
خرید کنید را لیست کنید، وموقع تهیه لیست تان 
تنها چیزهایی را یادداشت کنید که مورد نیاز است نه 

این که صرفا به بهانه عید باید خریدشان.
برآورد هزینه کنید

آیا همه پول های تان را می خواهید برای عید خرج 
کنید؟! لیستی که در گام قبلی نوشته اید را بگذارید 
رو به روی تان جلوی هر کدام بنویسید که در نظر 
دارید چه مقدار برایش هزینه کنید بعد ببینید این 

اگر  با داشته شما چه قدر سازگار است.  هزینه ها 
کم می آورید یا تعدادی از نیازهای تان را کم کنید یا 
از مدل و کمیت و کیفیت جنسی که می خواهید 

بخرید صرف نظر کنید.
پول اضافی بر ندارید

خریدهای  هزینه  که  اید  کرده  مشخص  واقعا  اگر 
شما چه قدر می شود به همان میزان پول همراه 
تان داشته باشید، بهتر است، تمام پس انداز زندگی 
تان را برای بازار همراه نبرید، مطمئن باشید اگر دزد 
دستبرد می  آن  به  نزند خودتان حتما  را  تان  کیف 
اشتباه  تان  برآورد هزینه  اگر  نرفته  یادمان  تا  زنید. 
که  پولی  آن  از  تان  یعنی مثال کفش  آمد  در  کار  از 
خودمان  جان  به  شد  تر  کم  بودید  گرفته  نظر  در 

اسمش خرید عید است از خیلی زمان های پیش رسم بر این بود که آدم ها، نزدیکی های سال نو یا همان اسفندماه که می شد 
شال و کاله می کردند و راهی بازار می شدند، اصال اوج خریدها و بازار رفتن های همه آدم ها توی همین روزهای اسفند است. 
به طوری که اشتیاق و میل به خرید کردن به صورت عجیبی در ما بیشتر می شود تا جایی که بعضی ها تمام پس انداز یک 
ساله شان را بر می دارند و راهی بازار می شوند و تازه اگر ول شان بکنی تمام بازار را یک جا می خرند و بار می زنند. خریدهای 
اضافی، عدم مدیریت مالی و ولخرجی کردن جزو اتفاقات بدی است که گریبان آدم ها را در اسفندماه می گیرد و آن ها را تبدیل 
می کند به موجوداتی که پول های شان را خیلی راحت به باد فنا می دهند. درست خرید کردن و مدیریت مالی، مهارتی است 

که نبودنش این روزها توی بازارها و فروشگاه ها به شدت احساس می شود.

چگونه برای عيد درســـــــــــــت خريد کنيم؟!
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قرار نیست باقی اش به هر قیمتی خرج شود یک 
چیزی به عنوان پس انداز و روز مبادا هم وجود دارد 
پس خودتان را برای خرج کردنش به زحمت نیندازید.

اجناس خوب بخرید
بخرید حتما  که می خواهید  برای هر جنسی  اوال 
بازاری وجود دارد. بنابراین برای این که گران نخرید یا 
به  باشد  برخوردار  بیشتری  تنوع  از  تان  انتخاب  حتی 
بازار مخصوص خودش بروید. ثانیا قبل از این که با 
دیدن یک جنس جوگیر شوید و آن را بخرید حتما به 
قیمت و کیفیت آن توجه کنید و برای اطالع بیشتر 
از چند مغازه پرس و جو نمایید. همه توصیه می 
را  همین  هم  ما  نخرید  گران  خیلی  اجناس  کنند 
توصیه می کنیم چون خودتان بهتر می دانید که 
گران بودن به معنی خوب بودن یک جنس نیست.

اما یادآوری می کنیم که ارزان بودن یک کاال هم به 
معنای با صرفه بودن یا بهترین انتخاب نیست. 

کاالها را مقایسه کنید
یک  ظاهر  تنها  و  بگیرید  نظر  در  را  ها  کیفیت 
جنس برای تان اهمیت نداشته باشد.یادتان باشد که 
کاربردی بودن آن را هم مقایسه کنید، یعنی چه قدر 
آن استفاده  از  یا محیطی که قرار است  برای مکان 
که  لباسی  است.خرید  مفید  و  استفاده  قابل  کنید 
شما نمی توانید در هیچ مهمانی بپوشید مطمئنا 

عاقالنه نیست.
به دنبال شکار باشید

این  بر  عالوه  که  هستند  کسانی  باهوش  خریداران 
زیبا می خرند و تحسین همه  که چیزهای خیلی 
را بر می انگیزند به هزینه آن هم توجه می کنند! 
یعنی معموال چیزهایی می خرند که ارزشش بیشتر 
از پولی که به آن داده اند به نظر می رسد. در این 
حالت هم شما کاالی مورد عالقه تان را خریده اید 
و هم توانسته اید در هزینه های تان صرفه جویی 

کنید.

خانه تکاني : تکان خوردن خانه ، زلزله بدون خسارت 
جاني که البته در برخي موارد همراه با خسارتهاي 
شدید مال )از جمله تعویض مبلمان ، پرده ها...(

مي باشد ، نام یک نوع ورزش که در آن مردان کوزت 
وار اقدام  به شستشوي منازل مي کنند.

خرید نوروزي : روزهاي کشیدن چک ، روزهاي حسرت 
کشیدن پشت ویترین مغازه ها ، روز بابا من اینو مي 

خوام بابا من اونو مي خوام .
از دست  براي جیم شدن  ترفندي   : نوروزي  مسافرت 
ماموران  براي  طالیي  فرصتي   ، نوروزي  مهمانان 
راهنمایي و رانندگي البته نه براي جریمه کردن بلکه 

براي ارشاد رانندگان خطاکار.
عیدي : انگیزه اصلي جهت رفتن به منزل اقوام ، 

معیاري جهت سنجش دوست داشتن
به  هایشان  خانه  از  که جماعت  روزي   : بدر  سیزده 

مقصد کوه ، دشت و بیابان خارج مي شوند.
و  رویم  مي  جنگل  به  که  روزي  دزدان.  روز طالیي 
را  درختان  هاي  شاخه   ، ریزیم  مي  اشغال  آنجا  در 
به  و  بریم  مي  بین  از  را  طبیعت  و  شکنیم  مي 
همین جهت است که در تقویم نام سیزده بدر را روز 

طبیعت گذاشته اند.
سخت  روزهاي  از  یکي   : فروردین  پانزده  و  چهارده 
خوابیدن  و  خوردن  روز   20 از  پس  که  روزي  سال. 

مجبوري دوباره صبح زود از خواب بیدار شوي و ...
روزهاي بعد از تعطیالت : زمان پاس کردن چکها ، 
و شیریني  آجیل  براي  دلتان  ناخواسته  که  روزهایي 
تنگ مي شود ، روزهایي که قبض تلفن و موبایل 

منجر به بلند شدن دود از سرتان خواهد شد.

کليد واژه های نوروزی)طنز(

19 عیدانه
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در روابط بین فردی گوش دادن اهمیت زیادی دارد زیرا 
از طریق این مهارت می توانیم ضمن احترام گذاشتن 
به فرد مقابل، وی را به ادامه تعامل تشویق نموده 
اّطالعات بیشتری کسب نماییم.  مثالً  نتیجه  و در 
یک مدیر موفق، برای تضمین اّطالعات صعودی )از 
زیردست به باال دست ( از مهارت گوش دادن استفاده 
می نماید چرا که توانایی خوب گوش دادن مدیر می 
تواند، برای آنکه زیردستان به گزارش پیام ها ادامه 
دهند، جو اعتماد به وجود آورد.  در عین حال برای 
ایجاد و حفظ روابط خوب و مطلوب و جلوگیری از 
باید  تفاهم  سوء  و  ها  نظرها، کشمکش  اختالف 

دقیق شنیدن را آموخت و بکاربست. 
گوش دادن فعال

گوش دادن در تعامالت اجتماعی به دو معنا به کار 
می رود.  گوش دادن فعال اولین معنا می باشد. 
بر منعکس نمودن احساسات طرف  این فن اصوالً 
حداکثر  باید  کار  این  اجرای  برای  دارد.  تکیه  مقابل 
استفاده را از حواس خود )شنوایی، بینایی( به عمل 
کند  می  احساس  مقابل  آنچه شخص  روی  آوریم. 
آورد متمرکز شویم و با هدف درک  زبان می  بر  و 
نمود گوش  توجه  باید  او گوش دهیم.   به  کردن 
دادن فعال ما زمانی نمایان می شود که رفتارهایی 

انجام دهیم که حاکی از توجه ما به طرف مقابل 
است.  دومین معنا گوش دادن منفعل است.  این 
نحوه گوش دادن بر جنبه های پنهان رفتار شنونده 
پنهانی  بطور  است  اطالق می شود.  مثال ممکن 
کالمی،  غیر  و  کالمی  پیام های  فرستادن  بدون  و 
دهیم.  فرا  گوش  مقابل  شخص  های  صحبت  به 
رفتار  آنکه  بدون  منفعل  دادن  گوش  در  بنابراین 
خاصی انجام دهیم که نشانه توجه ما به دیگران 

است، اطالعات آنان را جذب می کنیم. 
در روابط بین فردی ما با مهارت گوش دادن فعال 
که شامل پیام های کالمی و غیر کالمی است سرو 
کار داریم.  لذا برای کسب این مهارت باید رفتارهای 
کالمی و غیر کالمی آن را بشناسیم.  پیام کالمی 
مانند بیان استنباط خود نسبت به نقطه نظرهای 
اصلی و احساسات گوینده با لحنی دوستانه، و پیام 
های غیرکالمی مانند تصدیق سخنان طرف مقابل 
با  بنابراین  باشند.   از حاالت چهره می  استفاده  با 
توجه به مطالب فوق گوش دادن را اینطور تعریف 
می نماییم: گوش دادن عبارت است از »فرآیند شنیدن 
و انتخاب، جذب و سازماندهی، به خاطر سپردن و 
دادن پاسخهای مشخص به محرک های شنیداری و 
غیرکالمی«.  در این تعریف تاکید بر دریافت و فهم 

درست از عالیم کالمی و غیرکالمی است. 
عالیم کالمی

یکی از نشانه های اصلی خوب گوش دادن در تعامالت 
اجتماعی استفاده از عالیم کالمی است. این عالیم 
احساسات،  انعکاس  تحسین،  تصدیق،  صورت  به 
تعبیر و تفسیر کردن و ... در گفتار ما ظاهر می 
اجتماعی  تعامالت  در  گفتار  از  مندی  بهره  شود.  
باید متعادل و متناسب با وضعیت و احوال شخص 
مقابل باشد زیرا افراط و تفریط در گفتار یا پرسش 
سئواالت نابجا باعث بی انگیزه شدن طرف مقابل به 
نتیجه  اعتماد و در  بین رفتن جو  از  ادامه تعامل، 

عدم کسب اطالعات دریافتی کافی می شود. 
تصدیق

عباراتی  و  کلمات  شامل  کالمی  عالیم  از  نوع  این 

اهميت گوش دادن
در روابـــــــــط بين فــــــــردي
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با اعمال و گفتار  است که نشانه تایید یا موافقت 
طرف مقابل است.  از تصدیق برای تقویت قسمت 
به  دادن  جهت  و  تعامل  طرف  گفتار  مهم  های 
عبارتند  آن  های  نمونه  نماییم.  می  استفاده  آن 
که شما می  است  »درسته«، »همینطور  »بله«،  از 

گویید« و صدای غیر لغوی مانند »اهوم«. 
تحسین

مثبت  تقویت  نوعی  تصدیق  مانند  هم  تحسین 
است.  ولی فراتر از یک تایید ساده یا توافق با گفتار 
و اعمال طرف مقابل است.  از انواع تحسین کالمی 
»آفرین!«، »چه جالب!«،  مانند  عباراتی  به  توان  می 
با  متناسب  که  نمود  اشاره  »عالیه«  بده«،  »ادامه 

وضعیت به کار می روند. 
انعکاس احساسات

از  ای  )شاخه  همدردی  نوعی  احساسات  انعکاس 
آن  کاربرد  آید و  به حساب می  است(  زندگی  مهارت 
یک همدرد  به  نیاز  که شخص مقابل  است  زمانی 
ناراحت،  کسی  وقتی  مثال  دارد.  آرامش  کسب  برای 
عصبانی و آشفته حال است باید از این فن استفاده 
به  دقت  به  باید  احساسات  بازگرداندن  برای  نمود.  
از  تا  فرادهیم  گوش  مقابل  طرف  های  صحبت 
نیازها و مسائل اصلی او با خبر شویم و گفتار خود 

را براساس آن نیازها تنظیم نماییم. 
تعبیر و تفسیر کردن

با استفاده از گنجینه لغات شخصی خود، مطالبی 
را که  شنیده ایم برای گوینده تفسیر می کنیم.  با 
این کار مطمئن می شویم که سخنان وی را درست 
فهمیده ایم و همچنین نشان می دهیم که  در 

طول تعامل با دقت به سخنانش گوش داده ایم. 
عالیم غیر کالمی

گوش  در  مهمی  نقش  نیز  کالمی  غیر  های  پاسخ 
دادن بازی می کنند. برخی از این رفتارها نشانه توجه 
به گوینده و برخی هم نشانه بی  توجهی به اوست 
کالمی  غیر  عالیم  از  داد.  اهمیت  آنها  به  باید  که 
رایج می توان به »تکان دادن سر«، »حاالت چهره«، 

»وضعیت بدنی«، »تماس چشمی مستقیم« اشاره 
نمود که در ذیل به تفسیر اجمالی این موارد می 

پردازیم. 
تکان دادن سر

سر تکان دادن در مذاکره، عالمت توجه به گفته های 
طرف مقابل است.  این مساله باعث تشویق گوینده 
بیشتر  نتیجه کسب اطالعات  در  ادامه تعامل و  به 

توسط ما می شود. 
حاالت چهره

باشد  می  ما  درونی  هیجانات  بیانگر  چهره  حالت 
ابراز می  که نسبت به صحبت های شخص مقابل 
کنیم. مانند »باال انداختن ابروها«  که نشانه تعجب 

شنونده است. 
وضعیت بدن

وضعیت بدن می تواند معرف نگرش های مثبت و 
منفی و سطح هیجانات و تمایات باشد. لذا  باید 
به نحوه نشستن یا ایستادن بسیار توجه نمود زیرا 
طرف تعامل از وضعیت بدنی ما تصمیم به ادامه 

یا قطع مذاکره می گیرد. 
تماس چشمی مستقیم

نشانه گوش دادن به گفته های طرف مقابل است. 
از وقتی که صحبت  بیش  باشیم  اگر شنونده  حال 
می کنیم از نگاه استفاده می نماییم و نسبت به 

گوینده نگاه های طوالنی تری داریم. 
نتیجه گیری

گونه  هر  از  استفاده  بدون  توانیم  می  ما  اگرچه 
عالیم کالمی و غیر کالمی به صحبت های دیگران 
گوش فرادهیم اما بهتر آن است که این موضوع را 
به طرف مقابل نشان دهیم.  پاسخ های کالمی و 
موثری  نقش  فعال  دادن  گوش  در  غیرکالمی  هم 
دارند.  در حقیقت عالیم  کالمی و غیر کالمی  گوش 
دادن فعال طوری در هم آمیخته اند که اگر یکی از 
باشند  ارتباطی گویای عدم توجه ما  این دو کانال 
طرف مقابل آن را حمل بر گوش ندادن ما می کند. 

آموزشی
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1- مشتریان خوب شما را نگه می دارند
جهان،  و  ایران  اقتصاد  در  اخیر  رکود  به  توجه  با 
مشتریان  از  درصد   70 دارد  ادعا  اکنون  که  شرکتی 
مطمئن  باید  است،  کرده  حفظ  خوبی  به  را  خود 
باشد طی 5 سال آینده، بیش از دو سوم آنها را از 
دست خواهد داد! این مساله در خصوص شرکت های 
با نرخ بازگشت باالتر مشتری ) مثالً 90درصد(  دیگر 
نیز صادق است. اکنون تنها اجرای یک برنامه وفاداری 
خوب و خالقانه است که مشتری را به سمت خرید 
می کشاند و او را وادار به برقراری ارتباط ماندگار با 
بیشتر  امتیازات  با دادن  کسب و کار می کند. شما 
حفظ  خود  برای  را  آنها  خود،  مشتریان  به  بهتر  و 
می کنید. تنها از این طریق است که شما نیازهای 
مشتری خود را می شناسید، آن را برآورده می سازید 
و فروشتان را بیشتر خواهید کرد. این یک بازی برد 

است.
2- مشتریان جدید را به سمت شما می کشاند

با وجود اینکه جذب مشتری جدید جزء اهداف اصلی 
یک برنامه وفاداری نیست، اما اغلب این اتفاق می 
افتد و مزیتی فراتر از انتظار برای شرکت فراهم می 
انگیز  برنامه وفاداری جذاب و هیجان  اگر یک  آورد. 
باشد، مشتری جدید با خود فکر می کند »ارزش یکبار 
مشتری  که  شود  می  اینگونه  دارد«  کردن  امتحان 
جدید جذب کسب و کار می شود. پس اگر به فکر 
را  وفاداری  بازاریابی  هستید،  جدید  مشتریان  جذب 

دست کم نگیرید.

3- مشتریان غیرسودآور را از شما دور نگه می دارد 
تا به حال از مادرتان شنیده اید که بگوید، فرزندم 
وقت خود را صرف کار x و یا آقا یا خانوم y نکن؟ 
این  ندارند!  برایت  زندگی  بطالت  جز  چیزی  اینها 
نصیحت مادرانه در خصوص بعضی از مشتریان شما 
بدترین  تنها در  هم صدق می کند. مشتریانی که 
شرایط ممکن به سراغتان می آیند. مشتریانی که 
فقط از تخفیفات شما خوشحال می شوند، نه چیز 
دیگر! یک برنامه دقیق وفاداری، به گونه ای برای شما 
طراحی می شود که به مشتریان خوب شما امکانات 
مزایای  غیرسودآور،  مشتریان  به  و  بیشتر  سود  و 
ترتیب، مشتریان غیرسودآور  این  به  کمتری برساند. 

عمالً از چرخه کار شما خارج می شوند.
شما  مشتریان  از  نظیری  بی  اطالعاتی  4-بانک 

فراهم خواهد کرد
میزان موفقیت در به دست آوردن مجدد »مشتری از 
زمانی است  از  بیشتر  برابر  تا چهار  رفته« سه  دست 
که شما می خواهید مشتری جدیدی جذب نمایید.

در جذب مشتری  احتمال موفقیت شما  اگر  یعنی 
جدید 5درصدباشد، این میزان برای مشتریان از دست 
الی 20درصد می رسد. چرا؟  رفته و قدیمی به 15 
از  بیشتری  اطالعات  وفاداری،  برنامه  اجرای  با  شما 
اینکه  تماس،  اطالعات  دارید،  مشتری قدیمی خود 
به چه نوع کاال یا خدماتی عالقه نشان داده است؟ 
است؟  کرده  استفاده  شما  شرکت  خدمات  کدام  از 
خرید های قبلی اش بیشتر در چه بازه زمانی بوده 
است؟ و کلی اطالعات دیگر که شما درباره مشتری 
جدید خود ندارید! بنابراین بهتر می توانید خواسته 
های مشتری قدیمی و از دست رفته خود را برآورده 

ساخته و مجدد او را بازگردانید.

زمانی که از لزوم برنامه ریزی و اجرای برنامه های وفاداری حرف به 
میان می آید، شاید این سوال در ذهن شما شکل بگیرد، که چرا باید 
چنین برنامه ای را اجرا کنید؟ در پاسخ به این سوال، 7 مزیت عمده 
بازاریابی وفاداری را شرح خواهیم داد که فقط و فقط حاصل اجرای 

یک برنامه صحیح و خالقانه وفاداری مشتریان است.

چــــــــــــــــــــــرا بـــــــــــــــــــــــــــــازاريابی وفــــــــــــــــــــــــــاداری؟
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هواداران پر و پا قرصی که از هر جای ایران و یا دنیا، از ما تعریف کنند یا اینکه 
ما  با خوشحالی  که  خوبی  هواداران  کنند.  گوشزد  ما  به  را  ایرادهایمان  صادقانه 
خوشحال می شوند و مدام برایمان آرزوی موفقیت می کنند؛ درست مثل یک تیم 
با هم  باشگاه جمع شوند،  در یک  والیبال! طرفدارانی که  بهتر،  یا حتی  فوتبال، 
به صحبت بنشینند و خودجوش به توصیه و پیشنهاد برند ما به دیگران بپردازند. 
این  است.  دلپذیرتر  و  تر  کننده  قانع  دیگران  برای  تبلیغی  از هر  که  توصیه هایی 

باشگاه را برای مشتریان خود راه بیندازید.
7- رقابت پذیری شما را افزایش می دهد

در زمان رقابت با سایر کسب و کارها، به برنامه وفاداری تان اعتماد کنید. در این 
زمان است که باید به سراغ اطالعات مشتریانتان بروید. شما باید قادر به شناسایی 
را ترک کنند و به سمت رقیب  از مشتریانی باشید که ممکن است شما  آن دسته 
شما بروند. با طراحی برنامه ای جذاب تر از رقبا، امتیازات ویژه ای برای آنها در نظر 
بگیرید. برخورداری از یک برنامه وفاداری خوب، قدرت رقابت پذیری شرکت شما را چند 

برابر خواهد کرد.

5- ارتباط مستحکم با مشتری شکل می دهد
ارتباط با مشتری شاید در نگاه اول یک ایده بسیار ساده و شدنی باشد! اما در 
عمل، نیازمند پیگیری، سخت کوشی و اطالعات دقیق تری از مشتری است، 
آن هم نه یکباره، بلکه در طول زمان اینکه یک کسب و کار سعی در شناخت 
مشتریانش داشته باشد، آن هم از طریق اطالعات، الگوها و رفتار خرید آنان، 
خوب است، اما کافی نیست! این شناخت تنها زمانی کامل می شود که خود 
مشتری هم بخواهد و به صورت خودجوش با کسب و کار مشارکت داشته 
باشد فهم این نکته که ایجاد ارتباطی دو طرفه، یک هدِف متغیر و پویا 
است و مربوط به اطالعات یک زمان خاص نیست و نیازمند منابع اطالعاتی 
فراوان و تالش بلندمدت است؛ ما را به این نتیجه می رساند که ایجاد ارتباط 

دوطرفه با اجرای صحیح یک بازاریابی وفاداری کامل خواهد شد.
6- طرفداران زیادی برای شما به ارمغان می آورد

همه ما دوست داریم برنِدمان هوادار زیاد داشته باشد.

آموزشی
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در  آن ها  هستند.  هدفمند  افرادی  همگی  واقعی  ببرهای 
تمام ابعاد زندگی، اهدافی را برای خود تعیین می کنند. این 
انواع  را یادداشت کرده و به  افراد اهداف شخصی و کاریشان 

کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی می کنند.
گویی بعضی از افراد در تجارت چوب جادویی دارند، نه فقط به 

این خاطر که به پول و ثروت زیادی دست می یابند. 
این دلیل  این تنها دلیل خوبی است( بلکه به  ) هرچند که 
که در هر کاری تاثیر مثبتی به جا می گذارند.برای ایشان تجارت 
را  خوبشان  حس  این  سخاوتمندانه  آن ها  است.  لذت  نوعی 
گرچه  هستند.  ببر  مانند  افراد  می کنند.این  منتقل  ما  به 
از میان  را  راحتی می توان آن ها  اما به  زیاد نیست  تعدادشان 
انبوه جمعیت تشخیص داد. آن ها رهبران کارآمد و قدرتمند 
جنگل هستند. زیرا در دنیای تجارت امروز کمتر می توان چنین 
افرادی را پیدا کرد. دنیای تجارت پر از شرکت های ورشکسته و 

مدیران ناالیقی است که فقط شرایط را بدتر می کنند.

انسان های موفق، افرادی هدفمند هستند 
هستند.  هدفمند  افرادی  واقعی همگی  ببرهای 
خود  برای  را  اهدافی  زندگی،  ابعاد  تمام  در  آن ها 
تعیین می کنند. این افراد اهداف شخصی و کاریشان 
را یادداشت کرده و به انواع کوتاه مدت، میان مدت و 
بلند مدت طبقه بندی می کنند.داشتن هدف به ما 
کمک می کند رویاهای مان را به حقیقت برسانیم، 
با  و  کرده  استفاده  درست  خود  انرژی  و  وقت  از 
برنامه ریزی صحیح به نتایج مطلوبی دست یابیم .

رویا پردازان
برای  افراد  بیشتر  باشید.  داشته  بزرگ  رویاهای 
انجام کارها، ماه ها و سال ها از تعداد محدودی از 
توانایی هایشان استفاده می کنند. این ها نمی توانند 
افراد تاثیر گذار باشند. افراد موفق با کارشان زندگی 
می کنند و نفس می کشند، می خوابند و رویاپردازی 

اگر  نیست.  ساختگی  عالقه  و  عشق  می کنند.این 
یا  و  ندارید  را  عالقه  و  عشق  این  کارتان  به  نسبت 
نمی توانید سختی ها و مشکالت آن را تحمل کنید، 

بهتر است کار یا اهدافتان را تغییر دهید.

قدرت افراد 
ماهر  و  عالقه مند  افراد  از  گروهی  ببرها  همه ی 
اطرافیان  کلی  طور  به  داشتند.  کنارشان  در  را 
خود  اندازه ی  به  که  هستند  کسانی  موفق  تاجران 
او موفق اند. افراد موثر و کار امد با شرایط و سنین 
مختلف سر راه تان قرار می گیرند.  آن ها لزومًا جوان، 
نیستند.  دانشگاه  کرده ی  تحصیل  و  قیافه  خوش 
ساخت.   سالگی   7 در  را  آهنگش  اولین  موتسارت 
بیل گیتس، ثروتمند ترین فرد دنیا، 20 ساله بود که 
بنیانگذار  اماری کراک،  کرد.  تاسیس  را  مایکروسافت 
افتتاح  52 سالگی  در سن  را  این شرکت  مک دونالد، 
کرد.  افراد مناسب را در کنار خود نگه دارید، افرادی 
از خود دور کنید و فقط  به دردتان نمی خورند،  که 
آن زمان می توانید به جلو حرکت کنید. انتخاب افراد 
برای  آ ن ها  به  دادن  انگیزه  و  آن ها  حفظ  مناسب، 
رسیدن به اهداف فروش و راهنمایی و تشویق آن ها 
ارتباطی  سازمان ها  موفقیت  با  که  است  عواملی 

تنگاتنگ دارد.

عملکردی متعادل 
این که همیشه کار کنید و از زندگیتان لذت نبرید، نه 
تنها از شما انسان افسرده ای می سازد، بلکه شانس 
در  داشتن  تعادل  از شما می گیرد  را هم  بودن  ببر 
استرد.اغلب  برخوردار  باالیی  اهمیت  از  کار  و  زندگی 
بر کارشان  باید  افراد به اشتباه فکر می کنند فقط 
میان  تعادل  برقراری  شوندر  موفق  تا  کنند  تمرکز 
زندگی و کار، چیزی بیشتر از یک اصطالح است.  در 
واقع این تعادل، کلید داشتن یک زندگی خوب است و 
به همین خاطر از نظر ببرها اهمیت بسیاری دارد. 
زندگی  میان  الزم  تعادل  می دهد  نشان  تحقیقات 
مدیران  ندارد.  وجود  خانواده ها  از  بسیاری  در  کار  و 

برای موفقيت،
باببرها قدم بـــــــــــــــــــردار
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این  باشند.  روزانه  کار  با مشکالت و سختی های 
نیاز فقط از طریق داشتن یک زندگی خانوادگی 
آرام تامین می شود.حفظ ارزش های خانوادگی و 
پایبندی به اصول اخالقی به اندازه ی موفقیت در 
یک پروژه کاری اهمیت دارد.  به این ترتیب داشتن 
توجهی  بی  به معنای  خانوادگی موفق  زندگی 
به موفقیت های شغلی نیست.  یکی از ببرها در 
این باره می گفت: حاکم بودن فضایی سرشار از 
عشق در محیط خانه، پایه و اساس زندگی است. 

محتوا مهم تر از ظاهر است 
تا چند وقت پیش، وب سایت ها پر از طرح های 
گرافیکی و انیمیشن های چشم گیر بودند.  البته 
زیادی  اهمیت  و  ارزش  نیز  هنوز  زیبا  طراحی 
که  است  این  دارد  اهمیت  امروزه  آنچه  اما  دارد 
موثر  ابزارهای  باشد،  تاثیر گذار  و  آسان  سایت تان 
برای رشد کاریتان به شمار آید، خدمت رسانی را 
تقویت کند و هزینه ها را کاهش دهد. تبلیغات 
پر زرق و برق گرچه زیبا هستند اما رسیدن به این 
را دشوار می کنند.  طراحان وب سایت ها  اهداف 
اول  گروه  گروه هستند:  این سه  از  یکی  جزوه 
طراحی  را  موثر  و  مفید  سایتی  می توانند 
کند.  گروه دوم تجربه بازاریابی دارد و می تواند 
جذب  برای  بازاریابی  مکانیسم  به  را  وب سایت 
مشتریان جدید تبدیل کند.  گروه سوم می داند 
که چطور می تواند بازدید کنندگان را جذب سایت 
سه  هر  جزوه  می تواند  فردی  ندرت  به  کند. 
گروه باشد و همه ی این کار های مهم را انجام 
دهد.  از این گذشته اگر بهترین وب سایت جهان را 
داشته باشید اما کسی از آن بازدید نکند، پولتان 
را هدر داده اید. عالوه بر آن فراموش نکنید که 
ارتباط  برای برقراری  باید شرایط و امکانات الزم 
مشتریان با خودتان را فراهم کنید. قانون این 
هر  به  بتواند  کلیک  بار   2 با  مشتری  که  است 

اطالعاتی که الزم دارد دست یابد. 

آموزشی
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نشان می نشیند.
پیرمرد می گوید: عالی بود. موقعی که تنها هدف 
و  بود  خواهد  درست  گیریتان  نشانه  بینید  می  را 

تیرتان بر طبق میلتان به پرواز در خواهد آمد.
حکایت باال تاثیر تمرکز روی هدف را نشان می دهد. 
اکثر افراد برای خود اهدافی را مشخص می کنند و 
بر اساس اهداف تعیین شده، برنامه ریزی میکنند. 
اما تعداد اندکی به اهداف تعیین شده می رسند و 
بقیه آرزوی رسیدن به هدف و خواسته خود را در سر 
می پرورانند. آنهایی که به اهداف خود می رسند، 
اشخاصی هستند که تنها بر هدف تمرکز کرده و از 
موضوعاتی که ربطی به برنامه ها و اهداف تعیین 
شده ندارند، دوری می کنند. به عبارتی از این شاخه 

به آن شاخه نمی پرند.
تمرکز روی هدف به سادگی حاصل نمی شود، اما 
قابل یادگیری است و ارزش آن در زندگی همچون تیر 

و نشان داستان باال مهم است.
و  شفاف  بطور  را  کنید.آنها  تمرکز  خود  اهداف  بر 
واضح برای خود تعریف و تشریح کنید و تا رسیدن 

به آنها دست از تالش برندارید.

چگونه به هدف بزنيم؟

آموزش  حال  در  مرغزاری  در  عاقلی  و  پیر  کمانگیر 
سوی  آن  در  بود.  جوان  جنگجوی  دو  به  تیراندازی 
آویزان شده  درختی  از  که  نشانه ی کوچکی  مرغزار 
از  را  تیری  اولی  بود به چشم می خورد. جنگجوی 
ترکش بیرون می کشد. آن را در کمانش می گذارد و 
نشانه می رود. کماندار پیر از او می خواهد آنچه را 
می بیند شرح دهد.می گوید: آسمان را می بینم. 
را.  درختان و هدف  را. شاخه های  درختان  را  ابرها 
کمانگیر پیر می گوید: کمانت را بگذار زمین تو آماده 

نیستی.
جنگجوی دومی پا پیش می گذارد .کمانگیر پیر می 

گوید: آنچه را می بینی شرح بده.
جنگجو می گوید: فقط هدف را می بینم.

پیرمرد فرمان می دهد: پس تیرت را بینداز. تیر بر 

گردآورنده: یاسمین صادق از مدیریت منابع انسانی
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زنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان واژه ها

براي شما فصل ها چه طور عوض مي شود؟
من آدم هاي اطراف خودم را اینطوري دسته بندي 
مي کنم : آدم هایي که فصل هایشان در ویترین 
مغازه ها عوض مي شود. اگر زمستان باشد لباس 
بهار  اگر  شود  مي  سبز  ها  ویترین  در  بهاري  هاي 
ویترین  دیوار  و  در  از  تابستاني  هاي  لباس   ، باشد 
ها آویزان مي شود. اگر تابستان باشد ، لباس هاي 
پاییز باشد  اگر  را رنگارنگ مي کند و  پاییزي ویترین 
لباس هاي زمستاني ویترین ها رامي پوشاند.                                                                                                                     
 ، تقویم  که  کساني هستند  دوم  دسته  آدم هاي 
فصل هایشان را تغییر مي دهد. وقتي اسم نوروز 
شنیده مي شود ، یادشان مي افتد که بهار در راه 
گرمشان   ، تعطیل مي شود  که  است. مدرسه ها 
مي شود و حس تابستان مي کنند ، وقتي مدرسه 
ها باز مي شود پاییزشان از راه مي رسد و وقتي در 
لرزشان  خورند  مي  زمستاني  هندوانْه  و  چله  شب 
مي گیرد و سردشان مي شود.                                                                                                             
دسته سوم آدم هایي هستند که با کارشان فصل 
هایشان عوض مي شود. وقتي عیدي و پاداش مي 
مرخصي  وقتي  رسد.  مي  راه  از  بهارشان   ، گیرند 

سالیانه مي روند ، حس تابستاني شان گل مي کند.
وقتي دیر سر کارشان مي روند و کسر حقوق پیدا 
که  هنگامي  و  است  پاییز  فهمند  مي  کنند  مي 
کارشان زیاد مي شود زمستانشان شروع مي شود.

ولي یک دسته هستند که با طول روز و رنگ آسمان 
و شدت تابش خورشید و میزان برگ درختان و تعداد 
گل هاي توي باغچه حیاط ، فصلشان عوض مي 
شود. این آدم ها هر روز صبح وقتي از خواب بیدار 
به  را  خودشان  دوباره  که  طور  همان  شوند  مي 
که  آید  مي  یادشان  و  کنند  مي  معرفي  خودشان 
کجا هستند و چه روزي از هفته است ، فصل را هم 
کشف مي کنند. این آدم ها روي دیوار خانه هایشان 
تقویم دارند اما چهارخانه هاي سفید تقویمشان را 
خودشان پر مي کنند و کاري ندارند که آن روز براي 
مثال روز جهاني دندانپزشکي است یا روز ملي موزه.

و  ببینند  را  چیز  و همه  کنند  نگاه  که  بلدند  آنها 
طوري ببینند که انگار اولین بار است که مي بینند.                                                                      
این آدم ها ، اسیر زندان واژه ها نمي شوند.                                                              

آموزشی
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جمله ای از لوئی پاستور
با مفهوم آيه قرآنی

تلنگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ـــی  ـــا پیرزن شـــاید در یـــک روســـتای خیلـــی دور پیرمـــرد ی
ـــد  ـــی نیازمن ـــرس از تنهای ـــا ت ـــت ســـن ی ـــل کهول ـــه دلی ب
اســـتفاده از درب بازکـــن شـــوند و بـــا خریـــد از تنهـــا پـــس 
اندازشـــان یـــا گرفتـــن هدیـــه از فرزندشـــان مشـــتری 

ـــک شـــوند. الکتروپی
ولـــی ممکـــن اســـت بـــه دلیـــل یـــک اشـــتباه ســـهوی 
از ســـوی کارکنـــان الکتروپیـــک، در یـــک شـــب ســـرد 
زمســـتان ایـــن محصـــول کـــه قـــرار بـــوده باعـــث آرامـــش 
و آســـایش هموطنانمـــان باشـــد نتوانـــد ایـــن مهـــم 

ــد. ــق بخشـ را تحقـ
آن پیرمـــرد در آن لحظـــه چـــه احساســـی نســـبت بـــه مـــا 
خواهـــد داشـــت؟ بهتـــر اســـت کمـــی نزدیکتـــر شـــویم 
و گمـــان کنیـــم ایـــن محصـــول در منـــزل خودمـــان 
ــا مادرمـــان  نصـــب شـــده اســـت. در آن لحظـــه پـــدر یـ
فرزندشـــان  عملکـــرد  بـــه  نســـبت  احساســـی  چـــه 

ــد داشـــت؟ خواهنـ
ــه ای فعالیـــت  ــه گونـ ــد بـ ــئولیم و بایـ ــا مسـ پـــس مـ
کنیـــم کـــه فعالیـــت مـــا باعـــث آســـایش و آرامـــش 

عزیزانمـــان باشـــد.
بـــا آروزی موفقیـــت روزافزون بـــرای خانواده الکتروپیک.

نگارش: الهام عبدلی از مدیریت مونتاژبرد

قرآنی  آیه  مفهوم  با  پاستور«،  »لوئی  از  اي  جمله 
لیس االنسان الی ماسعی 

در هر حرفه ای که هستید، نه اجازه دهید که به 
بگذارید  نه  و  شوید،  آزرده  حاصل  بی  های  بدبینی 
پیش  ملتی  هر  برای  که  تأسفبار  لحظات  بعضی 
میآید شما را به یأس و ناامیدی بکشاند. در آرامش 
زندگی  هایتان  کتابخانه  و  ها  آزمایشگاه  بر  حاکم 
و خود  یادگیری  برای  بپرسید:  از خود  نخست  کنید، 
پیشتر  همچنانکه  سپس  ام؟  کرده  چه  آموزی 
و  ام؟  برای کشورم چه کرده  بپرسید: من  میروید 
احساس  این  به  تا  دهید  ادامه  آنقدر  را  پرسش  این 
انگیز برسید که شاید سهم  شادی بخش و هیجان 
کوچکی در پیشرفت و اعتالی بشریت داشته باشید، 
بدهد  مان  تالشهای  به  زندگی  که  پاداشی  هر  اما 
نزدیک  تالشهایمان  پایان  به  که  ندهدهنگامی  یا 
میشویم، هر کدام مان باید حق آنرا داشته باشیم 
که با صدای بلند بگوئیم: » من آنچه را که در توان 

داشته ام، انجام داده ام«
                                                                                            

 
    گردآورنده : وحید فرتاشوند از مدیریت پروژه ها
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زمان ؛
ارزشمند ترين دارايی ما

خانواده الکتروپیک

نگارش: میالد منصوری از مدیریت روابط عمومی

خانـــواده،  اینکـــه  بجـــای  نیســـت  بهتـــر  پـــس  کـــرد  میشـــه 
ــی  ــوری زندگـ ــم جـ ــان را برنجانیـ ــکار و اطرافیانمـ ــت، همـ دوسـ
ــور داشـــت؟ ــد کاش حضـ ــم بگوینـ ــه اگـــر روزی نبودیـ کنیـــم کـ

بـــا خودمـــان  قـــرار بگذاریـــم،  بـــا خودمـــان  بیاییـــد امســـال 
عهـــد کنیـــم امســـال ســـعی کنیـــم دیرتـــر برنجیـــم, زودتـــر 
ببخشـــیم, کمتـــر قضـــاوت کنیـــم و بیشـــتر فرصـــت دهیـــم...!!!

از همیـــن امـــروز تصمیـــم بگیریـــم نگاهمـــان را تغییـــر بدهیـــم 
و داشـــتن هـــا و نداشـــتن هـــا را بـــا بـــودن هـــا و نبـــودن هـــا معنـــا 
نکنیـــم. تـــالش کنیـــم بـــه نیمـــه پـــر لیـــوان آب نگاه کنیم و ســـعی 
کنیـــم وجودمـــان بـــرای خودمـــان و دیگـــران بـــاارزش تلقـــی گـــردد.

ــتان، از  ــا زمسـ ــن بـ ــی نمادیـ ــا خداحافظـ ــان بـ ــار همزمـ ــن بـ ایـ
ســـردی، کینـــه و تلخـــی هـــای وجودمـــان هـــم خداحافظـــی 
کنیـــم و کهنگـــی هـــای درون دل هایمـــان را از ســـیاهی و 
زخـــم هـــای آن پـــاک کنیـــم و نـــو کنیـــم. بـــا آمـــدن بهـــار ، 
دل تکانـــی کنیـــم و بـــا بازســـازی روحیـــه و ایجـــاد تغییـــرات 
بهـــار  چـــون  کنیـــم  ســـعی  زمـــان  دانســـتن  قـــدر  و  مثبـــت 
بمانیـــم. تـــازه  همیشـــه  بـــرای  و  باشـــیم  جـــاری  و  ســـبز 

را  ســـال  کـــه  دوســـتانی  و  همـــکاران  همـــه  از  خاتمـــه  در 
ـــرای الکتروپیـــک زحمـــت  کنارشـــان شـــروع کردیـــم، عزیزانـــی کـــه ب
تشـــکر  نیســـتند  اکنـــون کنارمـــان  ولـــی  فراوانـــی کشـــیدند  
میکنـــم و حضورشـــان را همیشـــه در الکتروپیـــک ارج مـــی 
نهیـــم و برایشـــان در همـــه مراحـــل زندگـــی آرزوی موفقیـــت 
بهتریـــن  از  یکـــی   95 ســـال  امیـــدوارم  داریـــم.  ســـربلندی  و 
ســـال هـــای زندگـــی بـــرای همـــه خانـــواده الکتروپیـــک باشـــد...

انـــگار همیـــن دیـــروز بـــود کـــه آقـــای مهـــرداد منصـــوری بعـــد از 
صحبـــت هـــای آقـــای وزیـــری در مراســـم آغـــاز کاری ســـال 1394، 
ـــری دعـــوت کـــرد  ـــه تعهـــد و مســـئولیت پذی همـــه همـــکاران را ب
و از همـــه کارکنـــان خواســـت بیـــش از پیـــش بـــه مفهـــوم کاری 
ـــه ســـرعت گذشـــت و  ـــد بیاندیشـــند. بهـــار ب ـــه انجـــام مـــی دهن ک
ـــه  ـــار ب ـــی زود خاطـــره شـــد بعـــد از به ـــوروز خیل خاطـــره هـــای ن
ــان و  ــاه رمضـ ــید، مـ ــا رسـ ــل گرمـ ــی فصـ ــم زدنـ ــر هـ ــم بـ چشـ
ــروع  ــال شـ ــه دوم سـ ــت، نیمـ ــتانی هـــم گذشـ ــالت تابسـ تعطیـ
شـــد ولـــی بـــارش ابرهـــای پاییـــزی هـــم خیلـــی زود گذشـــت و از 
ـــده اســـت.فصل  ـــی نمان ـــادی باق ـــز زی ســـرمای زمســـتان هـــم چی
ــا و  ــه روزهـ ــود کـ ــاداور شـ ــان یـ ــا برایمـ ــم تـ ــرور کردیـ ــا رو مـ هـ
ـــد و آنچـــه کـــه  ـــال گذرن ـــتابی بـــی بدیـــل در ح لحظـــه هـــا بـــا ش
در یادمـــان باقـــی مـــی مانـــد خاطـــره هایـــی اســـت و بس.مـــی 
تـــوان در یـــک لحظـــه تمـــام اتفاقـــات تلـــخ و شـــیرین یکســـال 
را مثـــل یـــک کلیـــپ چنـــد ثانیـــه ای در ذهـــن مـــرور کـــرد و 
بعـــدش فقـــط ممکنـــه بـــرای بعضیـــا یـــه حســـرت و بـــرای 
بعضیـــا یـــک لبخنـــد در پـــی داشـــته باشـــد.زمان بـــه ســـرعت در 
حـــال ســـپری شـــدن اســـت و چـــه بخواهیـــم چـــه نخواهیـــم در 
ایـــن مســـیر حضـــور داریـــم پـــس چـــه بهتـــر اســـت کـــه  از ایـــن 
تنهـــا دارایـــی کـــه در اختیـــار ماســـت نهایـــت اســـتفاده را ببریـــم.

بـــه دگرگونـــی فصـــل  تـــر  بازتـــر و عمیـــق  دیـــدی  بـــا  بایـــد 
هـــا و ســـپری شـــدن روزهـــا نـــگاه کـــرد. بایـــد مفهـــوم گـــذر 
زمـــان را درک کـــرد. اونوقـــت خیلـــی از خاطـــرات تلـــخ خیلـــی 
از دلخـــوری هـــا خیلـــی از کشـــمکش هـــا خیلـــی از ناراحتـــی 
هـــا هیچوقـــت بـــه وجـــود نمیـــاد. حـــاال کـــه ایـــن زندگـــی 
را  تصـــورش  کـــه  هســـت  چیـــزی  اون  از  تـــر  کوتـــاه  خیلـــی 
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قدم نورسيده مبارک

همکاران مان مرتضی کشاورزیان، نادر 
طعم  زاده  شرف  موسی  و  حسینی 
به  ما  چشیدند.  را  شدن  پدر  شیرین 
محترمشان  همسران  و  عزیزان  این 
تبریک  را  زندگی شان  میوه های  تولد 
عرض مینماییم و امیدواریم کانون 
خانواده شان همیشه گرم و پر امید 

باشد.

ازدواج، تنها پیوند زمینی است که در 
آسمان ها بسته می شود.

الهام  ارجمند،  و  عزیز  همکاران 
اسدی،  لنگرودی، معصومه  چوبچی 
ساریخانی  عباس  و  منصوری  وحید 
را  ما  تبریک  پیام  صمیمانه ترین 
پذیرا  مشترک تان  زندگی   آغاز  جهت 

باشید.
دل تان خوش، لب تان خندان، عشق تان 

جاویدان...

پيوند آسمانی تان 
جـــــــــــــاودانه باد

ایلیا فرزند احسان پیرولیان

محمدرضا فرزند مهدی یعقوبی

امیرحسام و دانیال فرزند رضا رستگاری

سیتا فرزند محمد زرینی مهدی فرزند محمدمحمدی

رادوین فرزند الهام عباسیماهان فرزند مریم یوسفی 

امیررضا فرزند فهیمه نظری
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باهمكاران

تبریک...
پذیرفته شدن خانم شادی اسدزندی فرزند همکار عزیزمان آقای حسین اسدزندی در 
بزرگوارشان و  پدر  ایشان،  به  را  آزمون دکتری تخصصی رشته اطالع رسانی پزشکی 
خانواده محترمشان تبریک عرض نموده و از خداوند منان ارزوی موفقیت روزافزون 

و سالمتی برایشان خواستاریم.

از زحمات همكارانمان طی چند ماه اخير قدردانی شد:
مالی: سمیرا جستان، الهه دهقان و مریم شاکری. خرید داخلی: مریم یوسفی، محمدرضا لواسانی و جواد 
رازلیقی، زهرا خالقی،  باجالن، زهرا تقی  پریسا دهی، سیما سویزی، سپیده  آبادی. مونتاژمحصول:  علی 
عباسی،  اختر  زهدی،  مهناز  مرزانی،  الهام  اسدی،  مرضیه  نعمتی،  کبری  یاوری،  اکرم  پورعباسی،  پریسا 
توماج و  روستایی، میثم خسروی و محمد سبکبار.تولید: رضا رستگاری، حمیدرضا قادری ،حبیب  فرزانه 
مصطفی گرمابدری. منابع انسانی: سمیه مولویان، مینا زایری، مونا صیادی، ساناز ولدخانی، جالل محمدی 
و ناصر شیخ سفلی. یوتاب: کیانا خوانساری، نسرین مقیمی، سمانه قاسمی، مهدی رجب عباسی ،محمد 
نظری، کیومرث زهره وند، اکبر امامیاری، علی اکبر غالمی، یداهلل قاصدی، محمد بیانی، حسن نجیبی، 
رضا محمدجعفری، هادی قاسمی، علی محمدی میکال، عباس رضایی و ابراهیم بادپا. سنسور: مهین 
موسی پور و رضا مرادی. کنترل کیفیت یوتاب: فرشته شیری و اسداهلل زاداحدی. مونتاژبرد: سمیه امیرآبادی، 
سمیه رستمی، اعظم میرنژاد، اکرم شکری، معصومه ناطق، فرخ لقا حسینی، عصمت عراقی، معصومه 
خصالی، فرانک پیرهادی، فهیمه فصیحی، راحله ناظمی، سارا سارانی، عادله شاهی، لیال رستمی، زهرا 
کاظمی، فاطمه شیخ سفلی، فاطمه چیرایی، مهری زرین تیغ، کبری فرجی و الهام عبدلی. خدمات پس 
یوتاب:  از فروش  خدمات پس  بحری.  اکبری و مصطفی  امیرحسین  لیال شکری، سحر خوشدل،  از فروش: 
نسترن شیرازی. نت: میالد طاهری، کاظم مختاری، میالد طاهری و علیرضا باقرزاده. قالبسازی: محمدرضا 
درویشی، حسین اسدزندی، مجید حاجی باباعلی، اسماعیل بهادری، کریم مرچینی و عباس قاسمی. فروش: 
الهه مرادی، مریم نصیری زیبا و الهام عباسی. خرید خارجی: بهناز بختیاری. کنترل کیفیت: امید سلمانی. 
فنی و مهندسی: نگین غفوریان، اسماعیل عنبرستانی و علیرضا مخبر. تکوین محصول: خشایار طاهری

خانواده الکتروپیک
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تقويم کــــــــــــــــاری الكتروپيک 1395

تعطیالت عید نوروز
تعطیالت رسمی کشور

تعطیالت قراردادی پنجشنبه سازمان
تعطیالت ماه مبارک رمضان

تعطیالت تابستان


