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در سطور زیر نظر یکی از همکاران که برای نشریه »پیک پیک« ارسال شده است و پاسخ سردبیر به جهت اطالع درج می گردد.
)برای رعایت حقوق معنوی نویسنده و انتقال صمیمیت نامه ایشان ،این نامه بدون هرگونه دخل و تصرفی درج می گردد.(

به نام خدا 
با عرض سالم و خسته نباشید:

حضور شما سروران گرامی، زحمتکش و پرتالش الکتروپیک که بسیاری از اخبار و رویدادهای مهم و بحث برانگیز و روز کشور و 
همچنین فصل نامه پیک پیک که اخبار مهم و بسیاری از مطالب علمی و فرهنگی از طریق آن به سمع و نظر  پرسنل این مجموعه 
بزرگ می رسد.زحمات شما عزیزان مورد ستایش، ولی انتقادی کوچک از شما محترمان مدنظر است که با عرض پوزش به نظر 

شما می رسانیم:
الکتروپیک سال هاست که از لحاظ کیفیت و کمیت توانایی های خود را در همه مکان ها و زمان ها به اثبات رسانده، که این 

موفقیت ها مرهون زحمات همه پرسنل و کارکنان و گروه های مختلف می باشد.
تعدادی از این افراد همیشه و در همه حال و در همه جا به دلیل کارهای بزرگی که انجام میدهند زحماتشان به چشم دیده و به 
گوش شنیده می شود و قدردانی از آنها سرلوحه همه امور می باشد و حتی در فصل نامه پیک پیک به کرات می توان نام و تصویر 
آنها را دید ولی متاسفانه بسیاری از افرادی که زحمات آنها رمز و رازهای کوچک ولی موثر در این موفقیت ها بوده و می باشد که 
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با تاسف بسیار هیچگاه و در هیچ برهه ای زحمات آنها دیده نشده و هیچگاه نام و نشانی از آنها برده نمی شود که شاید 
سالهای زیادی است که در خدمت این شرکت می باشند.

مگر بر روی تابلوهایی که بر دیوارهای شرکت نصب گردیده یا گردیده بود ننوشتید که پله های موفقیت را یکی یکی باید طی 
کرد که مطمئنا و به جرات می توان گفت که هر کدام از این افراد گمنام)آقایان و بانوان( یکی از این پله های موفقیت هستند که 
الکتروپیک پاهای قدرتمند خود را بر روی آنها نهاده تا به اوج رسیده است؛ پس بهتر نیست که در هر فصل نامه پیک پیک خود 
در چند سطری هرچند کوچک، نامی از تمامی افراد جهت قدردانی از زحماتشان برده شود تا آنها نیز حس دیده شدن و کمال را 

احساس کرده و پرتوان تر در حفظ قله موفقیت بکوشند.
آرزومندیم از صراحت گفتار ما آزرده خاطر نشده و کوچکی ما را به بزرگی خود ببخشایید.

جواب سردبیر:
ضمن تشکر از این همکار گرامی، به استحضار می رساند باتوجه به اینکه پیک پیک فصل نامه است؛ قطعا در سال نمی 

توان بیش از چهار شماره از آن را منتشر کرد و در هر شماره نیز با تعداد محدودی از همکاران می توان مصاحبه کرد.
اما حتما سعی خواهیم نمود اگر نتوانسته ایم زحمات همه همکاران را پوشش دهیم؛ در شماره های بعد با همکاران 
بیشتری  مصاحبه  نمائیم . با  این توضیح  که تشویق  همکاران  با  نظر معاونین  و مدیران  عملی  می گردد  و  وظیفه 

روابط عمومی اطالع رسانی می باشد.



آدرس: 

تهران- فلکه دوم تهرانپارس،خیابان جشنواره، 

15،شرکت  هلیسایی)درختی(،پالک  خیابان 

Telالکتروپیک :  77338046
  Pe@electropeyk .org
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* برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت های مالی و مونتاژ محصول
* حضور الکتروپیک در نمایشگاه صنعت ساختمان سمنان

* تقدیر از پرسنل مدیریت مالی و حسابداری صنعتی 
* از پرسنل آشپزخانه قدردانی شد

* روز حمل و نقل 
* بازدید شهردار منطقه 4 تهران از شرکت الکتروپیک

* قدردانی از پرسنل معاونت پژوهش
* توزیع اقالم اهدایی جشن یلدا 

* بازدید دبیران هنرستان های  تهران از الکتروپیک
* تقدیر از پرسنل مدیریت انفورماتیک

* تقدیر از پرسنل کنترل کیفیت در روز ملی کیفیت
* الکتروپیکی سرسبز

* مصاحبه با آقای رضا طاهرخانی)همکارمحترم درمدیریت مالی(
* پرسنل انبار به کار لبخند می زنند

* دوره آموزشی نصب و تعمیر قفل برقی یوتاب برگزار شد

مطالب: فهرست 
دراین شماره می خوانید:

فصلنامه داخلی شرکت الکتروپیک
سردبیر:

محمد مهدی نقی پور
طراحی صفحات و جلد:

مریم خراسانی
تحریریه:

میالد منصوری
همکاران این شماره:

سپیده زائری-عاطفه قاسمی
باتشکرازکلیه مدیریت هایی که مارا در تهیه این شماره یاری نمودند.

به جای سرمقاله

* برگزاری دوره آموزشی جک یوتاب و دربازکن
* تشکیل کمیته رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و انتقادات

* اقدام پیشگیرانه، اصالحی و بهبود مداوم 
* تبریک سال نو میالدی

* ایده های کوچک، کسب و کارهای پرسود
* دانش آموزان در دبیرستان )بیل گیتس(

*چگونه با شخصیت های مختلف در محیط کار ، همکاری کنیم؟
* بلیت های المپیک لندن چگونه قیمت گذاری شد

* سه رنگ که بازاریابی شما را قوی تر می سازد
* ارتباط غیر کالمی و زبان بدن

* ویژگیهای برنده و بازنده
* ویژگیهای تیم های موفق
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تصویری اخبار 

مهندس ابوطالب خلعتبری و منوچهر فرزانه طی حکمی به ترتیب به عنوان مدیران
 مدیریت های مونتاژمحصول و مالی منصوب و معرفی شدند.
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شعب  سرپرستی  رئیس 
بانک ملی ایران شرق تهران 
از شرکت الکتروپیک بازدید 

کرد.

معاون  ممدوح،  آقای  جناب 
و  تحقیق  پژوهش،  محترم 
امن  حرم  زیارت  توسعه، 
الهی و قبور ائمه بقیع مقبول 

درگاه حق باشد.

شرکت  ارشد  مدیران  دیدار 
سابق  پرسنل  از  یکی  با 
)آقای  شرکت  قدیمی  و 

لواسانی(

از  پیک)  سیگما  شرکت 
تامین کنندگان ( محصوالت 
الکتروپیک را در نمایشگاهی 
برگزار  میالد  برج  در  که 

شد؛عرضه کرد. 



برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت های مالی و مونتاژمحصول
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مهندس ابوطالب خلعتبری و منوچهر فرزانه طی حکمی به ترتیب به عنوان مدیران
 مدیریت های مونتاژمحصول و مالی منصوب و معرفی شدند.

)ان شاءاهلل در شماره آینده مصاحبه مفصلی با مهران بیدریغ خواهیم داشت و از خاطرات 
و تجربه های ایشان سخن خواهیم گفت(

در جلسه هم اندیشی 4دی ماه از زحمات و تالش های بی وقفه آقایان ملکیان و بیدریغ، مدیران مدیریت های مالی و 
مونتاژمحصول تقدیر و قدردانی به عمل آمد و هدایایی به رسم یادبود به آنان اهدا شد.

در این مراسم که با حضور مدیران ارشد، معاونان و تمامی مدیران سازمان برگزار شد؛ مهرداد منصوری، مدیر عامل و 
وزیری، جانشین مدیر عامل از توانایی ها و مهارت های فردی و کاری آقایان ملکیان و بیدریغ برای حاضرین سخن گفتند 
و برای آنها در ادامه مسیر زندگی آرزوی موفقیت و بهروزی کردند. آقای مهران بیدریغ در آخرین روز کاری خود طی 

مراسمی با حضور جانشین مدیرعامل شرکت، از تمامی کارکنان مونتاژمحصول خداحافظی کرد. 
مهران بیدریغ، مدیر سابق مدیریت مونتاژ محصول در اردیبهشت سال 74 در الکتروپیک فعالیت خود را آغاز کرد و 
هنگامی که  مجموعه الکتروپیک را ترک کرد؛ بیش از 150 نفر پرسنل داشت. منش و شخصیت آقای بیدریغ منجر گردید 
که عالوه بر کارکنان ایشان، تمامی پرسنل و مدیران شرکت برایشان احترام خاصی قائل باشند. البته ارتباط ایشان با 

شرکت قطع نگردیده است و به عنوان یکی از تامین کنندگان، با شرکت همکاری خواهند داشت. 
عالوه بر آقای بیدریغ، آقای حمید ملکیان، مدیر مالی شرکت که قصد داشت به عنوان پیمانکار با شرکت تعامل داشته 

باشد؛ بنا به صالحدید مدیران ارشد به عنوان مشاور مدیر عامل در سازمان حضور خواهدداشت.
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از  داخلی  خرید  مدیریت  در  حضور  با  پور،  نقی  محمدمهدی  عمومی،  روابط  مدیر  و  رحمانی  همایون  بازرگانی،  معاون 
رانندگان شرکت قدردانی کردند. 

رحمانی، با بیان اینکه پرسنل حمل و نقل شرکت به معنی واقعی کلمه وظیفه شناس و مسئولیت پذیر هستند؛ رانندگی 
در شهر تهران را یکی از دشوارترین مشاغل توصیف کرد. ایشان ضمن برشمردن برخی از وظایف پرسنل حمل و نقل 
شرکت یعنی خرید  برخی از اقالم شرکت، جابجایی پرسنل در ماموریت ها و دریافت و ارسال محموله های شرکت از 

پرسنل شاغل در این حوزه تقدیر کرد.

 روز حمل و نقل و قدردانی از زحمات همکارانی که همیشه در ترددند  

      از پرسنل آشپزخانه قدردانی شد
همزمان با روز جهانی غذا، طی مراسمی با حضور جانشین مدیر عامل و کارکنان مدیریت اداری و منابع انسانی، از پرسنل 

آشپزخانه قدردانی شد.
در این مراسم، وزیری، جانشین مدیر عامل، ضمن تبریک این روز به کارکنان آشپزخانه، تمامی پرسنل اداری و منابع 

انسانی را به همکاری و تالش بیشتر جهت پاسخگویی مطلوب به کارکنان دعوت کرد.
ایشان با اشاره به یکی از موارد خط مشی الکتروپیک در سال جاری یعنی بر افزایش رضایت کارکنان ،بخشی از  راه های 
کسب این مهم را در گرو انجام مطلوب فعالیت های مدیریت های اداری و منابع انسانی و روابط عمومی دانست. وزیری 
با بیان اینکه شرکت الکتروپیک و در راس آن برادران منصوری هرگز از هیچ تالشی جهت باالبردن رضایتمندی پرسنل 
فروگذارنکرده اند؛اظهارداشت توجه به وضعیت سالمت و تغذیه پرسنل و تهیه مواد اولیه مرغوب یکی از نمونه های بارز 
این خصیصه است. ایشان با مشکل توصیف کردن طبخ غذا جهت پانصد نفر، از زحمات پرسنل آشپزخانه یعنی آقایان 

شیخ سفلی، مهدی خانی، زیرک، صفری، مقتدرزاده، ترمیش و خانم ها پوردهقان و پستا تقدیر کرد.
این مراسم در تاریخ 23 مهر ماه 1392 در سالن غذاخوری کارخانه شماره 1برگزار شد.
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همزمان با فرا رسیدن روز حسابدار از پرسنل مدیریت مالی و بخش حسابداری صنعتی تقدیر شد.
در این مراسم، وزیری، جانشین مدیرعامل ضمن تبریک این روز به پرسنل مدیریت مالی، بر نقش پررنگ این مدیریت 
در اجرای اهداف شرکت اشاره کرد و با بیان اینکه انجام امور مالی توام با استرس می باشد؛ دقت و تمرکز را شروط انجام 

فعالیت های مالی خواند.
ایشان در بخشی از صحبت های خود به اخالق مداری در سازمان اشاره کرد و تمامی کارکنان را به خوشرویی، همکاری 

متقابل و مثبت اندیشی دعوت کرد. در پایان با اهدای هدایایی از پرسنل مدیریت مالی تقدیر شد.

            از پرسنل مدیریت مالی و حسابداری صنعتی تقدیر شد

           حضور الکتروپیک در نمایشگاه صنعت ساختمان سمنان
شرکت الکتروپیک با همکاری نماینده فروش خود در شهر سمنان در پنجمین نمایشگاه صنعت ساختمان که در این شهر 

برگزار شد؛ حضور یافت.
مازندران،  یزد،  اصفهان،  رضوی،  خراسان  البرز،  استان های  از  ساختمانی  مصالح  تولیدی  واحدهای  نمایشگاه  این  در   

گلستان، زنجان، سمنان و آذربایجان شرقی تولیدات و محصوالت خود را در صنعت ساختمان ارائه کرده اند. 
تاسیسات ساختمانی، مصالح نوین ساختمانی، دکوراسیون داخلی و مصالح سازه ای از جمله محصوالت ارائه شده در این 

نمایشگاه بود. 
شرکت الکتروپیک در این نمایشگاه تولیدات و محصوالت خود ) گوشی های 3.5 اینچ 1088و1286، گوشی 5اینچ و 

7اینچ، دم دری 1086 و 788( را به معرض نمایش گذاشت که با استقبال مخاطبان نمایشگاه مواجه شد. 
این نمایشگاه از تاریخ 16 تا 19 مهر ماه 92 در محل نمایشگاه های بین المللی سمنان برگزار شد. 



قدردانی از پرسنل معاونت پژوهش، تحقیق و توسعه 

به همت مدیریت خرید داخلی و بخش انبار معاونت بازرگانی و مدیریت روابط عمومی، همزمان با فرا رسیدن بلندترین 
شب سال، به تمامی پرسنل الکتروپیک سبد کاالی یلدا که شامل آجیل و انار بود؛ اهدا گردید.همچنین به همت مدیریت 
بازاریابی و فروش معاونت بازرگانی برای تمامی نمایندگان در سراسر کشور آجیل یلدا ارسال گردید. الزم به ذکر است در 

نظرخواهی بعمل آمده از همکاران، مطلع شدیم که آجیل شب یلدای امسال  باالترین کیفیت را دارا بود.
شب یَلدا )یلدا به معنی زایش و تولد( یا شب چّله یکی از جشن های کهن ایرانی است.در این جشن، طی شدن بلندترین 
شب سال و به دنبال آن بلندتر شدن طول روزها در نیم کره شمالی، گرامی داشته می شود. خانواده های ایرانی در شب 
یلدا، معموالً شامی با کیفیت و همچنین انواع میوه ها و رایجتر از همه هندوانه را مهیا و دور هم صرف میکنند. پس از 

صرف تناوالت، قصه گویی پیرترها برای دیگر اعضای فامیل و همچنین فال گیری با دیوان حافظ رایج است.

توزیع اقالم اهدایی جشن یلدا

همزمان با فرا رسیدن روز پژوهش، طی مراسمی از کارکنان معاونت پژوهش، تحقیق و توسعه قدردانی شد.
در این مراسم که با حضور وزیری، جانشین مدیر عامل، ممدوح ،معاون پژوهش، تحقیق و توسعه،رستمی، مدیر پروژه ها 

و نقی پور، مدیر روابط عمومی برگزار شد؛ بر اهمیت جایگاه تحقیق و توسعه در شرکت الکتروپیک تاکید شد.
وزیری، جانشین مدیرعامل، پرسنل معاونت پژوهش، تحقیق و توسعه را نخبگان شرکت الکتروپیک معرفی کرد و این 
روز را به آنان تبریک گفت. ایشان در ادامه عنوان کرد یکی از خط مشی های الکتروپیک در سال جاری افزایش سطح 
کیفیت محصوالت به موازات نوآوری بوده است که بخشی از این مهم توسط نیروهای متخصص و متعهد معاونت پژوهش، 
تحقیق و توسعه بدست آمده است. لذا تا تحقق کامل این هدف می بایست تعامل بیشتری با معاونت ها و مدیریت های 

دیگر سازمان از جمله فنی، مهندسی و تضمین کیفیت صورت پذیرد.
ایشان در ادامه بیان کرد برخی از پروژه های آتی شرکت در مرحله تولید آزمایشی قرار دارد ولی الزم است هر 
چه سریعتر با اصالح و یا تغییر برخی از فرآیندها وارد چرخه تولید شده و به سبد محصوالت الکتروپیک افزوده 

گردد که با دانش و مهارتی که از کارکنان این معاونت سراغ داریم؛ مطمئن هستیم این خواسته به زودی تحقق می یابد.
در پایان با اهدای هدایایی از پرسنل معاونت پژوهش، تحقیق و توسعه تقدیر شد.

           برندگان شماره قبل مسابقه فصل نامه »پیک پیک«
                       مرتضی نعمتی از مدیریت اداری و منابع انسانی، فهیمه فتحی و لیال رستمی از مدیریت مونتاژ برد

9
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کریمیان  دکتر  آقای  تهران،   4 منطقه  شهردار 
ضمن بازدید از خطوط مونتاژ شرکت الکتروپیک 

با مدیران و پرسنل این شرکت دیدار کرد.
 در این مراسم ابتدا وزیری، جانشین مدیرعامل، 
ضمن خوشامدگویی به ایشان و معرفی تاریخچه 
شرکت، از زحمات و تالش بی وقفه دکتر کریمیان 
قداردانی  و  تهران تشکر  منطقه 4  در شهرداری 

کرد.
شرایط  برشمردن  با  کریمیان  دکتر  ادامه،  در 
فعالیت شرکت هایی  اقتصادی در کشور،  سخت 
کرد.  توصیف  ارزشمند  را  الکتروپیک  همچون 
روح  ارتقای سالمت   : کردند  نشان  خاطر  ایشان 
و روان جامعه بر توسعه شهری در برنامه هایشان 
را  پرسنل شرکت  و  است  داشته  اولویت  همواره 

شهردار  به بازدید از باغ پرندگان و آبشار بازدید 
تهران دعوت کرد.

از  بازدید  پایان ضمن  ایشان در 
اعالم   ، شرکت  مونتاژ  خطوط 
و  رفاه  افزایش  جهت  در  کرد 
از  الکتروپیک  پرسنل   نشاط 
نخواهند  فروگذار  تالشی  هیچ 

کرد.
مهرماه   9 تاریخ  در  بازدید  این 

انجام شد.
فصلنامه  انتشار  زمان  در 
کریمیان  دکتر  شدیم  مطلع 
)شهردارسابق منطقه4تهران(در 
حوزه دیگری مشغول به فعالیت 
شدند ولی با حمایت ایشان یک 
ست وسایل ورزشی در کارخانه 
شماره 1 ،جهت استفاده پرسنل 

نصب گردید. 

توزیع اقالم اهدایی جشن یلدا

منطقه4تهران از 
شرکت الکتروپیک

8

 8
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تقدیر از پرسنل کنترل کیفیت در روز ملی کیفیت

همزمان با فرا رسیدن روز ملی کیفیت، از پرسنل کنترل کیفیت الکتروپیک و یوتاب تقدیر 
شد.

 در این مراسم که با حضور جانشین مدیر عامل و معاون فنی مهندسی و تضمین کیفیت 
برگزار شد؛ ابتدا وزیری ضمن برشمردن رئوس خط مشی الکتروپیک بر مهمترین اصل آن 
یعنی افزایش سطح کیفیت محصوالت تاکید کرد و راه رسیدن به این مهم را در گرو تالش 

و دقت پرسنل زحمتکش کنترل کیفیت دانست.
جانشین مدیر عامل در ادامه، کارکنان کنترل کیفیت را به همدلی و یکدلی با یکدیگر و سایر 
پرسنل تشویق کرد .وی با اشاره به اینکه باید فضایی دوستانه میان پرسنل کنترل کیفیت و 

اپراتورهای خطوط مونتاژ به وجود آید؛ از تضارب افکار میان پرسنل استقبال کرد.
متعال  خداوند  از  را  الکتروپیک  پرسنل  تمامی  زندگی  کیفیت  افزایش  ادامه،  در  ایشان 

خواستار شد و روز ملی کیفیت را به تمامی پرسنل کنترل کیفیت تبریک گفت.
پس از صحبت های آقای وزیری، معاون فنی مهندسی و تضمین کیفیت، مهندس رحیمی 
ضمن تبریک این روز، عنوان کرد: با برگزاری چنین مراسم هایی، بی شک مسئولیت پرسنل 
کنترل کیفیت در شرکت الکتروپیک و یوتاب سنگین تر خواهد شد اما کارکنان این مدیریت 
با سرلوحه قرار دادن دو نکته اساسی، یعنی دقت و سرعت به خوبی می توانند پاسخگوی 

این مسئولیت سنگین باشند.
یوتاب  و  الکتروپیک  کیفیت شرکت  کنترل  پرسنل  از زحمات  اهدای هدایایی  با  پایان  در 

تقدیر شد.
این مراسم در تاریخ 18 آبان 92 در کارخانه شماره 1 برگزار شد.

 

باغچه های الکتروپیک با زحمات آقای احمد خلج در 
هر چهار فصل سال زیباست.

حیاط  در  شده  غرس  های  درخچه  و  گل  از  برخی 
کارخانه های 3و2و1 :

مجنون،  بید  طالیی،  شمشاد  اقاقیا،  هلندی،  یاس 
بنفشه، رز، کاج چمنی، کلم تزئینی، سرو کامیس
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بازدید تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های تهران از الکتروپیک

تقدیر از  پرسنل مدیریت انفورماتیک 10

تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های شهر تهران از خطوط تولید و مونتاژ شرکت الکتروپیک بازدید کردند.
مدیران  استقبال  با  برگزار شد؛  تهران  های شهر  هنرستان  الکترونیک  دبیران  پیشنهاد سرگروه  با  که  بازدید  این 

شرکت مواجه شد.
در مرحله اول این بازدید ابتدا وزیری، جانشین مدیر عامل، ضمن عرض خیرمقدم، دستاوردهای شرکت الکتروپیک 
را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه نقی پور، مدیر روابط عمومی الکتروپیک توضیحاتی در خصوص تاریخچه ، 

محصوالت و فعالیت های شرکت ارائه نمود و سپس دبیران از خطوط مونتاژ و تولید شرکت بازدید کردند.
شایان ذکر است در پایان دبیران رشته الکترونیک هنرستان های شهر تهران خواستار همکاری بیشتر با شرکت در 

زمینه آشنایی نسل جوان با تولید داخلی و رشته الکترونیک شدند.
این بازدید در تاریخ 17 و 24آذر ماه برگزار شد.

همزمان با سالروز بزرگداشت خوارزمی و روز ملی انفورماتیک از پرسنل مدیریت انفورماتیک تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور رحمانی، معاون بازرگانی و نقی پور، مدیر روابط عمومی برگزار شد؛ از زحمات و تالش های 

بی وقفه این مدیریت قدردانی شد.
رحمانی ضمن کوشا خواندن پرسنل مدیریت انفورماتیک، بر دو اصل سرعت و دقت در ارائه خدمات به همکاران در 

حوزه آی تی تاکید کرد.
در ادامه با اهدای هدایایی این مراسم خاتمه پذیرفت.

این مراسم در تاریخ 25 شهریور ماه در محل کارخانه شماره 3 برگزار شد.  

الکتروپیکی سر سبز
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با تالش و پشتکار خودم با دستگاه های موسیقی سنتی بصورت اصولی آشنا بشوم هر از
 چند گاهی هم برای دوستان و آشنایان اجرا نمایم.

پس در کنار عالقه ، پشتکار هم مهم هست. 	•
بله صد در صد. پشتکار و عالقه هر دو به یک اندازه برای رسیدن به موفقیت مهم و الزم

 هستند که هر دو را آقا مهرداد و مجید دارند و امیدوارم همچنان ما هم در کنار این دو عزیز
 شاهد موفقیت های بیشتر الکتروپیک باشیم.

شما به زمانی که وارد الکتروپیک شده بودید؛ اشاره کردید. شرایط کارکردن در آن مقطع 	•
 چطور بود؟

همانطور که گفتم کسی که قصدش کارکردن باشد حواس خودش را تحت هر شرایطی بر روی کار
 متمرکز می کند اما در آن زمان، مجموعه خیلی کوچکتر بود و آقایان منصوری از ابتدا می خواستند

 که تمامی امور با برنامه و منظم پیش رود. در واقع سنگ بنای الکتروپیک بر پایه نظم و انضباط استوار
 شده است ولی روی هم رفته سختگیری آن موقع خیلی بیشتر بود.

پس به نظر می آید از نظر شما مهمترین شاخصه الکتروپیک نظم آن می باشد. درست است ؟ 	•
به  الکتروپیک یعنی پرسنل پرتالش و سختکوش آن نمی توان  از سرمایه های اصلی  اما در کنار آن  بله 
راحتی عبور کرد. پرسنل الکتروپیک واقعا زحمت می کشند و همگی مسئولیت پذیر هستند. البته مدیران 
ارشد هم قدر این سرمایه ها را می دانند و فکر می کنم تمامی همکاران این موضوع را باور دارند که آقایان 

منصوری همیشه از خود گذشتگی زیادی جهت تامین آسایش و آرامش پرسنل به خرج می دهند.
جناب طاهرخانی شما در طی سال هایی که در الکتروپیک حضور داشته اید. روزهای تلخ و شیرینی  	•

را تجربه کرده اید. می خواهم از خاطرات خوب و بدتان در این سال ها بفرمایید.
افزایش تعداد پرسنل الکتروپیک و توسعه سازمان از بهترین خاطره های شیرین من هست. راستش من 
وقتی چهره های جدید را در سازمان می بینم از ته دل خوشحال میشوم. اما روزهای بد الکتروپیک، ربطی 
بحران های مختلف مثل  و  اقتصادی کشور  به شرایط  مربوط  بوده  بدی هم  روز  اگر  ندارد.  الکتروپیک  به 

تحریم ها و غیره بوده است.
اگر در پایان صحبت خاصی دارید؛ بفرمایید. 	•

در وهله اول آرزو می کنم با توجه به سیاست خارجی کشور تمامی  تحریم ها لغو شود و شرایط اقتصادی 
برای تولید بهتر شود. همچنین از همکاران خودم خواهش می کنم در برنامه روزانه خودشان دو موضوع را 
حتما لحاظ کنند: یکی ورزش و دیگری مطالعه کردن. حتی اگر این زمان 15 دقیقه باشد چون عقیده دارم 
که ورزش و مطالعه باعث سرزندگی و شادابی فرد می شود و هیچ وقت برای یادگیری و ورزش دیر نیست. 
همچنین از همکاران جوان خودم تقاضا دارم خدا را هیچگاه از یادنبرند و در کارهایشان توکل داشته باشند.  
از همین جا هم عالوه بر همکارانم در مدیریت مالی از آقای محمد یزدانی تشکر و قدردانی می کنم که در 

انجام بسیاری از امور مالی با ما همکاری می کنند.
خیلی ممنون از اینکه وقتتان رو به ما دادید. برای شما آرزوی سالمتی و بهروزی داریم و امیدواریم  	•

هیچ خزانی به خزانه دلتان راه نداشته باشد.
بنده هم از شما بابت انجام این مصاحبه تشکر می کنم و در پایان می خواهم یک بیت از حافظ تقدیم 

شما و خوانندگان فصلنامه کنم :

  آسمان بار امانت نتوانست کشید          قرعه فال به نام من دیوانه زدند
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حضور الکتروپیک در نمایشگاه صنعت 
برق و اتوماسیون صنعتی اردبیل

03

صحبت  هم  کسی  با  فصلنامه  از  شماره  این  در 
هم  است  بلد  را  سنتی  موسیقی  هم  که  شدیم 
از کار ورزش می کند و هم اهل  صبح زود قبل 
حساب و کتاب است. صحبت با آقای طاهرخانی 
مالی  منابع  تجهیز  و  تامین  و  خزانه  مسئول 
آن  خواندن  مطئمنا  بود  جالب  ما  برای  شرکت 
لطف  از  خالی  نیز  عزیز  خوانندگان  شما  برای 

نیست. 
در  کنم  می  خواهش  طاهرخانی  جناب  	•

ابتدا خودتان را  معرفی کنید.
من رضا طاهرخانی متولد سال 1332 در تهران 
وارد  ملت  بانک  از  بازنشستگی  از  بعد  و  هستم 
افتخار  لحظه  این  تا  و  الکتروپیک شدم  شرکت 
الکتروپیک  مجموعه  با  که  ام  داشته  را  این 

همکاری کنم.
از نحوه ورودتان به الکتروپیک بفرمایید. 	•
بازنشسته  اینکه  از  بعد  و   81 فروردین سال  در 
خان  ابوالفضل  مرحوم  جانب  از  بودم،  شده 
خواسته  من  از  منصوری  برادران  پدر  منصوری 
حسابداری  و  مالی  امور  در  دوماه  یکی  که  شد 
االن  ماه  دو  یکی  این  و  کنم  با شرکت همکاری 
از  که  دارد  جا   . است  شده  سال   12 به  تبدیل 
و  مهرداد  آقایان  )پدر  ایشان  از  طریق  همین 
پایه گذار  واقع  یاد کنم که در  مجید منصوری( 
مجموعه  این  برای  و  بودند  الکتروپیک  شرکت 

خیلی زحمت کشیدند.
شرایط الکتروپیک در آن مقطع که وارد  	•

شرکت شدید؛ چگونه بود؟
شدم؛  الکتروپیک  وارد  بنده  که  مقطع  آن  در 
دو  ساختمان  یک  در  اتحاد  خیابان  در  شرکت 
بود و تعداد تمامی کارکنان شاید  طبقه مستقر 
حدود 50 نفر بود، ضمن اینکه میز کار بنده در 
پرسنل  تنها  و  بود  مونتاژ  خطوط  میزکار  کنار 

12

عشق و عالقه به کار، از خوِد کار کردن مهمتر است

بخش مالی من بودم. 
فرمودید که بازنشسته بانک هستید؛ می  	•
الکتروپیک  و  بانک  در  کردن  کار  بپرسم  خواهم 

چقدر به یکدیگر شباهت دارد؟
از نظر حیطه شغلی هر دو با چک و عدد و رقم  و 
در  هم  کارم،  به  من  ولی  دارد  کار  و  سر  استرس 
آن زمان که در بانک مشغول بودم و هم اکنون که 
در شرکت الکتروپیک هستم عالقه داشتم و دارم. 
به عقیده من، کسی که می خواهد کار کند اگر به 
کارش عالقه داشته باشد، هم در آن کار موفق می 
شود و هم اینکه هیچ وقت از کار خسته نمی شود. 
از  دهد  می  انجام  فرد  که  کاری  به  داشتن  عالقه 

خود کار کردن مهمتر است. 
به  داشتن صرف  عالقه  نظر شما  از  یعنی  	•

انجام کاری باعث پیشرفت فرد می شود؟
عالقه داشتن شرط الزم هست اما کافی نیست. من 
برای شما یک مثال بزنم: بنده عالقه خیلی زیادی 
به موسیقی سنتی دارم و این عالقه باعث شد که 



 

انسانی،  منابع  و  اداری  مدیریت  آموزش  بخش  و  بازرگانی  معاونت  فروش  از  پس  خدمات  مدیریت  همت  با 
چهاردهمین و پانزدهمین دوره آموزش نصب جک دربازکن یوتاب و سومین دوره آموزش نصب و تعمیر دربازکن 

برگزاری دوره آموزشی جک یوتاب و دربازکن 

دوره آموزشی نصب و تعمیر قفل برقی یوتاب با حضور نماینده های خدمات پس از فروش برگزار شد.
اصفهان،  مازندران،  گلستان،  تهران،  های  استان  فروش  از  نمایندگان خدمات پس  با حضور  که  آموزشی  دوره  این  در 
ابتدا فیلم آموزشی نصب قفل برقی یوتاب برای حضار به  البرز، زنجان و خراسان رضوی  برگزار شد؛  قزوین، همدان، 
بیشتر شرکت  ارائه کردند سپس جهت آشنایی  را  و در حین پخش مهندس مودب توضیحات تکمیلی  نمایش درآمد 

کنندگان با قفل برقی، تمامی قطعات آن باز و مجددا مونتاژ گردید. 
این دوره آموزشی در تاریخ7 آذرماه 92 در کارخانه شماره 3 برگزار شد.

15

دوره آموزشی  نصب و تعمیر قفل برقی یوتاب برگزار شد

های صوتی و تصویری برگزار شد.
دوره های آموزشی نصب جک یوتاب با تست جوشکاری آغاز شد و پس از مشاهده فیلم آموزشی و توضیحات تکمیلی 
اساتید، با تست الکترونیک از شرکت کنندگان به پایان رسید و به افرادی که امتیازات الزم را به دست آوردند؛ گواهینامه 
پایان دوره آموزشی اعطا گردید.در دوره نصب و تعمیر دربازکن های تصویری در خصوص نحوه سیم بندی محصوالت، 
عیب یابی و رفع ایراد آن آموزش و به سواالت شرکت کنندگان در مورد مقایسه محصوالت الکتروپیک با برندهای دیگر 
مازندران،  البرز،  زنجان،  قم،  تهران،  های  استان  و سرویسکاران  واجدین شرایط  مذکور  های  دوره  داده شد.در  پاسخ 
گیالن، گلستان، اصفهان، ، فارس، لرستان، کرمان، کرمانشاه، خراسان رضوی، همدان، کردستان، سیستان و بلوچستان، 

اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی و جزیره کیش حضور داشتند.   

در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان درون و برون سازمانی کمیته ای تحت عنوان رسیدگی به نظرات و شکایات 
تشکیل شد.مشتریان داخلی الکتروپیک )کارکنان( می توانند از طریق تکمیل فرم دریافت نظرات و شکایات کارکنان با 
کدF-PE-19-A و انداختن آن در صندوق های دریافت شکایات و نظرات که بصورت هفتگی در روزهای شنبه باز خواهد 
شد، نظرات و شکایات خود را اعالم نمایند. )فرم مذکور عالوه بر masterlist در مدیریت روابط عمومی و اداری و منابع 
انسانی موجود می باشد(. همچنین مشتریان برون سازمانی شرکت اعم از نمایندگان فروش، نصابان، مشتریان خدمات 
پس از فروش و تامین کنندگان می توانند از طریق شماره تماس 02177338046، شماره پیام کوتاه 02177338046 
و سایت شرکت نظرات و یا مشکالت خود را مطرح نمایند.الزم به ذکر است تمامی نظرات و شکایات در تمامی مراحل 

)دریافت تا رسیدگی و تصمیم گیری( به سمع و نظر مدیر عامل محترم خواهد رسید.

92تشکیل کمیته رسیدگی به نظرات، پیشنهادات و انتقادات
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 پرسنل انبار الکتروپیک 
                             به کار لبخند می زنند!

شاید در نگاه اول فعالیت بخش انبار در یک شرکت یا کارخانه امری ساده به نظر بیاید؛ 
اما وقتی با ریزفعالیت آن آشنا می شویم متوجه نکات برجسته ای می شویم. یکی از 
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مهمترین خصیصه های یک انباردار سرعت و دقت در کار انبار می باشد اما  ناگفته پیداست که پرسنل این بخش در کنار 
این کار طاقت فرسا می بایست در امانتداری نمونه باشند .ضمن اینکه برای آنها خستگی معنا ندارد و همیشه پرانرژی 

هستند و لبخند می زنند.
در این شماره می خواهیم به معرفی بخش انبار بپردازیم و با فعالیت پرسنل زحمتکش این بخش بیشتر آشنا شویم.

بخش انبار شرکت الکتروپیک زیرمجموعه معاونت بازرگانی است و در فضایی حدود 2400 متر مربع، شامل 9 انبار پوشیده 
و 2 انبار مسقف است. برخی از فرآیندهای این بخش شامل : ورود و دریافت کاال بر اساس برنامه خرید ، چیدمان 
و انبارش کاال بر اساس )layout( جانمایی، تحویل و شارژ کاال جهت مدیریت های تولید، ساخت و مدیریت های 
ستادی بر حسب درخواست کاال، تحویل و دریافت کاال از پیمانکاران تولیدی و خدماتی، نظارت و انجام کنترل 
سوابق و بایگانی کلیه مدیریت های سازمان، نظارت و انجام کنترل موجودی انبار جهت دسترسی اطالعات به روز، تحویل، 
انبارش و ارسال محصوالت کامل شده جهت عاملین فروش تهران  و شهرستان ها و همچنین صادرات محصوالت،جدا سازی، 
آماده سازی کلیه کاالهای نامنطبق ورودی،همکاری، ارسال و دریافت کلیه کاالها و پکیج های تبلیغاتی و نمایشگاهی و 
در آخربرای آماده شدن انبارگردانی سالیانه جهت به روزرسانی کلیه موجودی های شرکت الکتروپیک توسط تیم منتخب 
تحت هدایت و نظارت مدیریت مالی می باشد. در 8ماهه نخست سال 1392 دوازده هزار کد در نرم افزار جامع تخصیص 
یافت که حدود 3500 قلم آن کاالی در گردش و الباقی کاالی کم گردش و بدون گردش بود. اسناد خرید مواد اولیه 1482 
سند، دریافت کاالی نیمه ساخته و کامل شده 1977 سند، خرید کاالهای مصرفی1100 سند، حواله فروش های صادر شده 
2890 سند، درخواست کاال از انبار 7249 سند، رسید ضایعات 1390 سند، مصرف پروژه 1350 سند، دریافت از پروژه 1500 
سند، بازیافت و فروش ضایعات 130 سند، خرید خارجی 340 سند و تحویل دارایی ثابت 161 سند بود که در مجموع19269 
سند صادر گردید. )البته از تیرماه سال جاری کلیه امور اسنادی اعم از ثبت، بایگانی و ارسال اسناد انبار توسط بخش 

حسابداری صنعتی صورت می پذیرد(   
در همین بازه زمانی یعنی 8ماهه نخست سال 92 وزن و حجم محموله های دریافتی و تحویلی انبار بدین شرح می باشد: 
وزن کلیه محموله های ورودی به انبار تقریبا 1050 تن، وزن کلیه محموله های محصول به عاملین فروش 875 تن همچنین 
با در نظر گرفتن 5 مرحله ورود، انبارش ، شارژ ، دریافت  و ارسال کلیه کاالها وزن تقریبی جابجایی کاال حدود 3850 تن 
می باشد. همه آنچه گفته شد بر دوش همکاران زحمتکش ما در بخش انبار یعنی آقایان محمود ابراهیمی)مسئول انبار(، 
بهروز پناهی آزاد )جانشین مسئول انبار( مهدی حسین زادفرد )انباردار نیمه ساخته(، احسان پیرولیان )الکترونیک (، 
محمد صفری )محصول(، حسن شیدایی مقدم )اقالم نامنطبق( و آقایان فیض اهلل وهابی، محسن قنبری، یعقوب خاری، 
محمد تقدسی، سیدعلی رشید آبادی، عبدالرضا مرادی و مرتضی کشاورزیان )کمک انباردار( می باشد و ما به این عزیزان 

خداقوت می گوییم. در شماره های بعد با انبار یوتاب و پرسنل زحمتکش این بخش نیز آشنا خواهیم. شد.



داده ها ، نتایج جلسه بازنگري مدیریت ، پایش فرآیندها ، سوابق سیستم مدیریت کیفیت ، افراد سازمان ، گزارشات 
مدیریتي و سرپرستي ،  تجزیه و تحلیل بازار ، مجوز ارفاقي  و  ...  .

شرح عدم انطباق )مشکلی که به وجود آمده و یا احتمال وقوع آن وجود دارد( 	•
اولویت زمانی برای اجرای اقدام اصالحی / پیشگیرانه )فوری یا عادی( 	•

علل بروز عدم انطباق از دید درخواست کننده 	•

پس از تکمیل ردیف های اول و دوم ، فرم اقدام اصالحی / پیشگیرانه می بایست جهت تایید مدیریت و تصویب معاونت 
مرتبط ارائه گردد . الزم به ذکر است در خصوص مدیریت های مستقل نیاز به تکمیل قسمت معاونت مرتبط نمی باشد. 
پس از طی مراحل ذکر شده ، این فرم جهت اعالم نظر مدیریت سیستم ها و روش ها به این مدیریت ارسال می شود . 
مدیریت سیستم ها و روش ها نیز ضمن اعالم نظر ، فرم را جهت اجرا به معاونت مجری )با توجه به نوع و ماهیت تغییر( 

ارجاع خواهد داد. 
مسئول انجام )صاحب فرآیند( درخواست اقدام اصالحی/ پیشگیرانه مدیریت مجری می باشد و مدیریت سیستم ها و 
روشها مسئولیت پیگیری چگونگی و روند اجرای درخواست و ارائه گزارش به مراجع ذیربط در سازمان را به عهده دارد. 
چنانچه درخواستی به دستور مدیران ارشد سازمان صادر گردد مدیریت درخواست کننده می بایست درخواست را همراه 

با تائیدیه ایشان برای مدیریت سیستم ها و روشها ارسال نمایند.
 

*جهت هر عدم انطباقی، هر فردی در هر مدیریتی و با هر سمتی می تواند اقدام اصالحی صادر نماید. )همکارانی 
که دسترسی به شبکه و masterlist  ندارند می توانند با مراجعه به مدیریت روابط عمومی فرم اقدام اصالحی/

پیشگیرانه با کدF-QA- 05 را دریافت و تکمیل نمایند.(

به همت مدیریت های روابط عمومی و خرید داخلی و همزمان با فرا رسیدن سال نو میالدی، با ارسال کارت تبریک، میالد 
حضرت مسیح )ع( و اغاز سال 2014 به مشتریان و تامین کنندگان داخلی مسیحی تبریک گفته شد و نیز با همکاری 

مدیریت خرید خارجی برای تامین کنندگان خارجی ایمیل تبریک ارسال شد.
روابط عمومی، سال نو میالدی را به همکار خوبمان سرکار خانم آبرامیان از مدیریت خرید داخلی و خانواده محترم ایشان 

تبریک عرض می نماید.

تبریک سال نو میالدی به مشتریان مسیحی
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اقدام پیشگیرانه،اصالحی و بهبود مداوم
از  این شماره  ارائه شد. در  از فرم های تهیه/تغییر/حذف مدرک توضیحاتی  در شماره قبل در خصوص نحوه استفاده 
فصلنامه سعی کرده ایم با نگاهی اجمالی با فرم های اقدام اصالحی و پیشگیرانه آشنا شویم. ضمن اینکه فرم های تهیه 
، تغییر و حذف مدرک و همچنین اقدام اصالحی و پیشگیرانه ، دو ابزار مهم و کارآمد برای جاری سازی و نهادینه کردن          
تغییر   و بهبود مستمر در سازمان بوده و از سوی استاندارد ISO  9001 نیز مورد تاکید قرار گرفته است . بدیهی 
است توجه ویژه به این دو مکانیسم مهم و کارآمد ، سرعت و اثربخشی تغییرات در سازمان را افزایش خواهد 

داد.

کلمات کلیدی:
انطباق: برآورده سازی یک الزام. 	•

الزام: دستورالعمل ها، روش های اجرایی، قوانین و مقررات، نیازها، الزامات محصول و ... . 	•
عدم رعایت الزامات = عدم انطباق. 	•

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

اقدام پیشگیرانه: اقدامی برای برطرف سایر موارد ناخواسته بالقوه. 	•
درخواست اقدام اصالحی / پیشگیرانه :

برای پیشنهاد هرگونه تغییر در فرآیندها ، شرایط محصول و خدمت و مواردی از این دست و با هدف رفع عدم انطباق 
های بالفعل / بالقوه ، از فرم درخواست اقدام اصالحی / پیشگیرانه استفاده می شود . 

برای استفاده از این فرم  می بایست ابتدا  در ردیف اول ،  مشخصات درخواست کننده  و در ردیف دوم ، اطالعاتی به 
شرح زیر تکمیل گردد:

نوع اقدام )اصالحی یا پیشگیرانه( 	•
توجه : اقدام اصالحی به اقدامی گفته می شود که برای رفع علل ریشه ای عدم انطباق هایی که بوقوع پیوسته )عدم 
اقدام  اما   . اجرا گذاشته می شود  به  و  ، طراحی شده  به دنبال داشته است  را در سازمان  بالفعل( و مشکالتی  انطباق 

پیشگیرانه برای رفع عدم انطباق هایی که احتمال وقوع آنها وجود دارد )عدم انطباق بالقوه( طراحی و اجرا می گردد .
مورد تغییر )محصول ، فرآیند ، قطعه و سیستم مدیریت کیفیت( 	•

منبع عدم انطباق )عامل شناسایی عدم انطباق( اعم از  نتایج ممیزي ، بازخورد مشتریان ، نتایج تجزیه وتحلیل  	•

 7 16



7 اینچ با قاب نقره ای

19

* صنعت: تجارت الکترونیک
* ایده ابتدایی: ما هم مثل Evite هستیم با این تفاوت که 
آنها رایگان هستند، ولی ما از شما پول می گیریم. اگر از ما 
خرید کنید همه دوستانتان می فهمند که شما چقدر احمق 

هستید.
4- گوگل

* صنعت: اینترنت
دنیا  جست و جوگر  موتور  بیستمین  ما  ابتدایی:  ایده   *
خواهیم بود و این در حالی است که 19 موتور جست و جوگر 
دیگر یا نابود شده اند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند. 
تنها کاری که می کنیم این است که تمام تبلیغات مزاحم را 

حذف می کنیم تا جست و جو آسان و رایگان باشد.
5- تسال

* صنعت: اتومبیل سازی
آنها  و  بسازیم  باتری  اینکه  جای  به  چرا  ابتدایی:  ایده   *
بفروشیم، خودمان  دیترویت  در  اتومبیل  سازندگان  به  را 

اتومبیل های برقی تولید نکنیم؟
6- فایرفاکس

* صنعت: مرورگر وب
* ایده ابتدایی: روی 90 درصد کامپیوترهای دنیا یک مرورگر 
رایگان نصب شده است. پس مردم پولی به ما نمی دهند، اما 

ما شروع به ساختن یک مرورگر بهتر می کنیم.
7- مینت

* صنعت: مالی )تولیدکننده کارت های اعتباری(
اعتباری و هر  بانکی، رمز کارت  ابتدایی: مشخصات  ایده   *
با  به ما بدهید و ما  اطالعات مالی دیگری را که شما دارید 
عوض کردن فونت آن و تولید یک کارت سبز وزین به شما 

حس ثروتمند بودن می دهیم.
8- اینستاگرام

* صنعت: عکاسی اینترنتی
* ایده ابتدایی: ما عکس های شما را فیلتر می کنیم. عکس 
سیستم  از  استفاده  با  ما  بگذارید  ما  اختیار  در  و  بگیرید 
فیلتر خود آن را برای شما به هر شکلی که بخواهید تغییر 

می دهیم، و سپس در اختیارتان قرار می دهیم.
)iOS( 9- آی.ا.اس

* صنعت: سیستم عامل
روی  تنها  نه  ما  عامل  سیستم  ابتدایی:  ایده   *
ویندوز عمل نمی کند، بلکه روی لینوکس نیز جواب 

نمی دهد. فقط اپل می تواند برای سیستم عامل ما محصول 
بسازد.

)Space X( 10- اسپیس اکس
* صنعت: حمل و نقل فضایی

* ایده ابتدایی: اگر ناسا می تواند این کار را انجام دهد ما هم 
می توانیم، آپولو که نمی خواهیم هوا کنیم.
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محصول 7 اینچ با قاب نقره ای به دایره محصوالت گروه 7 
اینچ افزوده شد.

معاونان  جلسه  تأئید  و  مشتریان  از  یکی  پیشنهاد  پیرو 
به  این  از  پیش  که  اینچ   7 سبد  به  محصول  این  شرکت، 

صورت کامال سفید یا سیاه تولید می شد ؛اضافه گردید.
همچنین مقرر گردید از مشتری پیشنهاد دهنده به عنوان 
هدیه و تشکر از پیشنهاد مطرح شده،با اهدای گوشی 7 

اینچ دور نقره ای تقدیر به عمل آید.



انگلیسی می گوید:  با خطر و ریسک پیوندی ناگسستنی دارد و آن طور که اسکاروایلد، نمایشنامه نویس معروف  ایده 
»ایده ای که خطرناک نباشد، اصال ارزش ندارد که آن را ایده بدانیم.« تعداد ایده های احمقانه که نتایج شگفت انگیزی در 
پی داشته اند در دنیای کسب و کار کم نیست، اما تعدادی از آنها که شاید خود کارآفرینان آنها نیز چنین موفقیت عظیمی 

را پیش بینی نمی کردند، عبارتند از:
1- آمازون 

* صنعت: فروش آنالین
کارت های  از  می ترسند  مردم  می دانیم  اینکه  وجود  با  می فروشیم،  اینترنتی  صورت  به  را  کتاب ها  ما  ابتدایی:  ایده   *
اما در عوض هزینه  پست کتاب، این  اینترنتی استفاده کنند. به مشتریان تخفیف می دهیم،  اعتباری خود برای خرید 

تخفیف را جبران می کند.
مردم به این توجه نمی کنند که چند روز یا هفته طول می کشد که کتاب به دست آنها برسد، آنها فقط به ویژگی راحت 

بودن خرید اینترنتی توجه خواهند کرد.
2- ویرجین آتالنتیک

* صنعت: خطوط هوایی
* ایده ابتدایی: راه اندازی یک خط هوایی کار جالبی است، پس انجامش می دهیم. کار سختی در پیش خواهیم داشت؟ 

شاید، ولی ما به جای تبلیغات مسخره، کارمان را با یک ویدئوی بامزه شروع مي کنیم.
)Paperless Post( 3- پیپرلس پست

ایده های کوچک، کسب و کارهای پرسود
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ایده های ناب اغلب از آنچه تصور

 می کنید نزدیکترند

بیا بریم،
 به بن بست

 رسیدیم.

روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3050



Harvard Business Review برگرفته از
April 2013

همه ما این موقعیت را تجربه کرده ایم که تالش می کنیم کاری را به سرعت انجام دهیم، اما احساس می کنیم یکی از 
اعضای تیم با سوال پرسیدن، روند کار را کند می کند یا بر حل مشکلی متمرکز شده ایم و یکی از اعضای تیم نمی تواند 

خود را با روشی که ما می خواهیم تطبیق دهد. 
اگر این اتفاق تاکنون برای شما رخ داده، تعبیر آن به سادگی این است که با افرادی کار می کنید که شخصیت شان با 

  چگونه با شخصیت های مختلف در محیط کار، همکاری کنیم؟

21 به طور عمدی مشکل ساز  لزوما  به اصطالح دردسرساز،  افراد  این  به گفته کارشناسان،  اما  شما فرق می کند. 
نیستند؛بلکه فقط شخصیت شان با شما فرق می کند. 

چگونه می توانیم با شخصیت های مختلف در محیط کار کنار بیاییم؟
ابتدا خودتان را بشناسید

تحلیل سنخ های شخصیتی این نیست که به افراد برچسب های مختلف بچسبانید، بلکه ابتدا باید خود را بشناسید. به 
محض اینکه این کار را انجام دادید، می توانید دریابید که با دیگران چه تفاوت هایی دارید. اگر دست کم به این درک 

برسید، می توانید بدون این که شخصیتتان را تغییر دهید، یک یا دو کار متفاوت را شروع کنید. 
دیگران را مجبور به موافقت نکنید

انجام دهند. مثال  به شیوه ای که دلخواه شما است  را  بدون خودشناسی، تالش می کنید دیگران را مجبور کنید کارها 
مدیران بر اساس آنچه در ذهن خودشان است نیروی جدید استخدام می کنند، در حالی که آنچه واقعا به آن نیاز دارند، 

نیروی کار جدید نبوده است. 
به تنوع ارزش بدهید

تنوع شخصیتی را بشناسید و برای آن ارزش قایل شوید. تنوع در محیط کار امری بدیهی نیست، بلکه موضوعی ریز و 
ظریف است. 

یک شخص ممکن است نیاز داشته باشد جزییات هر چیزی را بداند و شخص دیگر ممکن است نتواند جزییات را تحمل 
کند. اگر این دو شخص به هم برخورد کنند و در مورد هم چیزی ندانند، کامال از یکدیگر ناامید می شوند. هر دو آنها 
ممکن است از قدرتشان استفاده کنند، اما اهمیت بیش از حد قایل شدن برای آنها یا استفاده از آنها در موقعیت اشتباه، 

می تواند نقاط ضعیف آنها را بروز دهد. 
جذب بالعکس

دلیل اینکه سنخ های شخصیتی مخالف می توانند مشکالتی را برای ما به وجود آورند این است که آنها هر چیزی را که 
ما در مورد خودمان نمی پذیریم یا فکر می کنیم در کاری خوب هستیم، ابراز می کنند. این به آن معنی نیست که ما برای 
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آمریکا،  دبیرستانهای  از  یکی  در  سخنرانی  یک  طی  سافت(  مایکرو  )رئیس  گیتس  بیل 

دانش آموزان در دبیرستان )بیل گیتس(

 20

هنگام بازدید از یک بیمارستان روانی، از روان  پزشک پرسیدم :
شما چطور مي فهمید که یک بیمار روانی به بستری شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟

بیمار  جلوی  سطل  یک  و  فنجان  یک  چایخوری،  قاشق  یک  و  مي کنیم  آب  از  پر  را  حمام  وان  ما   : گفت  روان پزشک 
مي گذاریم و از او مي خواهیم که وان را خالی کند!!!

من گفتم: آهان! فهمیدم. آدم عادی باید سطل را بردارد چون بزرگ  تر است!
روان پزشک گفت: نه! آدم عادی درپوش زیر آب وان را بر مي دارد... شما مي خواهید تختتان کنار پنجره باشد ؟ ! !

نتیجه:
1.راه حل همیشه در گزینه هاي پیشنهادي نیست ! ! !

2.در حل مشکل و در هنگام تصمیم گیري، هدفمان یادمان نرود . در حکایت فوق هدف خالي کردن آب وان است نه 
استفاده از ابزار پیشنهادي ! ! !

3.همه راه حل ها همیشه در تیررس نگاه نیست . . .

    تعیین راه حل

که  را  مهم  اصل  هفت  او  آموزند؛  نمی  دانش آموزان  به  را  چیزها  خیلی  دبیرستان  در  که  گفت  دانش آموزان  به  خطاب 
دانش آموزان در دبیرستان فرا نمی گیرند، بشرح زیر نام برد: 

اصل اول: در زندگی، همه چیز عادالنه نیست، بهتر است با این حقیقت کنار بیایید.
اصل دوم : دنیا برای عزت نفس شما اهمیتی قائل نیست. در این دنیا از شما انتظار می رود که قبل از آنکه نسبت به 

خودتان احساس خوبی داشته باشید، کار مثبتی انجام دهید .
پرداخت  زیادی  فوق العاده  رقم  به شما  استخدام شدن، کسی  و  دبیرستان  از  فارغ التحصیل شدن  از  : پس  اصل سوم 
نخواهد کرد. به همین ترتیب، قبل از آنکه بتوانید به مقام معاون ارشد، با خودرو مجهز و تلفن همراه برسید، باید برای 

مقام و مزایایش زحمت بکشید.
اصل چهارم : اگر فکر می کنید، آموزگارتان سختگیر است، سخت در اشتباه هستید. پس از استخدام شدن متوجه 

خواهید شد که رئیس شما خیلی سخت گیرتر از آموزگارتان است، چون امنیت شغلی آموزگارتان را ندارد.
اصل پنجم : آشپزی در رستورانها با غرور و شأن شما تضاد ندارد. پدر بزرگهای ما برای این کار اصطالح دیگری 

داشتند، از نظر آنها این کار »یک فرصت« بود .
اصل ششم : اگر در کارتان موفق نیستید، والدین خود را مالمت نکنید، از نالیدن دست بکشید و از اشتباهات خود درس 

بگیرید . 
از آنکه شما متولد بشوید، والدین شما هم جوانان پرشوری بودند و به قدری که اکنون به نظر شما  : قبل  اصل هفتم 

می رسد، مالل آور نبودند.

www.bata.irبرگرفته ازسایت

www.bata.irبرگرفته ازسایت



شرکای خود در ارزش آفرینی در نظر بگیریم. با بررسی فرآیند چند 
ساله قیمت گذاری بلیت ها در بازی های المپیک لندن، به پنج اصل 
مهم در قیمت گذاری می رسیم که در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

اصل اول: تمرکز بر روابط و نه بر معامله ها      
کمیته برگزاری رقابت ها از همان ابتدا به این نکته توجه داشت که با 
گروه ها و سازمان های گوناگونی همچون مردم بریتانیا، دولت بریتانیا 
و کمیته بین المللی المپیک در ارتباط است و فروش بلیت مهم ترین 

جنبه این ارتباط است.
به گفته یکی از مسووالن این کمیته، درآمد حاصل از فروش بلیت 
تنها 20 درصد از کل درآمد حاصل از برگزاری این رقابت ها است، 
اما اگر بلیت فروشی به درستی مدیریت نشود، زمینه ساز80 درصد از 

دردسرهای این کمیته خواهد بود.
برای مقابله با این چالش باید برای مشتریان بیشتر از پول آنها ارزش 
قائل بود؛ در اولین گام، کمیته برگزارکننده سطوح مختلفی را در نظر 
گرفت تا بخشی از قیمت بلیت ها، با قیمت  پایین تری فروخته شود. 
دومین اقدامی که کمیته برگزاری رقابت های المپیک لندن انجام داد 
این بود که شیوه پرداخت براساس سن را برای تماشاچیان جوان در 
نظر گرفت و برای افراد باالی 60 سال نیز تخفیف قائل شد.  در انتها، 

کمیته مسابقات تصمیم گرفت که هیچ بلیت رایگانی توزیع نشود. 
اصل دوم: فعال بودن

یکي از تاکتیک هایي که در دوره هاي گذشته المپیک براي افزایش 
فروش بلیت و استقبال از رویدادهایي که از محبوبیت کمتري برخوردار 
بودند اتخاذ مي شد این بود که بلیت بازي هاي پرطرفدار مانند شنا به 

همراه بلیت بازي هاي کم طرفدارتر مانند تکواندو فروخته مي شد.
مسابقات  برگزاري  کمیته  درآمد  افزایش  باعث  روش  این  اگرچه 
مي شود و هزینه هاي مشتریان را افزایش مي دهد، اما الزاما استقبال از 

مسابقات کم طرفدارتر را افزایش نمي دهد.
در حقیقت، تجارب گذشته نشان داده است که تماشاچیاني که مجبور 
مي شوند بلیت برخي دیگر از مسابقات را به همراه بلیت رویداد مورد 
نظر خود بخرند، در بسیاري از موارد از آن بلیت ها استفاده نمي کنند. 
بر این اساس، کمیته برگزاري مسابقات المپیک لندن تصمیم گرفت 
که بلیت مسابقات کم طرفدار را به همراه بلیت مسابقات پرطرفدار به 
فروش نرساند. یکي از اقدامات جالبي که در این زمینه انجام شد این 
بود که بلیت مسابقات المپیک لندن به همراه بلیت وسایل حمل ونقل 
عمومي فروخته شد. این اقدام منجر به کاهش چشمگیر ترافیک در 
محورهاي منتهي به ورزشگاه ها شد. این شیوه قیمت گذاري هم به 

سود کمیته برگزاري مسابقات بود و هم به نفع مردم.
اصل سوم: تاکید بر انعطاف پذیري

کمیته برگزاري مسابقات المپیک لندن مجبور بود از یک سال و نیم 
قبل از آغاز این رقابت ها و پیش از آنکه تلقي روشني از میزان تقاضا 

داشته باشد، بلیت ها را قیمت گذاري کند. براي مقابله با این چالش، 
این کمیته تعداد سطوح قیمت را براي هر رویداد افزایش داد، اما 
تعداد صندلي هاي اختصاص داده شده به هریک از این سطوح قیمت 

را از پیش تعیین نکرد. 
بابت  بیشتري  بهاي  متعهد شد که هرکس  این، کمیته  با وجود 
بلیت بپردازد، دید بهتري نسبت به مسابقه خواهد داشت. در بهار 
سال 2011، ورزش دوستان تقاضاي خود را براي بلیت رویدادهاي 
مختلف از طریق یک نظرسنجي اینترنتي اعالم کردند و از این طریق 
میزان رغبت آنها براي خرید بلیت رویدادهاي گوناگون مشخص 
براي  را  قیمت  هر سطح  براي  تقاضا  میزان  نظرسنجي  این  شد. 
مسووالن برگزاري رقابت ها مشخص کرد و به این ترتیب آنها تعداد 
صندلي هایي را که باید به هر سطح اختصاص مي دادند تعیین کردند. 
اتخاذ این شیوه به کمیته برگزارکننده مسابقات المپیک امکان داد تا 
به تقاضاي واقعي و نه به تقاضاي پیش بیني شده پاسخ دهد که این 

امر رضایت مندي بیشتر مشتریان را نیز به ارمغان آورد.
اصل چهارم: شفافیت

مقامات برگزارکننده المپیک لندن مي دانستند که اقدامات آنها از 
سوي مردم و رسانه هاي بریتانیا به دقت رصد مي شود. یکي از اهداف 

23
مشخص در قیمت گذاري این رقابت ها این بود که توجه 
کمیته  اساس،  این  بر  شود.  محدود  رسانه ها  بر  منفي 
برگزاري المپیک لندن به طور پیوسته اطالعات مربوط 

به فرآیند فروش بلیت، زمان بندي این فرآیند، سطوح قیمت، تعداد 
بلیت هاي موجود و نحوه توزیع بلیت ها بین مردم و حامیان مالي را 

در اختیار مردم و رسانه هاي گروهي قرار مي دادند.
اصل پنجم: مدیریت استانداردهاي بازار در مورد بي طرفي

مردم لندن هزینه برگزاري مسابقات المپیک را پرداخت کردند و 
دشواري هاي مربوط به ساخت وساز را تحمل کردند، اما همه آنها قادر 
به خرید بلیت هاي بعضا گران این رقابت ها نبودند.کمیته برگزارکننده 
این رقابت ها براي مدیریت انتظارات مردم 2 اقدام اساسي انجام داد. 
از ابتداي فرآیند فروش بلیت طرح هایي مانند قیمت بلیت براساس 
سن، تخفیف به سالمندان و درصد بلیت هاي با نرخ کمتر از 20 پوند و 
30 پوند را به طور گسترده اطالع رساني کردند. درصد قابل توجهي از 
بلیت ها نسبتا گران بودند، اما مسووالن تالش مي کردند این حقیقت 
را ترویج دهند که بدون بلیت هاي گران، بلیت هاي ارزان کمتري 
وجود خواهد داشت. دومین اقدام اساسي عدم برگزاري حراجي براي 

فروش بلیت ها بود.
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بلیت های المپیک لندن چگونه قیمت گذاری شد؟
منبع: دوماهنامه توسعه مهندسی بازار شماره 33

برجسته ترین  با حضور  لندن 2012  بلیت های  برای  قیمت گذاری 
کارشناسان بین المللی دنیا صورت گرفت. آیا می توان از این رویداد 

بین المللی برای قیمت گذاری، درس های فراوانی آموخت؟
پاسخ این پرسش را در این اثر کوتاه جست وجو کنید که در نوع 
خود برای قیمت گذاری کم نظیر است. هم فدراسیون های ورزشی و 
هم سایر صنایع می توانند بر پایه همین اثر، هم نگرش های خود را 
برای قیمت گذاری تصحیح کنند و هم تکنیک هایی را در قیمت گذاری 

بیاموزند که »ابتکاری« است. 
کمیته برگزاری مسابقات المپیک 2012 لندن با یک چالش  جدید 
روبه رو بود: چگونه باید هشت میلیون بلیت این بازی ها را به شکل 
منصفانه ای قیمت گذاری می کردند که از یک سو بیشترین استقبال 
از این مسابقات انجام شود و از سوی دیگر، کمیته برگزاری بیشترین 

درآمد ممکن را به دست آورد.
برای نیل به این هدف، مسووالن برگزارکننده رویکرد قیمت گذاری 
نکته  این  باید  کسب وکارها  گرفتند.  پیش  در  را  مشترک  ارزش 
انسانی در  از پیش به عوامل  را مدنظر قرار دهند که توجه بیش 
درآمدزایی، فرصت های تازه ای را برای ارزش آفرینی بیشتر فراروی 
آنها قرار می دهد. این امر به این معنا است که مشتریان را به منزله 
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مهارت های آنها ارزش قایلیم، بلکه فکر نمی کنیم این چیزها برای ما ارزش داشته باشد. 
وقتی این رویکردها در محیط کار ظهور می یابند، درگیری اتفاق می افتد، اما در ضمن می تواند برای متفاوت کار کردن 

فرصت های خوبی را به وجود آورد. 
توازن درست

وقتی نمای تیمی را که اعضای آن عملکرد کاری یکسان دارند در نظر می گیریم، به این نتیجه می رسیم که 80 درصد آنها 
در پایان به جایگاه مشابهی می رسند. اینکه آیا این شغل این افراد را جذب کرده یا آنها توسط این شغل شکل گرفته اند 

نامشخص است، اما مساله ای بسیار متداول است. 
به هر حال یک تیم پروژه یا میان کارکردی به سنخ های شخصیتی گوناگون نیاز دارد تا اطمینان حاصل کند ضعف ها و 

قوت ها در داخل تیم متعادل شده اند. 
به راهنماها توجه کنید

هر مدیری که اطالعات خوبی از سنخ های شخصیتی دارد، نمی تواند بدون استفاده از راهنماها موفق باشد. افراد دایما 
این راهنماها را بروز می دهند. اگر به این راهنماها توجه کنید، به این نتیجه می رسید افرادی که با آنها کار می کنید، به 

گروه های مختلف شخصیتی تقسیم بندی می شوند. 
در واقع ما می توانیم همیشه نقش یک روانشناس آماتور را بازی کنیم. 



و landing Page بسیار بصری هستند و فضای کافی برای ترکیبات رنگی موثر و تصاویری با اثرگذاری باال در اختیار 
دارند.از رنگ ها استفاده کنید تا به بازدیدکنندگان کمک کنید بالفاصله با سایت و شرکت شما ارتباط برقرارکنند. برطبق 
CCICOLOR افراد در عرض 90 ثانیه، ناخودآگاه در مورد یک شخص، محیط زیست و یا محصول قضاوت می کنند . تا 
90 درصد این ارزیابی تنها بر اساس رنگ صورت می گیرد.بر طبق یافته های گروه بازاریابی رنگ، 85 درصد از خریداران 
مطرح، به رنگ به عنوان دلیل اولیه در پشت تصمیم گیری هایشان برای خرید محصول استناد می کنند. رنگ را بر روی 
صفحه خود بارها و بارها بیازمایید. این بدان معنا نیست که شما باید نگاه و احساس نام تجاری خود را تغییر دهید. در 
عوض، رنگ های مختلف را در چارچوب هویت نام تجاری خود امتحان می کنید. به عنوان مثال، رنگ های مختلف را برای 
دکمه Call-to-Action )به معنی در خواست انجام فعالیت است و شامل بنر ، دکمه ، متن و یا هر گرافیک دیگری است 
که از بازدید کننده در خواست می نماید که فعالیتی انجام دهد( . تست کنید ولی مراقب نتیجه گیری های خود باشید.یک 
شرکت نرم افزاری رنگ های سبز و قرمز را برای Call-to-Action آزمایش کرد و متوجه شد که دکمه قرمز 21 درصد 
عملکرد بهتری نسبت به دکمه سبز دارد. با این حال، رنگ غالب در صفحه رنگ سبز بود. بنابراین نتیجه گیری درست 
به احتمال زیاد این است که یک رنگ متضاد بر رنگ های غیر متضاد غالب می شود. لزوما قرمز بهتر از سبز عمل نمی کند 
و این امکان وجود دارد که یکی دیگر از رنگ های متضاد احتماال عملکرد بهتری نسبت به دکمه قرمز داشته باشد. این 

موضوع باید کامال آزمایش شود.
3. تبلیغات

رنگ نقش مهمی را در تبلیغات بازی می کند. بسته به کمپینی که درحال برنامه ریزی هستید، در نظر داشته باشید که از 
رنگ هایی فراتر از هسته پالت رنگ شرکت خود استفاده کنید.اگر شما در حال اجرا یک کمپین متمرکز بر فعالیت های 
اجتماعی هستید، از رنگ های مرتبط با آن برای افزایش شناخت مخاطبان بهره ببرید. اگر شما در حال اجرا یک آگهی 

25
هستید که با تعطیالت ملی هم می خورد، رنگ های مرتبط با تعطیالت را در آگهی لحاظ کنید )مانند استفاده 
از رنگ های نارنجی و مشکی برای تعطیالت هالووین(. مسلما، این یک عمل تعادلی است همانطور که در مورد 
احساساتی که هر رنگ به طور معمول تداعی می کند، تامل و اندیشه می کنید.تبلیغات یک فرصت عالی برای 

 landing ها است. طرح رنگ آگهی شما باید به خوبی با Call-to-Action تست رنگ ها در عکاسی، تصاویر، فونت ها و
Page مرتبط و هماهنگ باشد. درغیر این صورت شما در معرض خطر قطع ارتباط کاربر و رها کردن صفحه قرار خواهید 
نمایش  است.   landing Page یا  و  شما  سایت  وب  از  متفاوت  آنالین  تبلیغات  نمایش  که  باشید  داشته  یاد  گرفت.به 
تبلیغات با بسیاری از عناصر دیگر بر روی صفحه کامل خواهد شد که خارج از کنترل شما هستند. اگر شما درحال انجام 
تبلیغات به طور مستقیم با یک ناشرهستید، در مورد ترکیبات رنگ که بر روی صفحه ناشر اثرگذار است، بحث و صحبت 
نمایید و مدل هایی ایجاد کنید تا مطمئن شوید که آگهی شما دوام می آورد.اگر شما در حال انجام نمایش تبلیغات آنالین 
با استفاده از DSP مخفف demand-side platform )سیستمی که به خریداران تبلیغات دیجیتال اجازه  می دهد تا 
تبادل چندگانه آگهی را مدیریت کند و تبادل اطالعات را از طریق یک میانجی محاسبه نماید( هستید، به خاطر داشته 
باشید که اکثریت قریب به اتفاق سایت ها از بک گراند سفید با متن سیاه استفاده می کنند. بنابراین از بکار بردن مقدار 
زیادی فضای سفید در آگهی خود اجتناب کنید و یا خطر از دست دادن صفحه و عدم جلب توجه بازدیدکنندگان را پذیرا 
باشید.اگر شما مجبور به استفاده از بک گراند سفید هستید، رئوس مطالب را در آن مشخص کنید. در غیر این صورت 
تبلیغات شما ممکن است با بقیه صفحه یکی شود و یا از این بدتر به اشتباه به عنوان بخشی از آگهی های مجاور دیده 

شود.
مسایل رنگ 

رنگ قدرتمند است و پاسخ های عاطفی را فرا می خواند که به مشتریان و انتظارات افراد کمک می کند تا انجمن هایی با 
برندهای خاص بسازند. در حقیقت رنگ ها به افراد کمک می کنند تا برندها را برای مدت زمان بیشتری در خاطر داشته 

باشند و درباره اینکه چه چیزی بخرند تصمیم گیری کنند.
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سه رنگ که بازاریابی شما را قوی تر می سازد 

ترکیب رنگ  ها بر واکنش و رفتار بازدیدکنندگان تاثیر می گذارد بنابراین انتخاب 
محتاطانه رنگ ها برای بازاریابی شما حیاتی است. به گزارش کاوشگران روابط 
عمومی، آبی نشان دهنده وفاداری، زرد منتقل کننده شادی و رنگ قرمز بیانگر 
اطمینان  که چگونه  گفته  می شود  به شما  مقاله  این  در  است.  قدرت  و  انرژی 
حاصل کنیدکه رنگ های برند و وب سایت شما پیام مناسب و مدنظرتان را به 

مصرف کنندگان منتقل می کنند.
تصور کنید که شما به یک کافه محلی رفته و یک شکالت داغ سفارش داده اید. 
سفارش شما در یک فنجان سفید برای شما آوره می شود اما این احساس در 
شما بوجود می آید که نوشیدنی سفارش داده شده را دوست ندارید. این حس 
به خاطر کیفیت کافه یا شکالت داغ نیست بلکه به دلیل رنگ فنجان است.این 
نتیجه گیری حاصل مطالعه ای است که توسط دانشگاه پلی تکنیک والنسیا و 
دانشگاه آکسفورد انجام شده است. در این مطالعه، شکالت داغ در فنجان های 
سفید، کرم، قرمز و نارنجی در اختیار داوطلبان قرار گرفت. نوشیدنی ها یکسان 
بودند اما داوطلبان ادعا کردند عطر و طعم نوشیدنی زمانی که در فنجان هایی 

با رنگ نارنجی و یا کرم سرو می شد بهتر بود.
 1. برند یا نام تجاری

به  و  می کند  دیکته  را  شما(  شرکت  از  )انتظارات  چشم اندازها  شما  برند   
مشتریان کمک می کند که در مورد تجارت با شما تصمیم گیری کنند. بر طبق 
انتخاب رنگ در به رسمیت شناخته شدن  مطالعه دانشگاه لویوال در مریلند، 
کنید  افزایش می دهد. سعی  را  آن   80 درصد  تا  و  است  موثر  تجاری  نام  یک 
رنگ مناسبی را برای کسب و کارتان انتخاب کنید که در این صورت شما به صورت بالقوه درآمد خود را افزایش خواهید 
داد. به عنوان مثال، در غرب و به خصوص در ایاالت متحده: آبی با قدرت، اعتماد و وفاداری مرتبط می شود. آی بی ام، 
Lowe›s ، امریکن اکسپرس و Hewlett-Packard از لوگوی و رنگ بندی آبی استفاده می کنند. نارنجی سرگرم کننده، 
هیجان آور، گرمابخش و القاء کننده شور و نشاط است. Nickelodeon ، سایت آمازون، نوشابه فانتا و فایرفاکس بر روی 
رنگ نارنجی متمرکز هستند. قرمز بیانگر انرژی و قدرت است. باطراوت، جسور و متهور است. به آرم قرمز و رنگ بندی 
سایت های کوکاکوال، Virgin ، Target و Netflix توجه کنید. سبز رنگ ثروت است، و بسیاری از شرکت های خدمات 
مالی از جمله Fidelity ،H&R Block وTD Ameritrade آن را پذیرفته اند. رنگ سبز همچنین رنگ طبیعت است 
و می تواند بیانگر قدرت طبیعی باشد. زرد منتقل کننده شادی، خوشبینی و دوستی است در حالیکه جلب توجه نیز 
توجه  مورد  بهتر  نیکون  و  دونالد، هرتز  مانند مک  استفاده می کنند  زرد  از رنگ  که  آنهایی  آرم ها،  میان  در  می نماید. 
مشتری قرار می گیرند. صورتی کلیشه ای دیده  می شود و به عنوان رنگی عاشقانه و زنانه، عشق و گرما را ارایه  می دهد. 
آرم های صورتی شامل بستنی Baskin Robbins و باربی می باشد. در نظر بگیرید و در صورت لزوم مجددا به این فکر 
کنید که هویت شما، برند و ارزش های شما هستند و رنگی را انتخاب کنید که آن نگرش ها را منتقل کند. با استفاده از 

پالت رنگ که DNA برند شما را تداعی می کند بازاریابی شما به موفقیت های بزرگتری دست خواهد یافت.
2. وب سایت ها

 landing Page وب سایت شما و landing Page صفحه ای که کاربر بدون هیچگونه جستجویی، محتوای مورد نظر 
خود را در سایت شما پیدا کند، به عبارتی دیگر توجه کاربران را به محتوای مورد نظر خود که آنها به خاطر آن وارد 
سایت شما شده اند، جلب کنید. مکان های مناسبی برای برقراری ارتباط برند شما از طریق رنگ هستند. وب سایت ها 

برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد
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در واقع حالتهاي چهره، حرکات و حاالت بدني به طور دائم براي تکمیل سخنان و نیز انتقال معاني هنگامي که عمالً  چیزي 
گفته نمي شود، مورد استفاده قرار مي گیرد. حالتهاي حقیقي چهره معموالً  پس از چهار یا پنج ثانیه ناپدید مي شوند و 

لبخند یا ابراز تعجبي که بیشتر طول مي کشد، مي تواند به خوبي نشان دهنده فریب باشد. 
هر یک از شکل هاي صحبت و فعالیت که زندگي روزانه ما پیرامون آن بنا گردیده، حالت چهره، اشارات یا وضع بدن 
مي تواند براي شوخي کردن، نشان دادن استهزاء یا شک و تردید مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان مثال حالت تعجب 

در چهره خیلي طول مي کشد، ممکن است به عنوان تقلیدي طنزآمیز به کار برده شود. 
مي توان از چهره مفهوم وسیع تري را یافت چرا که چهره نقش بسیار وسیعي در عملکرد و درک طرف مقابل از ما دارد. 
در زندگي روزانه، ما معموالً  توجه زیادي به نگهداري یا حفظ کردن آبروي یکدیگر نشان مي دهیم. آداب داني نوعي تدبیر 
حفاظتي است که هر یک از دو طرف با این انتظار به کار مي برند که، در مقابل ضعف هاي خودشان تعمداً  در معرض دید 

عموم قرار نخواهند گرفت. 
بنابراین زندگي هر روزه ما خود به خود پیش نمي آید. همه ما بي آن که بدانیم، در کنش متقابلي که با دیگران داریم حالت 

چهره، وضع حرکات بدن را به دقت به طور مداوم کنترل مي کنیم. 
به عنوان مثال یک دیپلمات خوب باید بتواند در حالي که کامالً  آسوده و آرام به نظر مي رسد با دیگران که ممکن است 
با عقایدشان موافقت نداشته یا حتي به نظرش نفرت انگیز برسند کنش متقابل داشته باشد. میزان موفقیت در این امر 
مي تواند در سرنوشت تمامي ملتها مؤثر باشد. دیپلماسي ماهرانه مي تواند تیرگي روابط بین ملتها را برطرف کرده و از 

جنگ جلوگیري کند.
عالئم غیرکالمي، نه تنها احساسات فرد را به تصویر مي کشند بلکه اغلب نشان مي دهند او چگونه با احساسات کنار 
مي آید به طور مثال ممکن است خشم خود را با کشیدگي و تنش عضالني سرکوب کند و یا احساساتش را از طریق بر 

زمین کوبیدن پا، تکان دادن دست ها و محکم بستن در اتاق یا مواردي از این قبیل تخلیه کند.

شد. برگزار  الکتروپیک  شرکت  مدیران  سطح  در  بدن  زبان  آموزشی  دوره   

27 احساسات افراد نسبت به روابطشان اساساً  از طریق رفتارهاي غیرکالمي آنان منتقل مي شود. هنگامي که افراد 
فاصله قابل توجهي از یکدیگر مي گیرند، بدنشان را منقبض مي کنند و از روبه روي هم قرار گرفتن یا تماس 

چشمي اجتناب مي کنند.
از آنجا که رفتارهاي غیرکالمي، ابزارهاي اصلي انتقال هیجان ها هستند براي درک مهمترین مواردي که دیگران با ما در 
میان مي  گذارند، اهمیت بسیار زیادي دارند. اوقاتي وجود دارد که هر یک از ما لغات را به نحوي به کار مي بریم که براي 

پنهان کردن احساساتمان مناسب باشد.
گاه این تمایالت فریبکارانه در ضمیر ناهشیار ما پنهان مي شوند و ما حتي از تالش خود براي پنهانکاري آگاه نمي شویم. 
اما به همین ترتیب، هر یک از ما یاد گرفته ایم که زبان بدن را کنترل کنیم. ما آگاهانه یا ناآگاهانه، تالش داریم بروز 

هیجان هایي را که از طریق رفتارهاي غیرکالمي منتقل مي شوند کنترل کنیم. 
به طور مثال هنگامي که موضوعي براي ما از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است، ممکن است شانه هایمان را با نوعي 
بي تفاوتي فریبکارانه باال بیندازیم یا ممکن است خشم خود را با لبخندي دروغین استتار کنیم. از آنجا که بخش زیادي 

از ارتباط بین فردي را ارتباط غیرکالمي تشکیل مي دهد. 
تفسیر زبان تن یکي از مهمترین مهارتهاي الزم در گوش کردن اثر بخش است. عناصر غیرکالمي ارتباط، به خصوص در 
درک احساسات شخصي دیگر اهمیت بسیار دارد. مردم اغلب مي کوشند که احساساتشان را از طریق کنترل رفتارهاي 
غیرکالمي خود مخفي نگه دارند اما این کار، در مقایسه مربوط به پنهان کاري، معموالً  از موفقیت کمتري برخوردار است. 
گاه ممکن است که زبان بدن، بسیار واضح و آشکار باشد و گاه ممکن است که رمزگشایي آن کار بسیار دشواري به نظر 

برسد. 
هرگاه شنونده قادر باشد درک خود را از زبان بدن فرستنده به شکل مناسبي منعکس کند، ارتباط تا حد قابل توجهي 

بهبود مي یابد. 
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ارتباط غیر کالمي و زبان بدن
روزنامه همشهري، شماره 4268

عالئم غیر کالمي، نه تنها احساسات فرد را به تصویر مي کشند بلکه اغلب نشان مي دهند او چگونه با احساسات 
کنار مي آید.

بخش مهمي از تعامل انسانها شامل ارتباطات غیرکالمي است. مثاًل اطوارها، حالت هاي چهره و ژست هاي افراد 
26

مي توانند نگرش ها و احساسات آنها را به دیگران انتقال دهند و این حرکات و موارد زیادي مي توانند حتي مؤثرتر از 
پیام هاي کالمي باشند.

به نوعي مي توان گفت: کنش متقابل شامل شکل هاي متعدد ارتباط غیرکالمي- مبادله اطالعات و معني از طریق حالت هاي 
نامیده شده، که گمراه کننده است، زیرا  ارتباط غیرکالمي گاهي »زبان بدن«  با حرکات بدن- مي شود.  چهره، اشارات 
مشخصاً  از این گونه اشارات غیرکالمي براي حذف، تقویت یا بسط آنچه که به صورت کالم گفته مي شود استفاده مي کنیم. 
الکساندر لوون، روان شناس، این نکته را چنین بیان مي کند: »هنگامي که انسان تفسیر زبان حالت بدن را یاد مي گیرد، 

هیچ واژه اي را به اندازه آن روشن و واضح نمي یابد.« 
تحقیقات نشان داده است که محل قرار گرفتن دست و پا در هنگام مکالمه چیزهایي درباره پایگاه متفاوت افراد به ما 
مي گوید. وقتي افراد با کساني صحبت مي کنند که از نظر پایگاه از آنها پایین ترند یا از قدرت کمتري برخوردارند، دستها 
و پاهاي آنان آرامتر و راحت تر است. اما وقتي با افرادي از پایگاه باالتر صحبت مي کنند ژست آنها خشک تر و به اصطالح 
عصا قورت داده تر است. در حالي که وضعیت راحت تر بدن که کمي متمایل به سوي شخص دیگر باشد، نشان دهنده 

عالقه و دوستي است. 
یک انسان نمي تواند ارتباط برقرار نکند. او مي تواند تصمیم به ادامه گفت وگو بگیرد، اما غیرممکن است که بتواند جلوي 
رفتار خویش را بگیرد. رفتار یک فرد- حالت هاي چهره، حرکات بیانگر، وضع اندام و اعمال دیگر – جریاني بدون وقفه از 
اطالعات و منبعي پایدار از نشانه هاي مربوط به احساساتي است که او تجربه مي کند. فقط بخش کوچکي از درک و فهمي 

که انسان با تعامل رو در رو به دست مي آورد حاصل لغات است.
از دیگر وجوه ارتباط غیرکالمي حالتهاي چهره است شامل خوشحالي، غمگیني، شگفتي، ترس، خشم و بیزاري حالتي 
همگاني و جهاني داشته و در همه جاي جهان یکسان تعبیر و تفسیر مي شوند. یک جنبه مهم ارتباط غیرکالمي بیان 

احساس از طریق چهره است. 



ویژگیهای تیم های موفق

1.یک هدف یا ماموریت مشترک دارند که همه افراد در جریان آن هستند، با آن موافقند و متعهد به اجرای آن می باشند. از 
آنجا که اعضای تیم در تنظیم اهداف مشارکت داشته اند، آنرا به خوبی درک می کنند. در این میان بحث های زیادی درباره 
ی کار و اجرای آن به بهترین شکل ممکن مطرح می شود. همه ی افراد حس می کنند که  مانند یک فرد عالی رتبه در کار 

مشارکت دارند. هر عضو تیم این احساس را دارد که در نتیجه¬ی کلی کار تغییراتی ایجاد کرده و تأثیرگذار بوده است.
2.تیم فضایی باز و قابل اعتماد دارد. تیم فضایی صمیمی و غیررسمی ایجاد می¬کند. جایی که اعتماد وجود دارد، ترس از 

بین می رود. افراد ریسک پذیر بوده، به فضای رشد و آموزش عالقه مند و در آن درگیر هستند.
3.ارتباطات باز و صادقانه دارد. اعضای تیم در بیان افکار،احساسات و نظرات خود احساس آزادی می کنند. افراد به حرف 
همدیگر گوش میکنند، و هر عضو آزادانه و بدون ترس از سرزنش و تحقیر دیگران نظراتش را بیان می کند. طبیعی است 
که میان آنها تضاد و مخالفت هم مشاهده می شود. بازخوردهایی درباره ی تأثیرات مثبت و منفی تحقق یا عدم تحقق 

اهداف به افراد ارائه می شود و به این طریق تیم خود را اصالح می کند.
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4.احساس تعلق به تیم و مشارکت در عملکرد آن میان اعضا وجود دارد.در کار تیمی حس سهیم بودن در کار و 
حد باالیی از مشارکت وجود دارد. عالوه بر این حس مشارکت ) اینکه من بخش مهمی از تیم هستم و کاری که 
انجام می دهم تأثیر بسزایی در نتیجه ی عملکرد تیم دارد(، احساس سربلندی و کار متعهدانه در فعالیت های 

تیم نمایان است.
5.متنوع و متفاوت بودن، یک سرمایه ی گرانبهاست. اعضای تیم افرادی منحصر به فرد با منابع ارزشمند محسوب می 
شوند. در حالتی که تفاوت های خارج از عرف مشاهده می گردد، تنوع در انتخاب ها، نظرات و تجربیات بیش از تمرین« 

تفکر گروهی« مورد تشویق قرار می گیرد. انعطاف پذیری و حساس بودن نسبت به دیگران در تیم تمرین می شود.
6.خالقیت و ریسک پذیری در تیم مورد تشویق واقع می گردد. اعضای تیم به جای کارکردن به روش یکنواخت قدیمی، 
تشویق به ریسک پذیری و انجام کارهای متفاوت میشوند. اشتباهات، بخشی از روش آزمون و خطا محسوب می گردند، 
توسعه و پیشرفت متداوم تنها زمانی محقق می شود که افراد بدون ترس از سرزنش، به آزمون روش های جدید و ارائه 

پیشنهادهایی جهت افزایش بهره وری تشویق شوند.
7.تیم تونایی اصالح خود را دارد. تیم با آزمایش فرآیندهای خود می تواند کار خود را به طور مستمر بهبود دهد. تیم به 
طور متناوب به جستجوی عوامل متداخل با فعالیت هایش می پردازد. بحث های باز و آزاد، به یافتن عوامل ایجاد مشکالت 
) خواه از نوع کار باشد یا رفتارهای شخصی و ...( کمک می کند، و تیم بجای بزرگ نمایی مشکالت، راه حل هایی برای آن 

ها می یابد.
8.اعضای تیم به هم وابسته اند.آنان به دانش، مهارت و منابع یکدیگر نیاز دارند تا بتوانند در کنار هم کارهایی را انجام 

دهند که به تنهایی قادر به انجام صحیح آن نیستند.
9.اجماع در تصمیم گیری ها. اعضای تیم با همراهی هم تصمیماتی را اتخاذ می کنند که از کیفیت باالیی برخوردار است 

و مورد توافق حمایت همه آنهاست.
10.رهبری مشارکت آمیز. اگر برای گروه، مسئولیت رهبر یا رهبرانی در نظر گرفته شده باشد. وظیفه ی رهبری به اعضاء 
ارجاع داده می شود. رهبر به دیگر اعضا حکم نمی کند و هر فرد به عنوان یک منبع مورد توجه و استفاده قرار می گیرد.
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برنده متعهد میشود. بازنده وعده میدهد
اشتباه   : میگوید   ، میشود  اشتباه  مرتکب  ای  برنده  وقتی 

کردم.
: تقصیر  ، میگوید  بازنده ای مرتکب اشتباه میشود  وقتی 

من نبود.
برنده بیش از بازنده کار انجام میدهد ، و در انتها باز هم وقت 

دارد.
کارهای  به  نمیتواند  که  است  گرفتار  آنقدر  بازنده همیشه 

ضروری بپردازد.

برنده میگوید ، باید راه بهتری هم وجود داشته باشد.
بازنده میگوید ، تا بوده همین بوده و تا هست همین است.

برنده به افراد برتر از خود ، احترام میگذارد، و سعی میکند 
تا از آنان چیزی بیاموزد.

بازنده از افراد برتر از خود ، خشم و نفرت داشته و در پی 
یافتن نقاط ضعف آنان است.

برنده گامهای متعادلی بر میدارد.
بازنده دو نوع سرعت دارد ، یا خیلی تند و یا خیلی کند.

برنده میداند که گاهی اوقات ، پیروزی به بهای بسیار گرانی 
بدست می آید.

بازنده بسیار مشتاق برنده شدن است، در جایی که نه قادر 
به برنده شدن و نه حفظ آن است.

و   ، داشته  خود  تواناییهای  از  درستی  ارزیابی  برنده 
هوشمندانه از ناتوانی های خود ، آگاه است.

بازنده از توانایی ها و ناتوانی های واقعی خود بی خبراست.
برنده مشکلی بزرگ را انتخاب می کند ، و آن را به اجزای 

کوچکتر تفکیک میکند ، تا حل آن آسان گردد.
بازنده مشکالت کوچک را آنچنان به هم می آمیزد، که دیگر 

قابل حل شدن نیستند.
برنده می داند که اگر به مردم فرصت داده شود ، مهربان 

خواهند بود.
بازنده احساس میکند که اگر به مردم فرصت داده شود ، 

نامهربان خواهند شد.

برنده ویژگیهای 
بازنده ویژگیهای   

برگرفته از سایت  گروه تخصصی فناوری های برند سازی

28
برنده به بررسی دقیق یک مشکل می پردازد.

بازنده از کنار مشکل گذشته ، و آن را حل نشده 
رها میکند.

برنده میگوید: بیا برای مشکل راه حلی پیدا کنیم.
بازنده میگوید : هیچ کس راه حلی را نمیداند.

برنده می داند به خاطر چه چیزی پیکار میکند و بر سر چه 
چیزی توافق و سازش نماید.

بازنده آن جا که نباید ، سازش میکند، و به خاطر چیزی که 
ارزش ندارد ، مبارزه میکند.

برنده با جبران اشتباهش ، تاسف و پشیمانی خود را نشان 
میدهد.

بازنده می گوید : »متاسفم« ، اما در آینده اشتباه خود را 
تکرار میکند.

برنده مورد تحسین واقع شدن را به دوست داشته شدن 
ترجیح میدهد ، هر چند که هر دو حالت را مد نظر دارد.

بازنده دوست داشتنی بودن را ، به مورد تحسین واقع شدن 
ترجیح میدهد ، حتی اگر بهای آن خفت و خواری باشد.

برنده گوش می دهد.
بازنده فقط منتظر رسیدن نوبت خود ، برای حرف زدن.
برنده از میانه روی و نرمش خود احساس قدرت میکند.

بازنده هرگز میانه رو و معتدل نیست گاهی از موضع ضعف ، 
و گاهی همچون ستمگران فرودست رفتار میکند.



مریم شاکری ، میترا یزدانی. تولید: نادرحسینی، محمد نظری،حسین رجبی، حسین مرادزاده، رضا مرادی، رضا رستگاری. کنترل کیفیت: نازنین 
آشتاب، رزا عزیزآبادی، عادله شاهی صدرآبادی، فاطمه وکیلی نژاد، امید سلمانی، وحید منصوری.اداری و منابع انسانی: سمیرا سیگارچی، اعظم 
رضایی، حدیث خاک ره، لیال نجفی، زینب محمدی، حسن امامیاری. مهندسی: امیرحسین اکبری، اسمعیل عنبرستانی، میثم عرفان، سیاوش 
ذوالقدری، سیامک رستمی، محمدرضا فروزنده. حسابداری صنعتی: اکرم السادات جاللیان، مریم فضلعلی، فروزان ره پیما. بازاریابی و فروش: محسن 
عقیلیان، صالح شاهراجی، شهاب گریلی نیا، مانی حسین نژاد، الهام عباسی، سمیه گنجی، ساره مرتضوی . نگهداری و تاسیسات: میالد طاهری، 
حمید خاکساری، علیرضا باقرزاده، امیر کابلی. انبار: یعقوب خاری. قالبسازی: محمدرضا درویشی. خرید خارجی: فاطمه رضایی، سمیرا دهی و حسن 

زحمتکش. روابط عمومی: محمد مهدی نقی پور، میالد منصوری، مریم خراسانی . برنامه ریزی: مهدی شمس و کیانوش ضیایی
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 از زحمات همکارانمان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :
محمد  اکبری،  مصطفی  زاده،  شرف  موسی  لواسانی،  محمدرضا  آبرامیان،  ناره  یوسفی،  مریم  آبادی،  علی  جواد  کرمی،  شاپوررضا  داخلی:  خرید 
پیمان، محمدحسین باقرپور. دفتر مدیرعامل: ندا حاجبی.انفورماتیک: علیرضا سعیددانش، محمدباقر میرعزیزی، حمیدرضا شیروانی، امیر حکیم 
زاده. مونتاژبرد: لیال شکری، زیبا وحیدی، رقیه آرزومند، گیتی زارع، شبنم فتوحی، سمیه امیرآبادی. مونتاژمحصول: شهناز موالیی، شهال یزدانی، 
عصمت مومن، فاطمه شاهدی نیا، آرا تیموری، زهرا تقی رازلیقی، صدیقه میرزایی، مریم مرادی حصاری، زهرا محمدزمان، انسیه منصوری، بهاره 
کاکاوند، مهناز زهدی، حسین حیدری، نعمت امامیاری. خدمات پس از فروش: شهرام اقبالی، علیرضا رمیدگی، حسین صادقیان زند، مهدی عباس 
زاده، محمدجواد رجبعلی، حمیدرضا صمیمی،هادی ابراهیمی صدرآبادی، جواد اسماعیلی، هادی رحیمی نژاد، مریم کمندی، زهره مهرابی، نسرین 
سرکان، سیده ستایش موسوی، میترا احمدی، طاهره حسنی، عاطفه خواجه حسینی، سحر خوشدل. یوتاب: مهران مودب، احسان شاگلدی، ابراهیم 
بادپا، رضا سوئیزی،جواد مصطفایی،اکبر امامیاری، اسداهلل زاداحدی، طاهره اللهقلی زاده، فرشته شیری، بهاره نعیمی، منیره ربوشه، سکینه کاوه، 
الهه جهانی کیش، پرستو غیاثی، مژگان مسگری، لیال اخضری، میترا حسینی، فریده اسالمی، نسرین مقیمی. مالی: نیلوفر دارابی، سمیه آهنجان، 
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