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663سرمقاله

فقط خودت از حال و هوایت باخبری
وقتی منتظر چیزی باشی، به آن می رسی. وقتی به چیزی 
معتقد باشی، همان را جذب می کنی و از هرچیزی هم که 
بترسی، همان بر سرت خواهد آمد! حتما تعجب می  کنی! 
ولی تمام این موارد حقیقت دارد؛ به این دلیل که همیشه 
تو  اما  می کند.  را جذب  بیشتر  مشابه  موارد  تو  نگرش 
هرگز درمورد جذب چیزهای منفی نگران نباش؛ زیرا این 
حرف ها به این معنا نیست که فورا همه این ها را جذب 
راهکارهای  وقتی  می شود.  سیاه  روزگارت  و  می کنی 
کنترل افکار و احساسات را یاد بگیری، در یک لحظه 
می توانی همه چیز را به نفع خودت تغییر بدهی. اگر در 
به  تمایلی  دیگر  که  کرده ای  تجربه  را  مواردی  زندگی 
تجربه مجدد آن ها نداری، باید باور خود را تغییر دهی. 
اگر هم دلت می خواهد مواردی جدید را تجربه کنی، باز 
هم مجبور هستی اعتقاد دیرینه ات را دگرگون کنی. با 
انتخاب افکاری متفاوت، می توانی هر غیرممکنی را ممکن 
کنی. انتخاب افکار و باور متفاوت، مستلزم تمرکز و تمرین 
است. اگر برروی شیوه سابق تفکری و اعتقادی تمرکز کنی 
اما باورهایت را متحول نکنی، هرگز به جایی نمی رسی و 
در زندگی در جا می زنی. تو باید بدانی که همیشه زندگی 
در جریان است و جمله »من در این مرحله  از زندگی گیر 
کرده ام و از دست آن خالصی ندارم«، بی معنی است؛ زیرا 
دائما  و همه چیز  زندگی مدام در حرکت است  و  انرژی 

تغییر می کند و متحول می شود.
آیا می دانی که چرا فکر می کنی در جایی از زندگی گیر 
کرده ای و از آنجا نمی توانی حرکت کنی؟ ایراد از خودت 
مشابه  افکار  درباره  همیشه  روال  طبق  تو،  زیرا  است؛ 
گذشته فکر می کنی؛ درحالی که اوضاع و احوال به شدت 

در حال تغییر و تحول است. تو با طرز تفکر متفاوت 
می توانی اوضاع را دگرگون کنی. برای رسیدن به موارد 

ملموس و آشنا، باید شیوه هایی ناشناخته را بیابی.
نداری،  را  آن  می بینی  و  می  خواهی  را  چیزی  وقتی 
فوری فکر می کنی که مانعی بر سر راهت ظاهر شده  
است که تو را از رسیدن به آن بازمی دارد. اما این طرز 
تفکر به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا تنها مانع رسیدن 
تو به خواسته ات، هماهنگ نبودن ارتعاش فکری تو با 
ارتعاش خواسته ات است؛ پس با هماهنگی این دو مورد، 
تو می توانی نتیجه دلخواهت را کسب کنی. برروی هر 
واقعیتی تمرکز کنی، همان را هم ایجاد می کنی تا برای 
موردی دعوت نامه نفرستی، سروکله آن در زندگی ات 
پیدا نمی شود؛ یعنی ارتعاش تو با موارد مثبت و یا منفی، 
موجب خلق واقعیت های زندگی ات می شود. خبر خوش 
این است که هر چقدر بیشتر خواهان چیزی باشی و 
حال وهوای داشتن آن را در زمان حال حس کنی، همان 
چیز، سریع تر به سراغت می آید. تو خودت سرچشمه 
انرژی ناب و عشق هستی؛ پس هر فکر مثبتی که در 
دنبال  به  را  خوشایند  احساسی  شود،  ایجاد  ذهنت 
دارد که تو را به خوِد واقعی ات متصل می کند که این 
اتصال، موجب رشد معنوی و موفقیتت خواهد شد. در 
هر مقطعی از زندگی که هستی، باید باور قوی را در هر 
موردی در خودت پرورش دهی. عشق و عالقه و باور 
خواسته هایت  به  رسیدن  در  مهمی  عوامل  تو،  قلبی 
هستند. اگر در مقطعی هستی که از بابت آن راضی و 
خشنود نیستی، فورا فرکانس )بسامد( ذهنی خود را 
تغییر بده و تفکر و باوری جدید را که حال وهوای خوبی 

در تو ایجاد می کند، به ذهنت بیاور.
ارتعاشات ساطع شده  باشد،   هرقدر تمرکز تو قوی تر 
درونی تو بیشتر می شود و در نتیجه موارد مشابه همان 
موضوع را سریع تر به سوی خودت جذب می کنی. پس 
سعی کن از طریق قانون مشابه، مشابه را جذب می کند، 
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با نظر مدیرعامل شرکت الکتروپیک، آقای مهرداد منصوری و درخواست پرسنل، جلسه ای با حضور پرسنل ستادی کارخانه 
شماره 1 و 2 شرکت الکتروپیک برگزار شد. 

در این جلسه که با هدف بیان مشکالت، بهبود امور و ارائه راهکار برگزار شد؛ پرسنل ستادی کارخانه 1و 2 اعم از مدیریت 
های فنی و مهندسی، سیستمها و روشها، منابع انسانی، تولید، کنترل کیفیت و تحقیق و توسعه توانستند نقطه نظرات خود 

را بیان کنند و انتقادات و پیشنهادات خود را یه سمع و نظر مدیرعامل شرکت برسانند. 
در این جلسه مهرداد منصوری، در رابطه با وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و مشکالتی که بنگاه های تولیدی با آن مواجه 
هستند، سخن گفت و پرسنل شرکت را به همکاری و تعامل بیشتر دعوت کرد. ایشان در ادامه با اشاره بر اینکه پشتوانه 
الکتروپیک تجربه 30ساله اش و پرسنل متخصص و متعهدش می باشد از برنامه ها و اهداف شرکت در کوتاه و بلند مدت 

سخن گفت و توسعه یوتاب را در زمره همین اهداف برشمرد.
در پایان مقرر گردید نظرات سایر همکاران در مدیریت های مختلف اعم از تولید و مونتاژ بصورت مکتوب به رویت مدیرعامل 

شرکت برسد که این امر توسط روابط عمومی انجام پذیرفت.    

دیدار مدیرعامل با پرسنل ستادی کارخانه شماره 1و2

اخبار الکتروپیکی اخبار الکتروپیکی4 4
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اولین همایش فروش و خدمات پس از فروش الکتروپیک، با حضور 50 نفر از فروشندگان و نصابان شهرهای مختلف 
کشور افغانستان در شهر هرات و با هدف معرفی جدیدترین تولیدات الکتروپیک و آموزش نصب و تعمیرات محصوالت 

برگزار شد. 
در این همایش دونفر از کارشناسان مدیریت بازاریابی و فروش، مانی حسین نژاد و صالح شاهراجی آخرین تولیدات 
شرکت از جمله گوشی 4اینچ و 10 اینچ را معرفی کردند و به سواالت حضار در خصوص قابلیت های این دومحصول 

پاسخ دادند.  
در ادامه، تکنسین مدیریت خدمات پس از فروش، محمدجواد رجبعلی در خصوص نصب، تعمیر و عیب یابی محصوالت 

به حضار آموزش و توضیحاتی ارائه نمود. 
در پایان نیز با اهدای یادبودی از طرف الکتروپیک به شرکت کنندگان این مراسم خاتمه یافت.

 این همایش در تاریخ 25 خرداد 94 برگزار شد.

برگزاری همایش فروش و خدمات پس از فروش الکتروپیک در افغانستان
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فنی  سطح  افزایش  منظور  به  الکتروپیک،  شرکت 
نمایندگان خدمات پس از فروش و نصابان همایش ویژه ای 

در استان های کرمان و اردبیل برگزار کرد. 
از  پس  خدمات  نمایندگان  درخواست  به  همایش  این 
فروش استان های مذکور و به منظور افزایش سطح فنی 
الکتروپیک و  از فروش و نصابان  نمایندگان خدمات پس 

یوتاب برگزار شد.

جک  آموزش  به  اختصاص  همایش،  این  اول  روز  در 
و  نصب  نحوه  چون  مسائلی  آن  در  که  داشت  یوتاب 
برقی  قفل  با  آشنایی  و  جک  خرابی های  علت یابی 
مطرح شد و در روز دیگر همایش، اختصاص به آموزش 
نصب دربازکن های الکتروپیک نحوه سیم بندی و علت 
یابی خرابی محصوالت داشت و در پایان هر جلسه به 

سواالت فنی شرکت کنندگان پاسخ داده شد. 
های  استان  در  شده  ذکر  های  همایش  است،  گفتنی 
 24 و   23 های  تاریخ  در  ترتیب  به  اردبیل  و  کرمان 
های  مدیریت  به همت  21 خرداد   و   20 و  اردیبهشت 
روابط  یوتاب،  و  الکتروپیک  فروش  از  پس  خدمات 

عمومی و آموزش برگزار شد.

برگزاری همایش آموزشی
 الکتروپیک و یوتاب

 در استان های کرمان و اردبیل

6



فصلنامه    ی داخلی الکتروپیک   شماره 14/تابستان 94

667 اخبار الکتروپیکی

بازدید هنرجویان الکترونیک از شرکت الکتروپیک

تعدادی از هنرجویان رشته الکترونیک از خطوط تولید شرکت الکتروپیک بازدید کردند. 
در این بازدید ابتدا خالصه ای از تاریخچه و فعالیت شرکت ارائه شد سپس کارشناس الکترونیک مدیریت مهندسی، 
اسمعیل عنبرستانی توضیحات تخصصی در خصوص بخش الکترونیک شرکت الکتروپیک ارائه نمود. همچنین وی در 

پایان به سواالت حاضرین پاسخ داد.
در ادامه، هنرجویان با مراحل تولید صفحه های دم دری صوتی و تصویری، گوشی های تصویری و سایر محصوالت شرکت 

و روند تولید آن آشنا شدند. 
در پایان نیز هدیه ای به رسم یادبود از جانب شرکت به بازدید کنندگان اهدا گردید.

این بازدید روز دوشنبه 7 اردیبهشت 1394 بنا به درخواست هنرستان انقالب صورت پذیرفت.

همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، مسابقات فوتسال جام رمضان با حضور تیم های مختلفی از تمامی مدیریت 
های شرکت برگزار شد.

در این مسابقات که در قالب دو گروه ده تیمی برگزار شد تیم های انبار، تزریق و خرید داخلی موفق شدند به ترتیب در 
رتبه های اول تا سوم جا بگیرند.

این مسابقات در ماه مبارک رمضان در سالن ورزشی بهزیستی واقع در شرق تهران برگزار شد و از تیم های برتر با اهدا 
جام و کارت های هدیه قدردانی شد.

مسابقات جام رمضان الکتروپیک
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به مناسبت گرامیداشت روز معلم  از پرسنل مدیریت 
آموزش شرکت الکتروپیک تقدیر به عمل آمد. 

جانشین  وزیری  ا...  نصرت  حضور  با  مراسم  این   
مدیرعامل و غریب سرپرست معاونت منابع انسانی 

برگزار شد. 
این روز  تبریک  این مراسم، وزیری ضمن عرض  در 
اموزش  مهم  نقش  به  آموزش،  مدیریت  پرسنل  به 
از  یکی  همواره  گفت  و  کرد  اشاره  الکتروپیک  در 
به  خاص  توجه  شرکت  محترم  مدیرعامل  تاکیدات 
امر آموزش بوده است؛ تا آنجایی که یکی از رئوس 
خط مشی الکتروپیک ارتقاء میزان آگاهی کارکنان و 
مشتریان نامگذاری شده است لذا همکارانی که در 
اهتمام  بایست  می  نمایند  می  فعالیت  مدیریت  این 
ویژه ای در این مهم داشته باشند.  ایشان همچنین 

به مناسبت روز معلم از پرسنل مدیریت آموزش تقدیر شد

حساس  و  دقیق  را  آموزش  مدیریت  کاری  فعالیت 
برشمرد و خواستار بهره گیری از شیوه های بدیع جهت 

ارتقا دانش در سطح سازمان شد. 
تقدیر  از پرسنل مدیریت آموزش  با هدایایی  پایان  در 

شد.

تقدیر از پرسنل روابط عمومی در روز ارتباطات
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همزمان با فرارسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی از پرسنل 
مدیریت روابط عمومی تقدیر شد. 

مدیرعامل  جانشین  و  مقام  قائم  حضور  با  که  مراسم  این  در 
برگزار شد؛ ابتدا وزیری جانشین مدیر عامل ضمن تبریک این 
روز، به نقش پررنگ روابط عمومی در سازمان اشاره کرد و آن 
را پل ارتباطی میان مدیران ارشد شرکت و مشتریان درون و 

برون سازمانی عنوان کرد.
بر  تاکید  با  مدیرعامل  مقام  قائم  منصوری  مجید  ادامه  در 
اینکه روابط عمومی می تواند مرجع قابل قبولی برای دریافت 
انتقادات و پیشنهادات پرسنل و مشتریان باشد، پرسنل روابط 
با مشتریان و  عمومی را به ایجاد ارتباطات هدفمند و سازنده 
کارکنان دعوت کرد. ایشان با بیان اینکه در بسیاری از مواقع 

تقدیر از پرسنل روابط عمومی در روز ارتباطات

نظرات  بیان  با  توانند  می  و همکاران  مشتریان 
و پیشنهادات سازنده مشکلی را مرتفع سازند 
و یا بهبودی در فرایندهای کاری شرکت ایجاد 
نمایند از روابط عمومی به عنوان گوش شنوای 

هر سیستم و سازمانی یاد کردند.    
پرسنل  زحمات  از  هدایایی  اهدای  با  پایان  در 

مدیریت روابط عمومی تقدیر و تشکر شد.
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برگزاری سمینار آموزشی الکتروپیک و یوتاب در شهر ارومیه

اخبار الکتروپیکی 
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نصابان محصوالت  و  فروش  از  پس  نمایندگان خدمات  بازآموزی  و  فنی  افزایش سطح  منظور  به  الکتروپیک،  شرکت 
الکتروپیک و یوتاب، سمینار آموزشی در شهر ارومیه برگزار کرد. 

این سمینار آموزشی که به همت معاونت بازرگانی )مدیریت های فروش، خدمات پس از فروش الکتروپیک و یوتاب( ، 
مدیریت های آموزش، روابط عمومی و با همکاری و درخواست نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش شهر ارومیه در 
دو روز برگزار شد؛ در خصوص موضوعاتی همچون نصب و علت یابی خرابی محصوالت ، همچنین آشنایی با محصوالت 
جدید شرکت از قبیل گوشی تصویری 592 ، قفل برقی و تغییرات فنی که در برخی محصوالت به وجود آمده است 

صحبت شد.
 پاسخگویی به سواالت شرکت کنندگان توسط مدیران خدمات پس از فروش الکتروپیک ، یوتاب و چگونگی برقراری 
ارتباطات اثربخش و طرز رفتار با مشتریان توسط مسئول روابط عمومی الکتروپیک از دیگر برنامه های اجرا شده در 

این سمینار بود. 
الزم به ذکر است در پایان هر دو روز این مراسم آزمونی از شرکت کنندگان به عمل آمد و جوایزی به نفرات برتر در 

این آزمون اهدا شد.  
این سمینار در تاریخ های 14 و 15 مرداد ماه در هتل آریا واقع در شهر ارومیه برگزار شد.

با آماده شدن محل جدید یوتاب واقع در خیابان اتحاد )شرق تهران(، تمامی بخش های تولیدی و ستادی یوتاب به این 
مکان انتقال داده شد.

بخش یوتاب با هدف گسترش و توسعه در تولید جا به جا شده است و مدیران ارشد شرکت برنامه هایی برای این برند 
خواهند داشت. 

یوتاب اواخر سال 89 فعالیت خود را در زمینه جک کنترلی پارکینگ، سنسورهای روشنایی و قفل برقی آغاز کرد و در 
حال حاضر حدود 100 نفر در این بخش مشغول به فعالیت هستند و مدیران یوتاب قصد دارند در آینده ای نزدیک سهم 

محصوالت این برند را در بازار افزایش دهند.

تغییر مکان مدیریت یوتاب

اخبار الکتروپیکی

بخشی از کارخانه یوتاب
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و  )ع(  علی  امام  میالد  سالروز  رسیدن  فرا  با  همزمان 
گرامیداشت روز پدر، از آقایان شرکت قدردانی شد. 

با حضور در کنار  ا... وزیری جانشین مدیرعامل  نصرت 
سالروز  در  تولیدی  های  مدیریت  کش  زحمت  مردان 

گرامیداشت روز مرد از زحمات  ایشان قدردانی نمود. 
از آقایان شرکت  ای  اهدا کارت هدیه  با  این مراسم  در 

الکتروپیک تقدیر شد.

امام علی )ع( آقایان شرکت به مناسبت میالد  از  تقدیر 

کارخانه  دیوارهای  عمومی،  روابط  مدیریت  همت  به 
رنگ  و  طراحی  دماوند  خیابان  به  منتهی   2 شماره 

آمیزی شد. 
به  و  مدیرعامل  مقام  قائم  صالحدید  با  طرح  این 
سپیده  همکاری  و  خراسانی  مریم  خانم  سرپرستی 
زائری، عاطفه قاسمی از مدیریت روابط عمومی و حمید 
خاکساری، امیر کابلی و عرفان راد از بخش تاسیسات 

انجام پذیرفت.
مساحتی  در  مذکور  دیوارهای  آمیزی  رنگ  و  طراحی 
کشیده  اکریلیک  رنگ  شیوه  با  مترمربع   90 حدود 
تصاویر  مضمون  از  استفاده  با  است  گردیده  سعی  و 
گرافیکی و خالصه شده در قالب نمایی از شهر مدرن، 

الکتروپیک را به نمایش در آورد.

هنر تجلی ایده هاست...

با توجه به گذشت یک سال از اخذ گواهینامه iso 9001:2008  از شرکت توف نورد و فرا رسیدن زمان ممیزی مراقبتی، 
انجام ممیزی های مربوطه  از  یافتند و پس  از آن  شرکت در مورخ 94/03/25  در محل کارخانه حضور  نماینده  سه 

گواهینامه ایزو شرکت الکتروپیک را تمدید نمودند. 
پس از برگزاری جلسه افتتاحیه و معارفه ممیزین ، فرآیند های شرکت مورد بازدید و بازرسی قرار گرفته و عدم انطباق 

ها و پیشنهادات بهبود به صاحبان فرآیند ها ارائه گردید. 
پس از انجام ممیزی ، نمایندگان شرکت توف نورد طی برگزاری جلسه اختتامیه ، ضمن تقدیر و تشکر از همت و تالش 
مدیران ارشد سازمان و پایبند بودن به رعایت الزامات استاندارد ISO 9001:2008 ، نسبت به ضرورت مسئولیت پذیری 

مدیران زیر مجموعه در قبال مغایرت های سیستمی تأکید نمودند. 

                                        iso  9001:2008 تمدید گواهینامه

اخبار الکتروپیکی 
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با  آن سازمان  کارکنان  میزان مشارکت  پویایی یک سازمان؛ 
شناخت نظم، تخصص و خالقیت اهداف مان را می سازیم گرو  در  ها  انسان  حتی  و  ها  سازمان  رشد   

برداری  بهره  راه  شناخت،  پرتو  در  آدمی  واقعیتهاست. 
آموزد.  می  را  خود  درونی  های  توانایی  و  امکانات  از 
افراد  شوند  می  باعث  را  شناخت  این  که  کسانی  حال، 
تلقی  سازمان  یا  فرد  برای  توانند  می  ارزشمندی 
فرد  رفتار یک  بهبود  که جهت  واقع کسانی  در  گردند. 
افرادی  کنند  می  ارائه  را  پیشنهاداتی  شرکت  یک  یا  و 
فعالیت  آن  در  که  مکانی  یا  و  اطرافیانشان  که  هستند 
برایشان مهم هستند. خوشبختانه در شرکت  می کنند 
ارشد  مدیران  و  نیستند  کم  افراد  این  الکتروپیک 
الکتروپیک برای نظرات، پیشنهادات و انتقادات پرسنل 
خود و حتی نمایندگان، تامین کنندگان و مشتریان خود 

ارزش باالیی قائل هستند.
در این بخش با چند نفر از همکارانمان که از طریق روابط 
عمومی انتقادات و پیشنهادات خود را به گوش مدیران 
شرکت بارها رسانده اند دقایق کوتاهی صحبت کرده ایم 

که خواندن آن خالی از لطف نیست:

•لطفا خودتان را کامل معرفی فرمایید.
اینجانب مصطفی اکبری متولد تهران هستم. حدود 4 
را  الکتروپیک  با شرکت  افتخار همکاری  که  است  سال 
دارم. حدود 46 ماه در مدیریت خرید داخلی بوده ام و 
در حال حاضر در بخش خدمات و تاسیسات مشغول به 

فعالیت می باشم.
انتقادی که اعالم می  یا  ارائه پیشنهاد و  از  •هدف شما 

کنید چیست؟ 

پیشرفت شرکت الکتروپیک
•به نظر شما آیا تمامی پیشنهادها و یا انتقاداتی که اعالم 

می شود باید به آن عمل شود؟
می  ارائه  که  پیشنهادهایی  تمامی  به  توان  نمی  مسلما 
گردد ترتیب اثر داد ولی به نظرم اگر پیشنهادی منطقی 

باشد باید آن پیگیری شود.
•انتظار شما از شرکت در ارتباط با موضوع پیشنهادات و 

انتقادات چیست؟
جلساتی  طی  انتقادها  و  پیشنهادها  تمامی  دارم  انتظار 
روابط  توسط  شرکت  ارشد  مدیران  و  پرسنل  حضور  با 
عمومی بیان شود و نقطه نظرات مدیرعامل محترم و قائم 
انتقادها  و  پیشنهادها  آن  مورد  در  ایشان  محترم  مقام 

بدون واسطه به سمع و نظر پرسنل برسد.

•لطفا خودتان را کامل معرفی فرمایید.
اینجانب آزاده منوچهری متولد سال 1357 در تهران از 
سال 1391 با سمت منشی مدیر عامل، افتخار همکاری با 

شرکت الکتروپیک را دارم. 
اعالم می  که  انتقادی  یا  و  پیشنهاد  ارائه  از  •هدف شما 

کنید چیست؟ 
همکاران  از  ای  عده  یا  فرد  برای  مشکالت  بروز  پی  در 
انتقاد مطرح می شود تا مشکل مرتفع گردد و همچنین 
می  مطرح  سازمان  موجود  وضع  بهبود  جهت  پیشنهاد 

شود که هر دو باعث رشد و ارتقای سازمان می گردد. 
•به نظر شما آیا تمامی پیشنهادها و یا انتقاداتی که اعالم 

می شود باید به آن عمل شود؟

مصاحبه
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توان رسیدگی  پیشنهاداتی می  و  انتقادات  به  تنها  خیر. 
کرد که ، منطقی و معقول بوده و در راستای سیاستها و 
مطابق قوانین جاری سازمان باشد و تحقق آنها از عهده 

سازمان برآید. 
•انتظار شما از شرکت در ارتباط با موضوع پیشنهادات و 

انتقادات چیست؟
انتظار دارم که موضوعات مطرح شده را به صورت کامال 
بی طرف و بدون در نظر گرفتن پست سازمانی افراد و با 
و سنگ صبور  فقط  شنونده  و  نمایند  بررسی  نظر  دقت 
نباشند بلکه شجاعانه موارد را بررسی نمایند تا به نتیجه 
مطلوب برسند چون رضایت و امنیت شغلی افراد ضامن 

بقای سازمان است. ان شاء اهلل 

•لطفا خودتان را کامل معرفی فرمایید.
دارای  و  متاهل   ،63/7/19 متولد  هستم  امامیاری  اکبر 
یک فرزند می باشم و سه سال سابقه همکاری با شرکت 
الکتروپیک را دارم و در حال حاضر در یوتاب فعالیت می نمایم. 
•هدف شما از ارائه پیشنهاد و یا انتقادی که اعالم می کنید 

چیست؟ 
و  است  آمده  وجود  به  که  رفع مشکلی  نخست  وهله  در 
یا بهبود روالی که در شرکت وجود دارد. به هرحال شاید 
مشکلی که بنده بازگو میکنم مشکل همکاران دیگر هم 

باشد.
•به نظر شما آیا تمامی پیشنهادها و یا انتقاداتی که اعالم 

می شود باید به آن عمل شود؟
به نظر بنده تمامی پیشنهادها باید بررسی و پیگیری شود 

و حتما پاسخی به فرد پیشنهاددهنده اعالم گردد.
•انتظار شما از شرکت در ارتباط با موضوع پیشنهادات و 

انتقادات چیست؟
باعث رضایت مندی هر  باید  و پیشنهادات  انتقادات  این 
راندمان  بردن  باال  و  انسانی  نیروی  و  پرسنل  بیشتر  چه 
شرکت می باشد و انتظار می رود شرکت برنامه ویژه ای 
برای دریافت پیشنهادات و انتقادات پرسنل داشته باشد .

•لطفا خودتان را کامل معرفی فرمایید.
کار  عبدل شعار هستم. حدود 4 سال سابقه  معصومه 
قفل  )خط  محصول  مونتاژ  مدیریت  قسمت  در  و  دارم 

زنجیری( مشغول به فعالیت می باشم . 
•هدف شما از ارائه پیشنهاد و یا انتقادی که اعالم می کنید 

چیست؟ 
به نظر من انتقادی که به روابط عمومی ارائه می دهیم اگر 
درست و به جا باشد باعث بهبود در روند کاری شرکت می شود. 
•به نظر شما آیا تمامی پیشنهادها و یا انتقاداتی که اعالم 

می شود باید به آن عمل شود؟
قطعا نه، نظرات ما اگر از روی منطق باشد باید مورد بررسی 
قرار گیرد تا روابط عمومی بتواند این نظرات را به مدیران 

مربوط ارجاع دهد. 
•انتظار شما از شرکت در ارتباط با موضوع پیشنهادات و 

انتقادات چیست؟
اهمیت  پرسنل  نظرات  به  شرکت  همیشه  خوشبختانه 
داده و این موضوع منجر شده تا همگی همکاران، شرکت 
الکتروپیک را متعلق به خود بدانند. انتظاری هم که بنده 
دارم این است که پیشنهاداتی که ارائه میگردد همه جانبه 
مورد بررسی قرار بگیرد و طوری نباشد که تصویب یک 
برخی  برای  و  مناسب  همکاران  از  برخی  برای  پیشنهاد 

دیگران مفید واقع نگردد. 

مصاحبه
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کار باید اصولی، درست و کامل انجام شود

در این شماره از فصلنامه قصد داریم بخشی را معرفی نماییم که تقریبا 
زحمات  اگر  نوعی  به  و  دارند  سروکار  آن  با  سازمان  های  مدیریت  اکثر 
همکاران شاغل در این بخش نباشد محیط فعالیت سایر همکاران ممکن 
با  فردی  هر  فعالیت  دیگر  عبارتی  به   . شود  مواجه  مشکالتی  با  است 
باشد که شرایط  اثربخش  تواند  زمانی می  هر تخصصی در وهله نخست 
تاسیسات  بخش  باشد.  مطلوب  وی  فعالیت  محل  محیطی  امکانات  و 
فعالیت  مناسب جهت  فراهم ساختن محیطی  کلید  واقع  در  الکتروپیک 

سایر همکاران در تمامی مدیریت های شرکت است.

جدا  نت  واحد  از   1392 سال  ماه  اردیبهشت  از  رسما  تاسیسات  بخش 
امور  کلیه  و  کرد؛  کار  به  شروع  انسانی  منابع  معاونت  نظر  زیر  و  شده 
تاسیساتی از قبیل ساخت، نصب و نگهداری و تعمیرات تحت نظر این 

بخش قرار گرفت. 
این بخش شعاری با مضمون اینکه کار را اصولی، درست و کامل انجام می 
دهیم، را سرلوحه کار خویش قرار داده و توانسته است با همین شعار، 

رضایت قریب به اتفاق تمامی مدیریت های سازمان را بگیرد.
با توجه به اینکه فعالیت پرسنل این بخش نباید به فعالیت سایر همکاران 
خدشه ای وارد سازد اغلب اوقات همکاران بخش تاسیسات در روزهای 
تعطیل و ساعات پس از خاتمه کار در شرکت حضور دارند. به خاطر همین 
موضوع در بیشتر ایام تعطیل پرسنل تاسیسات در شرکت حضور دارند 

و کارهای عمرانی و کارهای زیربنایی بزرگ شرکت را انجام می دهند. 

برخی از فعالیت های زیربنایی تاسیسات 
که در طول این دو سال اخیر انجام شده 

است: 
*ساخت رختکن آقایان در زیرزمین 

*ساخت انبار آشپزخانه 
*ساخت نمازخانه 

*جدا کردن آبدارخانه از آشپزخانه 
 ، چاپ  های  سالن  هواکش  اندازی  *راه 

محصول و مونتاژ برد
*حذف دستگاه تصفیه فاضالب و ارتباط 
دادن به فاضالب شهری و رفع بوی آزار 

دهنده در محیط کارخانه شماره 1
*ساخت اتاق وایرکات 

*ساخت انبار قالب 
*ساخت اتاق برشکاری 

به   1 شماره  کارخانه  از  برق  *انتقال 
و  )توازن  منظور  به   2 شماره  کارخانه 

تقسیم بار برق( بین کارخانه ها 

مشکالتی  با  بخش  این  پرسنل  البته 
انجام  ها،  کارخانه  بین  تردد  قبیل  از 
تواند همراه  از کارهایی که می  یکسری 
3فاز  تابلو  با  کار  )مانند  باشد  خطر  با 
برق(  و فعالیت در گرما و سرما به لحاظ 
اینکه خیلی از فعالیت های ایشان خارج 
باشد  می  شرکت  سرپوشیده  محیط  از 
می  طلب  موضوع  این  و  هستند  مواجه 
های  مدیریت  در  همکاران  سایر  کند 
بخش  این  با  بیشتری  همکاری  مختلف 
داشته و از یکسری مشکالت پیشگیری 

نمایند. 
برای همکاران شاغل در بخش تاسیسات 
آرزوی  الکتروپیکی  همکاران  سایر  و 

سالمتی و موفقیت روزافزون داریم.  
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منبع: مدیریت سیستمها و روشها
با توجه به اینکه افزایش سهولت در ارتباط و تعامل بین 
مدیریت ها و گردش مناسب اطالعات ، از جمله اهداف 
ارشد سازمان  نگرانی های مدیران  از  و  اساسی شرکت 
از  بهره گیری  با  که  این تصمیم حاصل شد  بوده است، 
روز  به  های  روش  و  تکنیک  و  مدیریتی  های  افزار  نرم 
و  دستی  سیستم  جایگزین  اتوماسیون  های  سیستم   ،
کاغذی گردیده ، تا عالوه بر افزایش سرعت انجام امور 
و جلوگیری از اتالف هزینه سازمان، نمایش، پیگیری و 
نگهداری  امکان  و  گردیده  تر  مناسب  اطالعات  ردیابی 
کلیه سوابق به صورت الکترونیکی فراهم شود. به منظور 
مدیریت  توسط  ذیل  اساسی  گام  دو  هدف  این  تحقق 
سیستم ها و روشها با همکاری کلیه مدیریت ها برداشته 

شده است :

1 – پیاده سازی نرم افزار مدیریت مدارک :
مدارک  نمایش  هدف  با  مدارک  مدیریت  افزار  نرم 
اتوماسیون   ، )آرشیو مدارک(  کیفیت  سیستم مدیریت 
 ، تأیید   ، تهیه  مراتب  و  ها  درخواست  گردش  نمودن 
وضعیت  از  ای  لحظه  گیری  گزارش   ، مدارک  تصویب 
توزیع  ، سهولت در  تهیه/تغییر مدرک  درخواست های 

نسخ بر اساس استاندارد ایزو، استقرار یافته است . 
پیش از این کلیه مدارک در مسیر شبکه و در فایل اکسل 
مسترلیست پیاده سازی )جاری( می گردید و با توجه به 
باال رفتن حجم مدارک و اطالعات و تعدد مدارک ، منجر 
به بروز مشکالتی از قبیل غیر فعال شدن هایپرلینک ها 

، ایجاد سردرگمی برای کاربران ، باال بودن احتمال خطا 
در ثبت مدارک می گردید. طی پیاده سازی این نرم افزار 
، عالوه بر رفع شدن مشکالت فوق الذکر ، مکانیزه شدن 
گردش درخواست ها و تهیه/تأیید/تصویب الکترونیکی 
پیاده  فواید  اهم  از  از مصرف کاغذ  و جلوگیری  مدارک 

سازی این نرم افزار می باشد.
پس از استقرار این نرم افزار ، کلیه مراحل کاربری آن در 
سند راهنمای نحوه استفاده از نرم افزار مدیریت مدارک 
با کد D-SM-41 ، گردآوری شده و روش اجرایی تهیه 
و کنترل اسناد و مدارک با کد P-SM-01 ، مطابق این 
کلیه  لذا  گرفت.  قرار  بازنگری  مورد   ، جدید  سیستم 
مدارک  مدیریت  افزار  نرم  با  کار  منظور  به  ها  مدیریت 
یک  تهیه/تغییر/حذف  منظور  به  درخواست  صدور  و 
مدرک ، می بایست نسبت به روش اجرایی تهیه و کنترل 
اسناد و مدارک و راهنمای استفاده از نرم افزار مدیریت 
که  مواردی  اهم   . باشند  داشته  کافی  تسلط   ، مدارک 
مدیریت ها در زمان استفاده از نرم افزار می بایست مد 

نظر قرار دهند به شرح ذیل می باشد :
الف- به کلیه مدیریت ها ، به جز فنی و مهندسی ، تحقیق 
و توسعه )به دلیل داشتن نقش تهیه کننده کارشناسان( 
، یک شماره کاربری و کلمه عبور تخصیص داده شده تا 
پرسنل آن مدیریت نسبت به مشاهده آرشیو مدارک و 

استفاده از آن ها اقدام نمایند.
ب-  صدور درخواست تهیه/تغییر/حذف مدرک ، تنها با 

هماهنگی مدیر مربوطه امکان پذیر می باشد . 

راه اندازی نرم افزار مدیریت مدارک و فرم ساز اتوماسیون
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ج- کنترل روزانه کارتابل نرم افزار مدیریت مدارک ، ضروری می باشد و می بایست توسط مدیر قسمت یا نماینده ایشان 
بررسی شود. در کارتابل نرم افزار ، درخواست های در جریان با نقش های تهیه/تأیید/تصویب کننده و درخواست های 

انجام شده ، منتفی شده با نقش دریافت کننده پیام )جهت اطالع رسانی( نمایش داده می شود.

2 –  فرم ساز اتوماسیون اداری همکاران سیستم :
فرم ساز اتوماسیون اداری همکاران سیستم ، با هدف  paperlessنمودن فرم های شرکت و جلوگیری از ثبت دستی 
اطالعات استقرار یافته است. تسریع در گردش فرم¬ها ، سهولت در گزارش گیری و پیگیری وضعیت فرم ها )گردش 

اطالعات( از جمله مزیت های این نرم افزار می باشد.
پیش از این کلیه پرسنل شرکت ، با اتوماسیون اداری همکاران سیستم آشنایی کامل داشته و مکاتبات داخلی خود را از 
طریق این نرم افزار صادر می نموده اند. شایان ذکر است این نرم افزار عالوه بر صدور مکاتبات ،قابلیت طراحی فرم ها 
و تعریف الگوریتم و گردش مکانیزه فرم ها بین مدیریت ها را دارد که مدیریت ها می بایست فرم هایی که در فرم ساز 

اتوماسیون اداری استقرار یافته اند را از طریق این سامانه صادر نمایند.
تاکنون حدود 15 فرم در فرم ساز اتوماسیون اداری استقرار یافته که برخی از آن ها در مرحله آزمایشی می باشند. 
شایان ذکر است پس از اطالع رسانی مدیریت سیستم ها و روش ها در خصوص نهایی شدن هر فرم، کلیه مدیریت ها 

ملزم به صدور فرم از طریق این سامانه می باشند و نسخه کاغذی فرم ها غیر فعال می گردد.
افزار  D-IT-03 گرد آوری گردیده و این سند در نرم  اداری در سند  اتوماسیون  از فرم ساز  راهنمای نحوه استفاده 
مدیریت مدارک قابل مشاهده می باشد. پس از ورود به اتوماسیون اداری ، فرم های وارده به کارتابل که نیاز به اعالم 
نظر کاربر دارند در مسیر منوی اصلی <پرونده های کارتابل < فرم  ، قابل مشاهده می باشد. به منظور صدور فرم ها نیز           
می بایست به مسیر منوی اصلی < فرم<فهرست فرم ها  مراجعه نموده و با توجه به دسته بندی انجام شده نسبت به 

صدور فرم مورد نظر اقدام نمایید.
در پایان ضمن تشکر از مالحظه متن فوق و رعایت نکات مندرج در آن  ، مدیریت سیستم ها و روش ها آماده پاسخ 

گویی به سواالت و ابهامات و دریافت نظرات و پیشنهادات کلیه همکاران می باشد.

مدیریت هامدیریت ها

با حمایت مدیران ارشد و تالش بی وقفه مهندسین 
با   )889 )مدل  5اینچ  گوشی  محصول  شرکت، 

قابلیت ضبط فیلمبرداری تولید و روانه بازار شد.
تولید آزمایشی این محصول، بهمن ماه 93 انجام 
انبوه رسید  تولید  به  اردیبهشت  94  گرفت و در 
و با استقبال نمایندگان فروش و مصرف کنندگان 

سراسر کشور قرار گرفت.

تولید گوشی 5اینچ با قابلیت فیلمبرداری 

این محصول عالوه بر حفظ ویژگی های قبلی خود از قبیل قابلیت عکسبرداری، اتصال به 
دو پنل دم دری،  ارتباط داخلی یک به یک، منو تنظیمات، کلید لمسی و ... به قابلیت ضبط 

فیلمبرداری و اتصال به دو دوربین امنیتی تجهیز شده است. 
از همکارانی که با یک کار تیمی هدفمند برای رسیدن به این مهم تالش و همکاری نمودند 

ضمن قدردانی، خدا قوت عرض می نماییم. 
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دفتر مدیریت پروژه؛
                     الزام سازمان های 

                     هزاره سوم
انطباق: برآورده سازی یک الزام.

و  قوانین  اجرایی،  های  ها، روش  الزام: دستورالعمل 
مقررات، نیازها، الزامات محصول و ... .

عدم رعایت الزامات = عدم انطباق.
انطباق  عدم  ساختن  برطرف  برای  اقدامی  اصالح: 

مشاهده شده.
علت  ساختن  برطرف  برای  اقدامی  اصالحی:  اقدام 
یک عدم انطباق کشف شده یا سایر موارد ناخواسته.
موارد  سایر  برطرف  برای  اقدامی  پیشگیرانه:  اقدام 

ناخواسته بالقوه.
بهتر  بهتر و  برای  یابیم که  تعاریف فوق درمی  به  با توجه 
شدن همیشه باید کوشید، تالش کرد و هیچگاه از حرکت 
نایستاد. همانطور که شما خوانندگان عزیز می دانید یکی 
شرکت  محصوالت  در  قطعات  مهمترین  و  ترین  اصلی  از 
 SMD و THD الکتروپیک بردهای آن است که در دو فاز
الکتروپیک   smd و  مونتاژبرد  مدیریت  شود.  می  مونتاژ 
با یک روند رو به جلو طی سال های اخیر  توانسته است 
جهت  در  مهمی  گام  هدفمند  تیمی  کار  یک  انجام  با  و 
این  بردارد.  شرکت  محصوالت  بردهای  کیفیت  افزایش 

هر مشکلی، فرصتی پنهان است؛
                                                  مهم کشف و چگونگی حل آن است. 
و  افزوده  مدیریت  این  حساسیت  و  اهمیت  بر  موضوع 
به  نسبت  همواره  تا  کرده  مجاب  را  مجموعه  این  اعضای 
دقت  نهایت  خود  تولیدات  کیفیت  و  راندمان  افزایش 
با  مگر  نبوده  میسر  امر  این  یقینا«  که  باشند  داشته  را 
تالشهای مستمر و صادقانه تک تک افراد این مجموعه در 
طول زمان. به عبارتی دیگر هر پیشرفتی در این مجموعه 
گرفته،  صورت  قبل  از  که  است  بستری  و  تالشها  مرهون 

فراهم شده است و اکنون به ثمر رسیده است. 
انطباق  عدم  یکسری  است  ممکن  فرآیندی  هر  انجام  در 
وجود داشته باشد که مونتاژبرد هم از این قاعده مستثنی 
کردن  نهادینه  با  است  توانسته  مجموعه  این  ولی  نیست 
از  برخی  بهبود   ، مداری  مشتری  و  گروهی  کار  فرهنگ 
ارزشیابی  و  پرسنل  مهارت  و  آگاهی  افزایش  و  فرآیندها 
فردی و گروهی پرسنل، درصد قابل توجهی از عدم انطباق 
عدم  رفع  است  بدیهی  و  سازند  مرتفع  را  موجود  های 
انطباق در خطوط تولید و مونتاژ در هر مجموعه ای منجر 
به افزایش کیفیت در محصول نهایی خواهد شد و افزایش 
یک  نهایی  مشتری  رضایتمندی  نهایتا  محصول  کیفیت 

محصول را در پی خواهد داشت.
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معرفی کتاب : شرکت 
های بزرگ مشکالت 

بزرگ
)برای اینکه بتوانید ماهی گیر خوبی شوید 

باید بتوانید مثل یک ماهی فکر کنید( 
نویسنده : جک تراوت

مترجم: دکتر میراحمد امیرشاهی
ناشر: فرا

راهکارهای  از  ای  مجموعه  کتاب  این 
اجرایی در مورد مدیریت نام های تجاری 
برای  است  واقعی  های  قضیه  براساس 
یادداشت  به  است  کافی  بیشتر  آشنایی 
مترجم اشاره کنیم که به طور کامل درباره 

این کتاب توضیح داده است:
ارتکاب   ، امروز  رقابتی  فرا  دنیای  در   «
فقط یک اشتباه کافی است تا سهم بازار 
خورد را به نفع رقیبتان از دست بدهید و 
کسب مجدد سهم بازار از دست رفته کار 
آسانی نیست. واقعیت این است که رقبای 
فرصت طلب، مترصد اشتباه شما هستند 
تا از آن به نفع خود استفاده کنند. مدت 
بالمنازع  تفوق  و  سلطه  از  زیادی  های 

شرکتهای بزرگی مثل لیوای اشتراوس ، AT&T ، زیراکس و فایرستون ، 
که هر کدام رهبری قدرتمندانه کسب و کار خود در بازار را به عهده داشتند 
نمی گذرد. مدیران شرکتهای مزبور در شرایطی که حتی تصور این که در 
معرض تهدید جدی رقبایشان قرار گیرند را به فکر خود راه نمیدادند، به 

وضعیت فعلی دچار شده اند. چرا این وضعیت به وجود آمده است؟
در  آمیز  فاجعه  اشتباهات  تشریح  به  برانگیز  بحث  کتاب  این  نویسنده ی 
نام های  از بزرگ ترین و معروف ترین  بازاریابی بعضی  تدوین راهبردهای 
تجاری معتبر پرداخته و پس از تجزیه تحلیل تبعات آن اشتباهات ، توصیه 
هایی در مورد تحوه ی اجتناب از آن خطاها را نیز ارائه میدهد. این کتاب 
مهیج حاوی یک سری توصیه های تخصصی در مورد نحوه ایجاد، پشتیبانی 
، اداره و توسعه نام تجاری شرکت شماست و همچنین راهنمایی های معرکه 
ای برای پرهیز از رایج ترین خطاهای جبران ناپذیر ) اشتباهاتی که شما را 
از قله های موفقیت به دست و پا زدن برای بقاء می کشاند( ارائه میدهد. 
نویسنده ی کتاب همچنین به توصیف متداول ترین اشتباهات به عمل آمده 
از جمله آن ها میتوان به موارد زیر اشاره  در دنیای فرا رقابتی امروز، که 

نمود، پرداخته است:
* اشتباه » شما چه چیز می فروشید؟« ، باید رده ی فراورده ی خود را به 

زبانی ساده و قابل فهم  تعریف کنید.
ذهنیت   ، کنندگان  ، مصرف  ماند.«  نخواهد  ابر  پشت  » حقیقت  اشتباه   *
خود را واقعیت میدانند و این در حالی است که این موضوع هیچ ارتباطی 

با حقیقت ندارد.
*اشتباه » ما خیلی موفقیم« ، موفقیت ، غالبا باعث غرور شده و غرور منجر 

به شکست می شود.
* اشتباه » همه چیز برای همه کس.« ، وقتی تالش کنید تا همه چیز برای 

همه گان شوید ، الجرم تبدیل به هیچ چیز میشوید.
راهبردی  و  بازاریابی  های  تله  ترین  معمول  تشریح  ضمن  تروات،  جک 
افتادن در آن دام ها پرداخته و  از گیر  نتایج حاصل  ، به توصیف  شرکتها 
آموزه های حاصل از آن ها را در قالب مجموعه ای از » درس های عبرت« 

ارائه میدهد.
در شرایطی که کتاب های بازاریابی که تا به حال به فارسی ترجه شده اند 
بیشتر به تشریح نظری اصول تصمیمات بازاریابی می پردازند، کتاب حاضر 
بنابراین  است.  آن  بودن  کاربردی  آن  و  است  استثنایی  ویژگی  یک  واجد 
خواندن این کتاب ) که جای خالی ادبیات بازاریابی تخصصی در امور مهمی 
مثل » تدوین راهبردها « و » مدیریت نام های تجاری« را پر کرده است(، 
برای مدیران عامل سازمان ها و همچنین دیگر مدیران ، از جمله مدیران 
بازاریابی و فروش و مدیران بازرگانی بنگاه ها و البته برای دانشجویان رشته 

مدیریت و بازاریابی ، ضرورت تام دارد.«
این کتاب ارزنده در آرشیو روابط عمومی موجود می باشد.

مدیریت ها
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ماهي تازه یکي از غذاهاي اصلي مردم ژاپن است. ژاپن 
که  است  آبهایي  در  که محصور  اي ست  کشوري جزیره 
اما سالها پیش بعلت  منبع عظیم ماهي را در خود دارد. 
پیشرفته،  هاي  تکنولوژي  از  استفاده  با  رویه  بي  صید 
به شدت  اطراف  مناطق  و  ژاپن  آبزیان در سواحل  منابع 
کاهش یافت به صورتي که کشتي هاي صید ماهي مجبور 
شدند به آبهاي دورتر براي صید ماهي بروند. اما مشکل 
این بود که با طي مسافت زیاد، ماهي ها تازگي خود را از 
ماهي  خوردن  به  عادت  که  ها  ژاپني  و  دادند  مي  دست 
تازه داشتند رغبت چنداني به خوردن ماهي هاي جدید 

از خود نشان نمي دادند.
این  حل  براي  ماهیگیري  صنایع  و  ها  کشتي  صاحبان 
مسئله در کشتي ها، حوضچه هایي تعبیه کردند. در واقع 
پس از صید ماهیها، آنها را در حوضچه ها مي ریختند تا 
ماهي ها زنده به ساحل برسند و بالفاصله مصرف شوند. 
این  که  داشتند  عقیده  مردم  هنوز  ترفند  این  رغم  علي 
آنها  از  و  ندارند  را  تازه  ماهي  طعم  و  مزه  نیز  ها  ماهي 

استقبال نکردند.
و  بزرگ  بحران  یک  با  را  خود  که  ها  کشتي  صاحبان 
جدي روبرو مي دیدند به فکر یک راه حل نهایي افتادند. 
زنده  ها  ماهي  که  است  درست  داد  مي  نشان  تحقیقات 

اما چون همانند محیط طبیعي خود  به ساحل مي رسند 
نیز  مصرف  هنگام  نبودند،  برخوردار  فعالیت  و  حرکت  از 
از  استفاده  نهایي  راه حل  دادند.  نمي  را  تازه  ماهي  طعم 
کوسه ماهي هاي کوچکي بود که آنها را در حوضچه هاي 
ماهي ها انداختند. هر چند تعدادي از ماهي ها توسط این 
کوسه ماهي ها شکار مي شدند اما درصد عمده اي زنده 
مي ماندند. در واقع از آنجا که ماهي ها مرتب توسط کوسه 
قرار  و  آرام  لحظه  گرفتند، یک  قرار مي  تعقیب  مورد  ها 
که  دادند  مي  نشان  خود  از  را  تحرکي  همان  و  نداشتند 
در محیط طبیعي زندگي خود داشتند. ناگفته پیداست که 
ژاپني ها از این ماهي ها استقبال کردند و آنها را به عنوان 

ماهي هاي تازه مي خریدند.
شرح حکایت

پویایي  و  رشد  حرکت،  حال  در  همیشه  خواهید  مي  اگر 
باشید کوسه اي در حوضچه زندگي خود بیندازید؛ کوسه 
مشکالت. زیرا آنچه زندگي ما را تهدید مي کند سکون، 

بي تحرکي و در جا زدن و در نهایت پوسیدن است.
-دریا   -  -  -  -  - زود-  بخورد  زمینش  آسود  بر  که  آبي 

شود آن رود که پیوسته روان است )هوشنگ ابتهاج(

ماهي تازه یکي از غذاهاي اصلي مردم ژاپن است

دانش/ موفقیت
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یکـ پرش کوچک رو به جلوماهي تازه یکي از غذاهاي اصلي مردم ژاپن است
تغییر بخشی از زندگی نیست، خوِد زندگی است! 

هیچ چیز ابدي و همیشگي نیست و همه چیز یک روز تغییر 
مي کند. تغییرها، هم جنبه ي مثبت و هم بُعد منفي دارند 
پر  نیمه ي  گله کردن  و  غرغر  به جاي  اگر  است  طبیعي  و 
لیوان را ببیني، زودتر به نتیجه ي قابل قبول خواهي رسید؛ 
به خصوص که کنارآمدن با تغییر، نسبت به جنگیدن با آن، 

همیشه انرژي کم تري مي برد.
نگذار تغییر، شوکه ات کند

غیرقابل  اتفاقات  و  غافلگیرکننده  چیزهاي  از  پر  زندگي 
و  یادگیري  مانع   اتفاق ها  این  نگذار  است.  پیش بیني 
پیشرفتت در زندگي شوند. مهم نیست چه قدر پناهگاهي 
از  مرگ،  به هرحال  باشد؛  امن  مي سازي،  براي خودت  که 
دست دادن و موقعیت هاي عجیب و... بخشي از زندگي تو 

خواهند بود.
شاه کلید کنارآمدن با تغییرات، پذیرفتن این واقعیت است 
که تغییر، اجتناب ناپذیر است و هرکاري درباره اش مي توان 

کرد جز فرار!
هر تغییري دلیلي دارد

از تغییر نمي توان فرار کرد. همه چیز باألخره یک روز تغییر 
مي کند، چه تو بپذیري، چه نپذیري. در عین حال ما فقط 
وقتي که تغییر مي کنیم، شروع به  رشد مي کنیم و جهاني 

را مي بینیم که قبل از آن اصاًل نمي دانستیم ممکن 
یا  نتیجه ي تغییر خوب  باشد. و  است وجود داشته 
است  همین  موقعیت  داده،  رخ  تغییر  به هرحال  بد، 
که اآلن هست و عوض نخواهد شد. یادت باشد که 
تغییرات بي خود اتفاق نمي افتند و حتماً دلیلي براي 
دیده  کار  ابتداي  در  که  دلیلي  هست؛  رخ دادنشان 
انتها آن را مي بیني و مي بیني که  اما در  نمي شود، 

تغییر ارزشش را داشته است.
نیمه ي پُِر تغییر را هم ببین

چون  است؛   شوکه کننده  و  تکان دهنده  تغییر 
زندگي اي را که تا امروز براي خودت ساخته اي، زیر و 
رو کرده و جاي همه چیز را عوض مي کند. اگر اهدافي 
داشته و به بخشي از آن ها رسیده باشي، تغییر مثل 
یک سیلي توي صورت همه ي این هاست! و یک دفعه 
همه ي عادت ها و برنامه هاي منظم روزانه زیر سؤال 

مي روند...
این  تغییرات  دید؛  هم  را  لیوان  پر  نیمه ي  باید  اما 
حس  نو  از  را  زندگي  که  مي دهند  تو  به  را  فرصت 
چه  آن همه چیز،  بین  متوجه شوي  و  کني  تجربه  و 

چیزي در زندگي ات مهم تر از بقیه است.

دانش/موفقیت
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موفقیت شغلی شما به این بستگی دارد که به خوبی خود 
را بشناسید و ببینید که خصوصیات رفتاری شما با کاری 
که حدود نیمی از عمر خود را صرف آن می کنید، هماهنگ 
است یا خیر. نکته دیگر، میزان موفقیت شماست. شخصیت 
های متفاوت افراد در هنگام کار، خود را به اشکال مختلفی 
نشان می دهد،  پس با دقت به رفتار خود توجه کنید و آن 
را با موارد زیر تطبیق دهید تا شخصیت کاریتان را دریابید.

1-خوش بین های خالق
این مردم با عشق و عالقه بسیار در محل کار خود حاضر 
می شوند و کار می کنند. آن ها باور دارند که این مسله 
نوعی فرهنگ است که باید به آن عمل کرد. اگر این افراد 
به خطاهای کاری خود توجه کنند و مشکالت احتمالی را 

پنهان نکنند، همواره می توانند به راه حل های برجسته و 
خالقانه ای دست یابند. در حقیقت این افراد فوق العاده 
اند اما بهتر است همیشه در کنار یک گروه کار کنند؛ این 
افراد همیشه با شور و اشتیاق از دیگران حمایت کرده و تا 
جایی که می توانند خوشی هایشان را با دیگران قسمت 
به  بینی  نمی دهند صفت خوب خوش  اجازه  و  می کنند 

ترس و بدبینی تبیل شود.
2-مسدود کننده ها

بندند،  می  سو  همه  از  را  ها  راه  که  کسانی  واقع  در 
مسدودکننده نامیده می شوند. مسدودکننده ها در برابر 
هر پیشنهاد جدیدی می ایستند و با یک نه محکم، همه 
منتهی  پروژه  یک  پیشرفت  به  که  را  رو  پیش  درهای 

گذشته با همه ي اتفاق هاي خوب و بدش به تو قابلیت، تجربه و ِخَردي بخشیده که پیش از این نداشته اي. مرورکردن 
خاطرات رنج آور و نگه داشتن دردهاي قدیمي، یک جور خودآزاري است. افکار سمي، زندگي سمي تولید مي کنند. بنابراین 

از تمرکز بر مشکالت گذشته و چیزهایي که نمي خواهي در آینده ات باشند، دوري کن.
هیچ وقت براي تبدیل شدن به کسي که قابلیت و شایستگي بودنش را داري، دیر نیست. همیشه مي تواني جوري زندگي 
کني که موجب آرامش و افتخارت باشد و امروز مي تواند همان روز باشد. اگر از این مطلب هیچ چیز یاد نگرفته اي، این یکي 

را یاد بگیر: اگر از خودت و زندگي ات راضي نیستي، جرئت تغییر دادنش را داشته باش؛ همین امروز!
منبع: روزنامه همشهری 

آیا با شخصیت کاری خود آشنا هستید؟

دانش/ موفقیت
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مدیران  گروه  است  ممکن  اگرچه  بندند.  می  شود،  می 
اشتباهات این افراد را فقط به دلیل دقت و توجه باالی آن 
ها و یا مقتصد بودنشان درست و منطقی تلقی کنند، اما 
در حقیقت این افراد، قاتل شور و هیجان دیگران هستند 
و خودشان هم هیچ عالقه ای به کاری که انجام می دهند 

و نیز کسانی که با آن ها کار می کنند، ندارند.
3-قربانیان

همیشه اولین افرادی که به محل کار می رسند و آخرین 
افرادی که آنجا را ترک می کنند، فداییان راه کار نامیده 
معتقدند  اما  میکنند،  کار  شدت  به  ها  آن  شوند.  می 
چنین  شما  اگر  کنند.  نمی  تایید  را  آنها  کار  مدیرانشان 
شخصیتی دارید، سریع به خانه بازگردید، مدتی استراحت 

کنید. باید یاد بگیرید اثربخش و صحیح کار کنید.
4-اول من و بعد بقیه

باشند،  داشته  متوسط  کاری  ارزش  اگر  حتی  افراد  این 
طوری رفتار می کنند که ریاست، اول آنها را ببیند؛ چون 
به طرز عجیبی مایلند چه راست چه دروغ از آنها تمجید 
دهند  می  کم جلوه  را  دیگران  ارزش  و  کار  ها  آن  شود. 
عوض  در  و  میکنند  نابجا  انتقادات  دیگران  از  مرتب  و 
و  کارشان  از  و  دهند  می  نشان  العاده  فوق  را  خودشان 
سختی های کارشان تعریف می کنند. انها باور دارند که 
تشخیص نقطه ضعف ها و اشتباهات کوچک شما، بیشتر 

از انجام یک کار، اهمیت دارد.
5-نگهبانان بی تفاوت

باد به هر سمتی بوزد، این افراد هم به همان طرف می روند. 
منظوراز این اصطالح دورویی و مکر انها نیست؛ درحقیقت 
ضعف این افراد عدم خالقیت آنهاست. آنها ابدا اهل تنبلی 
نیستند. بهترین و رویایی ترین اتفاق برای انها این است 
که با فرد خالقی که پر از ایده های بکر است، کار کنند. 
افراد خوش بین خالق، آن قدر اعتماد به نفس باالیی دارند 
که ایده ها را به دست همکار ناتوانشان می دهند تا او ان 
کارها را انجان دهدو به پایان برساند. آنها حالل مشکالت 
این افراد خالق هستند. اگر سروکار این آدم های همه کاره 
و هیچ کاره به یک مربی که مدام در حال مشاوره دادن 
است بیفتد، حسابی گوش می دهند. بهتر است نام این 
افراد را باری به جهت بگذاریم. انها ناظران و کارفرمایان 
خوبی هستند که حواسشان به همه چیز هست. در واقع 
انها خود را مسئول می دانند تا محصول یا خدماتی که 

خوبی  بسیار  استحکام  و  کیفیت  دهد،  ارائه  باید  شرکت 
داشته باشد. اگر شما چنین شخصیتی دارید، حتما به دنبال 
یک فرد خالق بگردید و به او در ساختن محصول جدید یا 
آنها  ابداع کرده است، کمک کنید.  و روش خاصی که  راه 
خالق ها را نگران نمی کنند، چون ذاتا خوش بین هستند 
و مایلند که ناظرانی که قوانین و حرف های مافوقان را از 

حفظند، به انها کمک کنند تا به بیراهه نروند.
6-واقع بین ها

بر  بینند  می  که  را  آنچه  هر  دقیقا  که  گویی  راست  افراد 
زبان می اورند. صاحبان کارهای عظیم تجاری، وقتی شیوه 
افراد  از  به عده ای  انتخاب می کنند،  را  از تجارت  خاصی 
اینچنینی احتیاج دارند که ناظر بر کلیه امور باشند. واقع 
بین ها بسیار دقیق نکته سنجند و دقت ذهن انها در امور 
بزرگ و کوچک، زبانزد خاص و عام است. واقع نگرها اگر 
عمل گرایی بیشتری به خرج دهند و داده های ذهنی خود 
را به عمل دراورند، کم کم و به آرامی تبدیل به انسان هایی 
نمونه و خالق می شوند. نقطه ضعف این افراد کندبودنشان 
در زمینه اجرا است. شما ممکن است راه حل صحیح همه 
چیز را بدانید، اما فراموش نکنید در جامعه امروز که از هر 
نوع شخصیت کاری به تعداد زیادی موجود است برد با کسی 
است که زمان را در دست دارد و سرعت عملش باالست و 
از قافله جا نمی ماند. حتی برخی مراکز کاری، پرسنل های 
سریع االنتقال و کار راه بیانداز را به دانشمندانی که ساعت 
ها به نقطه ای خیره می شوند و در نهایت به کلید طالیی 

موفقیت دست می یابند ، ترجیح می دهند.
7-مربی ها

همه  حقیقت  در  است.  سنگین  و  سخت  افراد،  این  شغل 
مشاغل سنگین، به گروه های مختلفی تقسیم می شوند و 
بر هر گروه، شخصی نظارت می کند. این شخص که خارج 
از گروه است، بر ماجرا نظارت دارد. او فقط یک ناظر نیست؛ 
در واقع او تقسیم وظایف می کند، در فواصل کوتاه به همه 
سر می زند و روند پیشرفت کار را می بیند و گزارش می 
دهد. در ضمن خطاها را به افراد یاداوری می کند. این نوع 
شخصیت کاری بیشتر به در شرکت هایی که به میفیت باال 
اهمیت می دهند می خورد که پیدا کردن اشتباهات و نقاط 

کور، همیشه بخشی از اینگونه شغل هاست.

دانش/موفقیت
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آفریننده

دنیای خود 

باشید

توانایی  که  هستند  هایی  مهارت  زندگی  های  مهارت 
اجتماعی و روحی فرد را افزایش می دهند و موجب می 
با مشکالت و  به نحوی بهتر و موثرتر  بتواند  او  تا  شوند 
های  مهارت  قدر  هر  شود.  مواجه  زندگی  های  دشواری 
زندگی فردی باالتر باشد، او بهتر می تواند سالمت روان 
و رفتار خود را حفظ کند و به شیوه ای منطقی و کارآمد 

مشکالت پیش آمده را برطرف کند.
مهارت های زندگی قدرت سازگاری افراد را باال می برد، 
شخصی  و  اجتماعی  های  مسئولیت  توان  می  شخص 
بروز دهدو  را  توانمندی هایش  و  بپذیرد  بهتر  را  زندگی 
از آسیب های ناشی از ناتوانی در حل مشکالت در امان 

های  مهـــــارت 
                                       دهـــگانه زنـــــــدگی 

بماند.
سازمان بهداشت جهانی مهارت های دهگانه ای را معرفی 
کرده است که هر کس باید این توانایی ها را برای داشتن 

زندگی فردی و اجتماعی موفق کسب کند:
1- مهارت خودآگاهی

2- مهارت همدلی
3- مهارت روابط بین فردی

4- مهارت ارتباط موثر
5- مهارت مقابله با فشار عصبی

6- مهارت مدیریت هیجان
7- مهارت حل مسئله

8- مهارت تصمیم گیری

دانش/ موفقیتدانش/ موفقیت
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آفریننده

دنیای خود 

باشید

های  مهـــــارت 
                                       دهـــگانه زنـــــــدگی 

9- مهارت تفکر خالق
10- مهارت تفکر نقادانه

1- مهارت خودآگاهی
مهارت خودآگاهی توانایی شناخت نقاط ضعف و قوت هر 
فرد است. اگر هر فرد بتواند تصویری واقع بینانه از خود 
کسب کند و نیازها و تمایالتش را به خوبی بشناسد، می 
تواند با حقوق فردی، اجتماعی و مسئولیت های فردی و 

اجتماعی اش آشنا شود.
2- مهارت همدلی

همدلی به این معنی است که فرد در هر شرایطی، چه خوب 
و چه بد، بتواند دیگران و مشکالتشان را درک کند. به این 
ترتیب، دیگران را دوست دارد و دیگران نیز او را دوست 
دارند و به هم توجه می کنند که در نتیجه، روابط اجتماعی 

افراد با یکدیگر بهتر می شود.
3- مهارت روابط بین فردی

با  همکاری  و  بینانه  واقع  اعتماد  مشارکتو  مهارت،  این 
روابط  تا  شود  می  موجب  و  کند  می  مشخص  را  دیگران 
دوستانه ای را با دیگران ایجاد کند و دوستی های ناسالم را 

خاتمه دهد تا کسی از چنین روابطی آسیب نبیند.
4- مهارت ارتباط موثر

بهتر  درک  برای  آموزند  می  افراد  مهارت،  این  کسب  با 
گوش  آنها  های  به صحبت  درست،  ای  به شیوه  دیگران، 
خودش  احساسات  و  نیازها  بتواند  فرد  همچنین  دهند. 
و  دیگران  نیازهای  هم  تا  بگذارد  میان  در  دیگران  با  را 
ارتباطی  نتیجه  در  و  شود  برآورده  خودش  نیازهای  هم 

رضایتبخش شکل گیرد.
5- مهارت مقابله با فشار عصبی

زندگی در دنیای مدرن با فشارهای روحی و روانی بسیاری 
همراه است. اگر این فشارها بیش از حد به طول بینجامد 
بروز  زمینه ساز  و  گذارد  منفی می  تاثیر  افراد  زندگی  بر 
افراد  مهارت  این  آموختن  با  شود.  می  جدی  مشکالت 
می  دیگران  و  خود  در  را  منفی  و  مثبت  های  هیجان 
این  که  دهند  نشان  واکنشی  کنند  می  سعی  و  شناسند 

عوامل مشکلی برای آنها ایجاد نکنند.
6- مهارت مدیریت هیجان

هر انسانی که در زندگی خود با هیجانات گوناگونی از جمله 
مواجه  دیگر  موارد  و  لذت  خوشحالی،  ترس،  خشم،  غم، 
است که همه این هیجانات بر زندگی او تاثیر می گذارد. 

هیجان  مدیریت  همان  هیجانات،  این  مهار  و  شناخت 
است. برای کسب این مهارت فرد به طور کامل باید بتواند 
احساسات و هیجانات دیگران را نیز درک و به نوعی این 

هیجانات را مهار کند.
7- مهارت حل مسئله

با کسب  از مسائل ساده و پچیده است.  زندگی سرشار 
این مهارت بهتر می توانیم مشکالت و مسائلی را که هر 
زندگی  راه  از سر  برایمان رخ می دهند،  زندگی  در  روز 

مان برداریم.
8- مهارت تصمیم گیری

گیری  تصمیم  باید  زندگی  در  قدمی  هر  برداشتن  برای 
کنیم، مسیر زندگی انسان را تصمیم گیری کنیم، مسیر 
زندگی انسان را تصمیم گیری های او مشخص می کند. 
با آموختن این مهارت اهداف خود را واقع بینانه تعیین و 
از میان راه حل های موجود بهترین را انتخاب می کنیم و 

مسئولیت عواقب آن را نیز به عهده می گیریم.
9- مهارت تفکر خالق

تفکر یکی از مهمترین مهارت های زندگی است. مهارت 
تفکر خالق، همان قدرت کشف، نوآوری و خلق ایده ای 
و  بتوانیم راهی جدید  تا در موارد گوناگون  جدید است 
با  مواجهه  هنگام  خالق،  تفکر  آموختن  با  بیابیم.  موثر 
مشکالت و دشواری ها احساسات منفی را به احساسات 

مثبت تبدیل می کنیم.
مشکالت  دیگر  آموزیم  می  را  خالق  تفکر  که  هنگامی 
زندگی مزاحم ما نیستند، بلکه هر کدام فرصتی هستند 
تا راه حل های جدید بیابیم و مشکالت را به گونه ای حل 

کنیم که کسی تاکنون این کار را نکرده باشد.
10- مهارت تفکر نقادانه

به  را  چیزی  هر  شود  می  موجب  نقادانه  تفکر  مهارت 
سادگی قبول یا رد نکنیم و پیش از آن، موضوع مورد نظر 
را به خوبی مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن، در مورد 
تفکر  آموختن  با  کنیم.  گیری  تصمیم  آن  پذیرش  یا  رد 
نقادانه فریب دیگران را نمی خوریم و به عاقبت امور به 
خوبی فکر می کنیم و دقیق و درست تصمیم می گیریم و 

ارتباطات درستی برقرار می کنیم.
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 )Bill Gates( بیل گیتس

ویلیام هنری گیتس سوم مشهور به بیل گیتس، در 28 اکتبر 
آمد.  دنیا  به  آمریکا  واشنگتن  ایالت  مرکز  سیاتل،  در   1955
گیتس در خانواده ای به دنیا آمد که از تاریخی غنی از تجارت و 
سیاست و خدمات اجتماعی سرشار بود. پدر پدربزرگش شهردار 
و نماینده مجلس ایالتی بود، پدربزرگش معاون رئیس کل یک 
بانک ملی و پدرش ویلیام هنری گیتس دوم وکیل دادگستری و 
یکی از سرشناسان شهر سیاتل است و مادر او آموزگار مدرسه 
 United( و یکی از اعضا هیئت مدیره یونایتد وی اینترنشنال
Way International( بود که در امور خیره نیز فعالیت داشت.
بیل گیتس در این خانواده و در کنار دو خواهر خود رشد کرد. 
گیتس در کودکی بیشتر وقت خود را در کنار مادربزرگ خود 
گذراند و از او تأثیر بسیار گرفت. از اول زندگی اش، جاه طلبی 
که  عواملی  همان  می بارید؛  او  از  رقابت  حس  و  بلندپروازی  و 
در  بود.  رسانده  شان  حرفه ای  مدارج  باالترین  به  را  نیاکانش 
دبستان به سرعت از همسن و ساالنش در تمام دروس به ویژه 
ریاضیات و علوم جلو افتاد. والدینش که این وضعیت را دیدند 
او را در یک مدرسه معروف به نام لیک ساید ثبت نام کردند. در 
همین جا بود که هسته اولیه مایکروسافت شکل گرفت. قضیه 
گرفت  تصمیم  مدرسه  بهار 1968  در  که  شد  شروع  جا  آن  از 
دنیا  در  داشت  تازه  که  پدیده ای جدید  با  را  آموزان  دانش  که 
شکل می گرفت، یعنی رایانه، آشنا کند. رایانه ها هنوز بزرگ تر 
و گران تر از آن بودند که مدرسه بتواند یکی از آن ها را بخرد. 
برای همین مدرسه یک صندوق گذاشت و گفت که برای اجاره 
یک سال رایانه DECPDP -10 ساخت جنرال الکتریک، کمک 
کنید. پول زیادی بیشتر از هزینه اجاره یک سال جمع شد. اما 
مدرسه، جذابیت این غول الکترونیکی را برای بچه ها دست کم 

گرفته بود. 

این بچه ها، بیل گیتس، پل آلن که دو سال از گیتس 
بزرگ تر بود و چند تای دیگر از رفقا بودند که همه 
هستند.  مایکروسافت  ارشد  نویسان  برنامه  االن 
مدرسه  رایانه  اتاق  توی  را  شبشان  و  روز  آن ها 
از دست  معلمان  که  نگذشت  می گذراندند. خیلی 
آن ها شاکی شدند. آن ها نه درس می خواندند و نه 
تمام زمان  این که  از همه  بدتر  مشق می نوشتند. 
اجاره رایانه را تنها در عرض چند هفته تمام کردند. 
 Computer( رایانه  پاییز 1968 شرکت مرکز  در 
یکی  بچه  کرد.  باز  سیاتل  در  دفتری   )  Center
لیک  مدرسه  در  شرکت  این  ارشد  کارمندان  از 
شرکت،  این  همین،  برای  می خواند.  درس  ساید 
این مدرسه  اختیار  با زمان محدود در  را  رایانه ای 
سراغ  سرعت  به  بچه ها  بقیه  و  گیتس  داد.  قرار 
بار دزدکی  رایانه رفتند. هکرهای جوان چند  این 
امنیتی آن را  افزارهای  وارد سیستم شدند و نرم 
خراب کردند. بدتر از همه این که فایل هایی را که 
زمان استفاده آن ها از رایانه در آن ثبت شده بود، 
دستکاری می کردند. اما گند قضیه درآمد و شرکت 

هم آنها را از استفاده از رایانه محروم کرد.
آن ها  می کرد.  کار  شرکت  این  صاحبان  مخ  اما 
گیتس و آلن را استخدام کردند. اواخر 1968 بود 
که بیل گیتس، پل آلن و دو نفر دیگر، گروه برنامه 
که  آن ها  دادند.  تشکیل  را  ساید  لیک  نویسان 
حاال سرشان به سنگ خورده بود، تصمیم گرفتند 
بکنند.  حسابی  و  درست  کار  یک  هک،  جای  به 
حاال  که  خواست  آن ها  از  هم  رایانه  مرکز  شرکت 
بردید،آنها را  رایانه ما پی  امنیتی  به اشکاالت  که 
را  نامحدودی  وقت  آن ها  در عوض،  کنید.  درست 
می توانستند با این رایانه سر کنند. برای آن ها واقعا 

اغواکننده بود. 
اواخر سال 1969 شرکت مرکز رایانه دچار مشکل 
مالی شد و بچه های گروه برنامه نویسی لیک ساید 
با  آن ها  کردند.  می   را جمع  پالسشان  و  باید جل 
واشنگتن،  دانشگاه  رایانه در  بود، یک  تقالیی  هر 
جایی که پدر پل آلن کار می کرد، پیدا کردند. گروه 
دوباره تشکیل شد و اولین سفارش اش را گرفت؛ 
نوشتن یک برنامه برای لیست حقوق یک شرکت. 

دانش/ موفقیت



فصلنامه    ی داخلی الکتروپیک   شماره 14/تابستان 94

6627

پاییز سال 1973 گیتس توانست وارد دانشگاه هاروارد شود. اما 
قلبش را بیرون دانشگاه کنار رایانه اش جا گذاشته بود. گیتس 
که شب تا صبحش کنار رایانه و با پل آلن می گذشت، صبح تا 
شب سر کالس در حال چرت بود. او در هاروارد با استیو بالمر 
اداری  قسمت  رئیس  حاضر  حال  در  که   )  Steve Ballmer(
مایکروسافت است آشنا شد. باالخره پل آلن، او را راضی کرد 
که آن ها باید یک شرکت مستقل رایانه ای بزنند.اما بیل گیتس 
این که یک روز  تا  نه.  یا  مردد بود که دانشگاه را کنار بگذارد 
را  الکترونیکس  پاپیوالر  مجله  جلد  طرح  آلن   ،1974 پاییزی 
دید: آلتیر 8080، نخستین ابزار میکرورایانه ای دنیا با مدل های 

بازرگانی دست و پنجه نرم می کند.
بعدازظهر همان روز گیتس و آلن دو جوان آس و پاس و عالف 
گرفتند:  را  تصمیمشان  می گذراندند،  رایانه  با  را  روزشان  که 
بازار رایانه های خانگی را به دست می گیریم. چند روز بعد،  ما 
رایانه  برای  که  گفت  و  گرفت  تماس   MITS شرکت  با  گیتس 
آلتیر یک نرم افزار به نام بیسیک نوشته  است. اما فقط خودش 
و آلن می دانستند که این الفی بیش نبوده. آن ها حتی یک خط 
برنامه هم ننوشته بودند. آن ها حتی یک آلتیر 8080 را هم ندیده 
بودند. از وقتی که شرکت چراغ سبز به آن ها نشان داد تا روزی 
که آخرین خط برنامه بدون Error اجرا شد، فقط 8 هفته طول 
کشید. فردای آن روز آلن به دفتر MITS رفت و برنامه را نشان 
داد.اما نکته جالب این بود که آن ها این برنامه را با رایانه مدرسه 
آلتیر  یک  روی  داشت  برنامه  حاال  و  بودند  نوشته  ساید  لیک 
آلن آن موقع  کار می کرد.  اشتباهی  ترین  بدون کوچک   8080
آلن  نزدیک می دید!  از  را  آلتیر 8080  تازه یک  بار  اولین  برای 
حقوق برنامه Basic را به MITS فروخت و بیل گیتس هم رسما 
از دانشگاه انصراف داد. آن ها داشتند نخستین سنگ بنای نرم 

افزارهای رایانه های خانگی را پی ریزی می کردند.
بیل گیتس در سال 1975 به همراه دوست دوران کودکی خود پل 
آلن شرکت کوچکی بنام مایکروسافت با شعار »در هر خانه یک 
را  برنامه سازی  زبانهای  انواع  مایکروسافت  کرد.  ایجاد  رایانه« 
برای رایانه های مختلف تولید می کرد. در آن زمان مایکروسافت 
فقط 40 کارمند داشت که شبانه روز بشدت کار می کردند و کل 

فروش آن فقط 2,4 میلیون دالر در سال بود.
رایانه های  بازار  از  اینکه  برای  آی بی ام  شرکت   1980 سال  در 
شخصی عقب نماند تصمیم گرفت تا رایانه خود را که PC نام 
و  بسازد  هستند  آن  بر  مبتنی  نیز  امروزی  رایانه های  و  گرفت 
وارد بازار کند. آی بی ام تصمیم گرفت تا کار نرم افزار آن را به 

بود که شاهین  این  بگذارد.  عهده شرکت دیگری 
و  نشست  مایکروسافت  دوش  بر  خوشبختی 
مایکروسافت  کوچک  شرکت  با  قراردی  آی بی ام 
بست تا نرم افزارهای سازگار با رایانه های شخصی 
آی بی ام  جدید  رایانه های  کند.  تولید  آی بی ام 
اینتل  شرکت   8088 بیتی   16 پردازنده های  از 
استفاده می کرد. بنابراین مایکروسافت برای فروش 
به یک سیستم عامل  برنامه سازی خود  زبان های 

16 بیتی نیاز داشت.
در آن زمان شخصی بنام تیم پاترسون در کارگاه 
بود  بیتی کوچک ساخته  رایانه 16  خانه خود یک 
و برای آن یک سیستم عامل ساده 16 بیتی نوشت 
که نام DOS 86 را برای آن انتخاب کرده بود.بیل 
با  را   86 DOS گیتس کلیه حقوق سیستم عامل 
قیمت 75 هزار دالر بدست آورد. بیل گیتس و پل 
رایانه های  با  متناسب  را   86  DOS سیستم  آلن 
شخصی آی بی ام تغییر دادند و امکانات بیشتری را 
به آن افزودند و از آن یک سیستم عامل قوی 16 
بیتی ساختند. مایکروسافت این سیستم عامل را 
رایانه های  بر روی   MS-DOS نامید.  ام اس-داس 
شخصی آی بی ام جای گرفتند و آی بی ام درصدی 
از  استفاده  برای  را  خود   PC رایانه های  فروش  از 
رفته  می پرداخت.  مایکروسافت  به   MS-DOS
MS- روی  بر  گیتس  بیل  آقای  امپراتوری  رفته 

DOS بنیان نهاده شد.
بعدها مایکروسافت با تولید سیستم عامل گرافیکی 
ویندوز و محصوالت موفق دیگر گام های بزرگ تری 
بیش  آمار  آخرین  طبق  برداشت.  موفقیت  بسوی 
در  شخصی  رایانه های  دارندگان  از  درصد   95 از 
مایکروسافت  مختلف  از محصوالت  سراسر جهان 
استفاده می کنند. درحال حاضر بیل گیتس با بیش 
از 50 میلیارد دالر، ثروتمندترین مرد دنیا شناخته 
شده است. او این مقام را چندین سال است که حفظ 
کرده است. یکی از دالیل موفقیت مایکروسافت به 
این  در  باهوش  افراد  استخدام  گیتس  خود  گفته 
شرکت است. گیتس زمانی که فقط 19 سال داشت 
کار  بقدری  او  می کرد.  مدیریت  را  مایکروسافت 
می کرد که حتی گاهی چند روز محل کار خود را 
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کار می کرد. گیتس در سال 1994 با ملیندا فرنج گیتس ازدواج کرد که حاصل آن یک دختر )متولد سال 1996( و یک پسر 
)متولد سال 1999( بوده است. بیل گیتس راه مادر خود را ادامه داد و بهمراه همسر خود چندین موسسه خیره در سراسر 

دنیا تأسیس کرد. هم اکنون بیل گیتس همراه همسر و فرزندان خود در شهر سیاتل ساکن است.
در حال حاضر مایکروسافت با بیش از چهل هزار کارمند در شصت کشور جهان و با درآمد خالص 25,3 میلیارد دالر در 

پایان سال مالی 2001 یکی از موفقترین شرکتهای ایاالت متحده آمریکا و یکی از راهبران صنعت رایانه می باشد.
بیل گیتس را باید رهبر کارآفرینان دیجیتالی جهان دانست.

بیل گیتس: اطالعات یک ابزار جدید کسب و کار است و مي تواند به سرعت اندیشه جابجا شود و حرکت کند. اگر ویژگي 
دهه 80 رویکرد به کیفیت و دهه 90 دوران مهندسي مجدد بوده است، ویژگي دهه 2000 سرعت است. شرکتهاي موفق 
آناني هستند که اطالعات به آساني در آن جریان دارد. اگر مي خواهید شرکت طراز اول باشید باید اطالعات بیشتري به 
دست آورید و به آن سریعتر عمل کنید. من یک باور ساده اما قوي دارم: آنچنان که اطالعـات را جمع آوري، مدیریت و 
استفاده مي کني پیروز مي شوي یا شکست مي خوري. قرن بیست و یکم قرن شتاب خواهد بود و سرعت تغییر. کلید 

موفقیت کسب و کار در این قرن سرعت اندیشه است. 

 مساله ی تفاوت »در«  با »درب«  یکی از آن مسایلی است 
که در آغاز ساده و کم اهمیت به  نظر می رسد. اما بسته به 
نوع نگاه ما به زبان، حکم های متفاوتی درباره ی آن می توان 

صادر کرد و  می تواند ما را تا مرز نظریه ی زبان پیش ببرد.
پاسخ به پرسش مطرح شده چنان که گفته شد، بستگی به 
نوع نگاه ما به زبان دارد. برای روشن شدن مطلب، نخست 

درب یا در

چند پرسش محدودتر که  ما را در رسیدن به پاسخ پرسش 
اصلی کمک می کند، مطرح می کنیم.

1- آیا معنای »در« با »درب« تفاوت دارد؟
2- بر چه پایه ای  یک واژه را درست  یا نادرست می دانیم؟

)که  است  آمده   فارسی  فرهنگ های  در  آن چه  پایه ی  بر 
این واژه ها است(، »در«  نشان دهنده ی پیشینه ی کاربرد 
به  معنی چیزی از جنس چوب  یا آهن  یا مانند این ها است 
که در دیوار  یا اشکاف  یا صندوق کار گذاشته می شود و باز 
و بسته می شود. البته این تعریف چندان دقیق و درست 
نیست ولی نشان می دهد که »در« در زبان فارسی پیشینه  
در  آن  کاربرد  و  دارد  فارسی  ریشه ی  »در«  واژه ی  دارد. 

زبان فارسی پیشینه ی بسیار زیادی دارد. 
اما »درب« در فرهنگ های فارسی به  معنای »در بزرگ« 
واژه  این  آمده  است.  شهر(  دروازه ی  قلعه  یا  در  )مثال 
ریشه ی عربی دارد و از راه اقتباس وارد زبان فارسی شده 

 است.
مثال هایی از کاربرد »درب« در زبان فارسی امروز موجود 
»تحویل،  و  ببندید!«  آهسته  را  »لطفا درب  مانند:  است، 
درب منزل«. اما میزان کاربرد واژه ی »درب«، در مقایسه 

با »در«، بسیار ناچیز است.
ساخته  »در«  لفظ  با  متعددی  ترکیب های  فارسی  در 
دربست،  دردار،  درگاه، سردر،  دربان،  مانند:  شده  است، 

دانش/ موفقیت
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دربازکن، دربه در، دودر، چهاردر، بی در، بی دروپیکر.
»در«  واژه ی  با  می توان  نیز  را  ضرب المثل هایی  و  فعل ها 

 یافت:
در زدن، به در کردن، به در بردن، به در آوردن )در آوردن(، 

در را از پاشنه در آوردن،...
در دروازه را می توان بست، دهان مردم را نمی توان بست.

خدا در و تخته را خوب به هم جور می کند.
همیشه در بر روی  یک پاشنه نمی چرخد.

هر چه زد به در بسته زد )یا به در بسته خورد(
همه درها به روی او باز است.

مثال های فراوان دیگری هم می توان زد تا مشخص شود 
که آن چه در زبان فارسی پیشینه دارد، فقط واژه ی »در« 
است، و »درب« از پشتیبانی و حمایت عنصر »پیشینه ی 

کاربرد« در زبان فارسی چندان برخوردار نیست.
گفتاری  زبان  وارد  »درب«  واژه ی  که  این  دیگر  نکته ی 
نشده  است و فقط در زبان نوشتاری فارسی وجود دارد. 

این نکته هم دلیلی دارد که در دنباله گفته می شود.

واژه ای  می گوید  معیار  این  واژه.  اجزای  فارسی بودن   -1
غلطی  واژه ی  باشد،  نداشته  فارسی  قالب  و  ریشه  که 
است. مثال واژه ی »فارسی« که در اصل معرب »پارسی« 
است، و واژه »مستطیل« که ریشه عربی دارد، و واژه های 
عربی  قالب  که  »ممنوع الپخش«  یا  »پاکستانی االصل«  
دارند، همگی بر طبق این معیار غلط اند. به همین ترتیب، 
واژه ی »درب« نیز به دلیل این که ریشه عربی دارد، غلط 

شمرده می شود و نباید در زبان فارسی استفاده شود.

2. داشتن پیشینه  در زبان فارسی. بر پایه ی این معیار اگر 
واژه ای قبال در متون معتبر زبان فارسی به کار رفته باشد، 
صحیح است و درغیراین صورت صحیح نیست. این معیار 
نیز به  نفع واژه  ی »در« حکم صادر می کند زیرا همان طور 
که گفتیم واژه ی »در« حضور گسترده ای در زبان فارسی 
در  چندانی  پیشینه ی  از  »درب«  واژه  که  حالی  در  دارد 

زبان فارسی برخوردار نیست.

معیار  این  پایه ی  بر  شناخته شده.  معنی  در  کاربرد   .3
معتبر  متون  در  که  رود  به کار  معنایی  در  واژه ای  اگر 
ثبت  نیز  فرهنگ ها  در  و  رفته  است  کار  به   فارسی  زبان 
شده است، صحیح است و درغیراین صورت غلط است. بر 

پایه ی این معیار، کاربرد واژه ی »درب« که به  معنای »در 
بزرگ« در فرهنگ ها ضبط شده  است، به معنای عام »در« 
بطری«  »درب  و  قوطی«  »درب  نظیر  ترکیب هایی  در   یا 

صحیح نیست.

اگر دو  این معیار می گوید که  4. داشتن معنای متفاوت. 
واژه ی مشابه در زبان رواج داشته باشند، در صورتی که 
معنای آن ها متفاوت باشد، هر دو واژه صحیح هستند و 
البته کاربرد آن ها به جای  یکدیگر مجاز نیست. بر این پایه  
باشد،  معتبر  فارسی  و »درب« در  تفاوت »در«  واقعا  اگر 
»دربازکن«  و  منزل«  »درب  رایج  نسبتا  اصطالح  دو  از 
)اف اف(  یکی باید غلط باشد، چون »در« و »درب« در این 

دو اصطالح دقیقا به  یک مفهوم اشاره دارند.

این معیار هر  پایه ی  بر  امروز.  5. کاربرد در زبان فارسی 
واژه ای که در زبان فارسی امروز به  کار می رود، به  اعتبار 
کاربردش در زبان باید به  رسمیت شناخته شود و صحیح 
تلقی شود. این معیار در واقع می تواند تمامی معیارهای 
قبلی را مردود می شمارد و تمامی واژه های رایج در زبان 
کاربرد  به  افرادی که نسبت  اما  اعالم می کند.  را صحیح 
حساس  فارسی  زبان  سالمت  حفظ  و  صحیح  واژه ی 
یا  صحیح   واژه ی  انتخاب  در  که  است  ممکن  هستند، 

مناسب دچار تردید شوند.
می توان اعالم کرد که هر دو واژه درست هستند و کاربرد 
آن ها مجاز است. اما این حکم نهایی نیست، زیرا چنین 
نیست که این دو واژه ارزش کامال  یکسانی داشته باشند 
این جا  در  برد.  کار  به   به جای  یکدیگر  را  آن ها  بتوان  و 
عالوه بر اعالم درست بودن هر دو واژه ی »در« و »درب«، 
می توانیم اعالم کنیم که استفاده از واژه ی »در« به  دلیل 
پیشینه ی بیش تر و حضور گسترده تر در زبان فارسی، و 
رواج در زبان فارسی گفتاری، و  یا حتا داشتن تبار فارسی، 

توصیه می شود
منبع: شورای گسترش زبان فارسی

دانش/موفقیت
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امیرعلی/ فرزند اصغر ولیزاده رژینا و تیام/ فرزندان مرتضی جعفری

یکی از همکارانمان خانم سارا سارانی از مدیریت مونتاژ 
برد موفق به فتح قله دماوند شد. 

برای  و  گفته  قوت  خدا  دوستمان  ورزش  همکار  این  به 
ایشان آرزوی تندرستی و بهروزی می نماییم.

  علیرضا/ فرزندمرتضی غیرتمند

طاها/ فرزند سمیه مهدی الهرودی    سارا/ فرزند فاطمه شاهدی نیا

     آوا / فرزند فرهاد رمضانی

 مهد ی/ فرزند محمد محمد  ی

 شایان / فرزند فاطمه چیرایی

سارینا/ فرزند نوری محمودی

نازنین/ فرزند محمد تقدسی

با همکاران...

آرمین/ فرزند عبدالرضا مرادی کیان/ فرزند ایران کفاشی
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مدیریت مالی: میترا یزدانی ، نیلوفر دارابی، رضا طاهر خانی -  انبار: محمود ابراهیمی، بهروز پناهی، حسن شیدایی مقدم 
لنگرودی، محمد صفری، یعقوب خاری – خرید داخلی: مریم یوسفی، ناره ابرامیان، هادی کارگشا – مونتاژ محصول: الهام 
اسکندری، قربان بی بی چوگان، مهناز محمد پور، فرانک منصوری، آتنا باقر پور، فاطمه مجدی، خدیجه عفتی، سمیرا 
کیاشمشکی، معصومه عبدل شعار، پوران پورنظریان، بهاره کاکاوند، صدیقه میرزایی، لیال باطنی راد، صدیقه ایلخانی، هما 
شگوری، سمیه گلشن روزبهانی. تولید: علی اکبر غالمی، سید ساالر میرطاهری، محمد نظری، احسان نوروزی، مرتضی 
محمد حسن – خدمات، تاسیسات و آشپزخانه: صدیقه پوردهقان، امیر کابلی، عرفان رادعلمداری، مرتضی نعمتی، مجید 
، محمود  امینی، جالل محمدی  پیمان  نامدار محمدی،  یاری، علی بخشی پور،  امام  فرحناک، حمید خاکساری، حسن 
رضا یارندی، رمضان صفری ، محمدرضا جالل محمدی - روابط عمومی: مریم خراسانی، سپیده زائری، عاطفه قاسمی، 
میالد منصوری – پروژه ها: سارا الهی، شقایق شکری، محمدحسین رستمی– منابع انسانی: ساناز ولدخانی، مونا صیادی، 
اعظم رضایی، محمدرضا یعقوبی  – یوتاب: راضیه درخشان، لیال احمدی، شهره شبانی، کیانا خوانساری، فریده توحیدلو، 
مژگان کاظمی، زهرا متصدی ، لیال احمدی، فرزانه تقی رازلیقی، مژگان مسگری، شیوا جعفری، نسرین مقیمی، کلثوم 
عرب پور، زهره نعمتی، بهاره سیاهوشی، ندا نوروزی، اکبر امامیاری، حسین صحابی، یداهلل قاصدی، مهدی رجب عباسی 
نیک ، عباس رضایی،  حمیدرضا لشنی، ، یداهلل قاصدی، رضا سویزی، مهدی نظریان، جواد مصطفائی، فرشته شیری، 
فرزانه خلیلی، سهیال نوری، سعید دامور، سید مهدی حسینی، احمد جعفری ، اسداله زاد احدی، بهناز بختیاری – مونتاژ 
برد:  فاطمه قاسمی، رقیه عبدی، فاطمه شیخ سفلی، فاطمه چیرایی، فهیمه فتحی، بهاره باقری قلیچی، طاهره دارابی، 
اکرم شکری، اعظم نودهانی، عاطفه بهمن آبادی – خدمات پس از فروش: مریم شاکری اشتجه، مریم کمندی، فرزانه 
ابوالقاسمی، حسین صادقیان زند – نت: میالد طاهری، علی رضا باقر زاده – برنامه ریزی: الهام چوبچی لنگرودی، فاطمه 
قاسم زاده، کیانوش ضیائی  قالبسازی:  کریم مرچینی –سیستم ها و روش ها:  فرشته سدیدی، مینا نصیریان، علیرضا 
ابراهیم پور مالمیر فروش: ساره مرتضوی، الهام عباسی، مریم دانایی، مریم نصیری زیبا، محسن عقیلیان، مانی حسین 
نژاد، صالح شاهراجی، آموزش: عاطفه ترابی ، انفورماتیک: سید حمیدرضا شیروانی، سید فرهاد حسینی خرید خارجی: 
زهرا شریفی کنترل کیفیت: مرضیه سبحانی، امید سلمانی سرشکی فنی و مهندسی: مسعود مظفری،  تکوین: سمیرا 

آریایی شکیب، شفق رایگان،زهره نوروزی، خشایار طاهری، سینا باقی . 

از زحمات همکاران مان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :

ازدواج تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته می شود...
همکاران عزیز و ارجمند ، نسرین مقیمی، راحله ناظمی، سکینه فرجی ، معصومه عبدل شعار، نعمت امام یاری، سید علی 

رشید آبادی، مهرداد راحت صمیمانه ترین پیام تبریک ما را پذیرا باشید.  
پیوندتان زیبا و آغوشتان پر از گلهای عاشقی باد. 

آغوشتان پر از گلهای عاشقی 

همکارانمان حسین رجبی، ناصر عبدلی و حسین مهرآبادی طعم دلپذیر پدر شدن را چشیدند و صاحب فرزند شدند. 
تولد زیباترین هدیه خدا که مانند سروشی روح بخش به زندگی تان نور امید دمید را تبریک می گوییم.

قدمهای کوچکش برایتان پر از خیر و برکت...

قدم نو رسیده مبارک

خانواده الکتروپیک




