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بهار اول فروردین شروع نمی شود.
بهار از اولین برگ ها، از اولین شکوفه ها شروع نمی شود.

بهار با وقت خریدن تقویم سال جدید و جنبیدن مورچه ها و پرندگان و ... هم شروع
نمی شود.

بهار ، یک جایی توی سر آدم است.
دقیقا وقتـی شروع می شود که آدم دنبال نقطـه ای بـرای تغییـر مـی گـردد.

لحظه ای که فکر می کند از اول یک وقتی درس می خوانم، ورزش را شروع می کنم، 
دنبال کار دیگری می روم، عاشق می شوم!

به خاطر همین، بعضی ها در سال چند بهار دارند، 
بعضی ها هر چند سال، یک بهار دارند،

و بعضی ها اصال هیچ وقت بهار را نمی بینند؛ آنقدر که به خودشان و کارهایشان مطمئن اند.

بهار همین لحظه است.
همین لحظه که آدم می فهمد زندگی اش چیزی کم دارد.

چیزی را باید جا به جا کند.
چیزی را باید جلوی دست بگذارد.

این بهار که می آید...
برای همه، یک پیغام بیشتر ندارد:

بروید و برگ ها و مورچه ها و ... را ببینید، هیچ کدام چیزی که قبال دیده بودید نیستند.

مقدمه



فصل نامه داخلی شرکت الکتروپیک شماره 20 4

هست.  تغییر  از  زیبایی  جلوه  بهار، 
انسان  ما  برای  خداوند  که  تغییری 
و  بگیریم  درس  آن  از  تا  داده  قرار  ها 
و  مان  روابط  کارمان،  مان،  زندگی  در 

خانواده مان بهره مند شویم.
باید یاد بگیریم بتوانیم کنار هم درست 
زندگی کنیم. زندگی کردن نعمت خدا 
توان  باید  ولی  باشد  می  انسان  برای 
حل مشکالت و مسائل را داشته باشیم. 
هدف  این  به  رسیدن  برای  قدم  اولین 
احترام به عقاید و نظرات یکدیگر است. 
میکند  درخواست  خدا  از  انسان  روزی 
کاری کن تا زمان مرگم را بدانم، خدا 
زمان  وقتی  پذیرد.  را می  این خواسته 
انسان فرا میرسد وی رو به خدا  مرگ 
به من  گوید خدا جان  و می  کند  می 
قول داده بودی مرا از زمان مرگم باخبر 
قولم  به  من  میدهد  پاسخ  خدا  سازی. 
متوجه  نخواستی  تو  اما  کردم  عمل 
کردم  سفید  را  موهایت  من  شوی. 
کرد  فوت  ات  همسایه  نشدی  متوجه 

متوجه نشدی پدر و مادرت پیر شدند و رفتند متوجه 
نشدی پس خودت نخواستی. بیاییم به اطرافمان بهتر 
نگاه کنیم و ساده از هرچیزی عبور نکنیم بیایید تغییر 
کنیم و بهوش باشیم و برای زندگی مان ارزش و هدف 

قائل باشیـم.
امسال، سال تغییر است و باید سازمان مان را تغییر 
بدهیم اما ابتدا باید درک کنیم کجا هستیم و به کجا 
کنیم  را مشخص  اهدافمان  برسیم سپس  میخواهیم 
در  کنیم.  تحلیل  را  هدفمان  به  رسیدن  های  راه  و 
را مشخص  اهدافتان  کنید  هم سعی  زندگی شخص 
همان  بر  و  برسید  میخواهید  کجا  به  بدانید  و  کنید 

اساس برنامه ریزی کنید.
ایستادن  باال  نخست،  روز  از  الکتروپیک  تفکر 
بوده و خواهد بود. ما ضعف هایمان را شناسایی 
با  تا  کنیم  بازنگری  را  آنها  خواهیم  می  و  کرده 
یکایک  همدلی  و  تالش  و  صحیح  ریزی  برنامه 
شما به جایگاه واقعی خود بازگردیم و همگی با 
افتخار اعالم کنیم عضوی از الکتروپیک هستیم.

زندگـی  یعنـی حرکت و 
حرکت هم یعنی تغییر

چکیده ای از صحبت های
 مدیر عامل شرکت الکتروپیک
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چکیده ای از صحبت های
 جانشین مدیر عامل

با  باید  و  باشد  می  تغییر  سال   ،96 سال 
سرعت، تدبیر، هماهنگی و اتحاد بیشتری 

حرکت کنیم.
همه مدیریت ها باید امسال تالش بیشتری 
کنند تا اهدافی که برای خود تعیین کردند 

را جامه عمل بپوشانند.
تا  باشند  مدیرعامل  کنار  باید  همه 
میخواهیم  که  چیزی  آن  به  بتوانیم 
دست یابیم. مسلما یک واحد یا یک نفر 
به تنهایی نمی تواند کاری از پیش ببرد. 
مطمئن باشید نتیجه خوب بودن و خوب 
هست  چیزی  از  فراتر  خیلی  کردن  رفتار 
رفتار  شخص  یک  وقتی  میکنید.  فکر  که 
حرفه ای و مناسبی انجام می دهد بر روی 
سپس  گذارد  می  مثبت  اثر  اطرافیانش 
اطرافیان سعی می کنند رفتار خوب را تکرار 
کنند بعد از آن انسان های بیشتری در یک 
اجتماع کوچک آن رفتار خوب را منتشر می 
کنند. پس از مدت کوتاهی نتیجه این رفتار 
میگذارد.  اثر  جامعه  تمام  روی  بر  درست 
الکتروپیک نیز جزئی از همین جامعه است 
و معتقدیم این شرکت، برای همه کسانی 
است که در آن کار میکنند پس همه باید 
باشند. سهمیم  آن  پیشرفت  و  رشد  در 

اخبار الکتروپیکی
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شرکت الکتروپیک به منظور ارتقاء سطح فنی نمایندگان خدمات پس از فروش 
و آموزش سرویسکاران و برقکاران  همایشی در شهرهای سنندج، شیراز و 

بوشهر برگزار کرد.
الکتروپیک،  تصویری  و  صوتی  های  دربازکن  نصب  آموزش  به  سمینارها  این 
محصوالت  های  قابلیت  معرفی  و  ها  خرابی  یابی  علت  و  بندی  سیم  نحوه 
اختصاص داشت و با استقبال شرکت کنندگان در این دوره اموزشی مواجه شد.

در این مراسم ها ، از شرکت کنندگان آزمونی بعمل آمد و به نفرات برتر هدایایی اهدا 
شد و در پایان پس از صرف ناهار، به تمامی میهمانان هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.
سمینار های فوق به ترتیب در شهرهای سنندج ، شیراز و بوشهر در تاریخ های 
9 اسفند 1395 ، 13 و 16 اردیبهشت96 با همکاری واحدهای خدمات پس 

از فروش، روابط عمومی و آموزش برگزار شد.

برگزاری سمینارهای آموزشی
خدمات پس از فروش 

در سننــدج ، شیــراز  و  بوشــهر

شهر 
سننــدج
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شهر 
شیــراز

شهر 
بوشــهر

اخبار الکتروپیکی
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همزمان با سالروز گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس، از مهندسان شرکت 
الکتروپیک قدردانی شد.

این مراسم با حضور جانشین محترم مدیرعامل، مجید منصوری برگزار شد و ایشان ضمن 
تبریک این روز به مهندسان شرکت عنوان کردند: مهندسین ما، افراد توانمندی هستند که 

بیشتر باید خودشان را باور کنند.
حضور  که  است  رسیده  ای  نقطه  به  شرکت  اینکه  بیان  ضمن  همچنین  ایشان 
های  فعالیت  شدن  تر  تخصصی  خواستار  کند،  می  لمس  رو  مهندسی  فعالیت  و 

مهندسی در سال 96 شد.
از  نمایندگی  به  عنبرستانی  و  قلیزاده  مهندس  منصوری،  مجید  بر  عالوه  مراسم  این  در 
امده  دست  به  دستاوردهای  و  کاری  فرایندهای  خصوص  در  دقایقی  شرکت  مهندسین 

صحبت کردند.
در پایان، هدیه ای به رسم یادبود به همراه یک شاخه گل به مهندسان شرکت الکتروپیک 

اهدا شد.
این مراسم در تاریخ 4اسفند در کارخانه شماره 1 برگزار شد.

برای مهندسان بن بستی وجود ندارد؛
یا راهی خواهند ساخت یا راهی خواهند یافت...
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از حقوق مصرف  با روز حمایت  همزمان 
های  مدیریت  پرسنل  از  کننده، 
از  پس  خدمات  و  فروش  و  بازاریابی 

فروش قدردانی شد.
مدیر  عقیلیان،  محسن  مراسم،  این  در 
بازاریابی و فروش، رضا شاهسوارانی، مدیر 
منصوری،  میالد  انسانی،  منابع  و  اداری 
اشتاب،  نازنین  و  عمومی  روابط  رئیس 
شرکت  فروش  از  پس  خدمات  رئیس 
حضور داشتند و ضمن تبریک این روز به 
فروش  و  بازاریابی  های  مدیریت  پرسنل 
سواالت،  به  فروش،  از  پس  خدمات  و 
پیشنهادات و انتقادات ایشان پاسخ دادند.

در پایان نیز، هدیه ای به رسم یادبود به 
شد. اهدا  بخش  این  در  شاغل  همکاران 

مشتری؛ 
زبان گویای شرکت

اخبار الکتروپیکی
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             با الکتروپیک چگونه آشنا شدید؟
از  که  بودم  کار  جستجوی  در  اینترنت  در 
طریق آگهی اینترنتی با شرکت الکتروپیک 

آشنا شدم.
             چه شد که به الکتروپیک آمدید؟

در بدو ورودم از نظم و نظام شرکت خوشم 
شایستگی  اساس  بر  افراد  اینکه  و  امد 
جذب  را  بنده  شوند  می  انتخاب  هایشان 
کرد تا از سال 92 تاکنون با شرکت افتخار 

همکاری داشته باشم.
                          از اولین روز کاریتان چه خاطره ای دارید؟

بودم  وظایفم  با  آشنایی  حال  در  اول  روز 
که فردی به واحدمان آمد؛ ایشان در نظرم 
حال  در  باال  نظر  دقت  با  و  پرانرژی  بسیار 

بود.   5S انجام  پیگیری  و  پرسیدن  سوال 
ایشان خیلی  بودن  پیگیر  و  ریزبینی  برایم 
شدم  متوجه  بعد  ساعت  چند  بود.  جالب 
مهرداد  آقای  شرکت  مدیرعامل  ایشان 

منصوری هستند.
             خصیصه شغل شما چیست؟

یکی از مهمترین ویژگی هایی که یک فرد 
نه تنها در این شغل بلکه در تمامی شغل 
با  موثر  ارتباط  باشد  داشته  بایست  می  ها 
به  توجه  با  هم  بنده  باشد.  می  همکاران 
با  تا  میکنم  و  کردم  سعی  شغلم  اقتضای 
اثربخش  و  موثر  ارتباط  همکاران  تمامی 

داشته باشم.
                    مدیریت ارشد شرکت معتقد است هر 

موتـــورمحـرکــــه 
تمامی افراد می باشد که 
ما را به حرکت وا میدارد

در این شماره از فصلنامه با یکی از کارشناسان پرتالش الکتروپیک، علیرضا ابراهیم پور، کارشناس مهندسی 
سیستمها هم صحبت شدیم و نظرات وی را در خصوص موضوعات مختلف جویا شدیم که خواندن آن خالی از لطف نیست.
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فردی باید یک سیستمها و روشها باشد. این به چه معناست؟
کامال حرف درستی است. هرکسی در هر واحدی 
مسلط  خود  کاری  فرآیندهای  به  نسبت  باید 
خودش  دائم  باشد.  آن  بهبود  صدد  در  و  باشد 
وظایفش  با  مرتبط  کارهای  انجام  روشهای  و 
امور  بهبود  و  تسریع  و در صدد  پایش کرده  را 
محوله باشد. این امر در نهایت منجر به دستیابی 

به اهداف سازمان خواهد شد.
               صحبت از دستیابی به اهداف کردید. امسال 
بیش از هر سال دیگری بر اهداف کیفی و تحقق آن تاکید 
و  چیست  کیفی  اهداف  بفرمایید  ابتدا  لطفا  است.  شده 

چگونه موجب رشد شرکت خواهد شد.
آن  برای  که  دارد  اندازی  چشم  یک  شرکت 
کیفی  اهداف  و  است  شده  تعیین  مشی  خط 
و  تبیین  را  شرکت  انداز  چشم  به  رسیدن  راه 
مشخص می کنند. بگذارید مثالی بزنم، سازمان 
آن فالن  تصور کنید که مقصد  هواپیما  را یک 
شهر است موتورهای هواپیما همان اهداف کیفی 
هستند که هواپیما را به جلو وامیدارد و منجر به 

حرکت و رسیدن به مقصد می گردد.
اما نکته ای که قابل اهمیت می باشد این است 
که در سازمان تمامی واحدها و تمامی افراد باید 
در مسیر رسیدن به اهداف حرکت کنند در غیر 
اینصورت دچار تناقض گشته و به اهدافمان و در 

نهایت به چشم اندازمان نخواهیم رسید.
             راه رسیدن به اینکه دچار تناقض نشویم و 

اینکه بتوانیم در یک مسیر قدم برداریم چیست؟
باشد  می  انداز  چشم  دانستن  اصل  مهمترین 
چشم  از  باید  شرکت  در  پرسنل  تمامی  یعنی 
انداز شرکت آگاه باشند و آن را برای خود تداعی 
روسای  و  مدیران  عهده  بر  امر  این  که  کنند 
سازمان می باشد تا پرسنل واحد خود را مطلع و 
درگیر انجام کار نمایند سپس با انجام کار گروهی 
و  کنند  تالش  شرکت  اهداف  تحقق  به  نسبت 
ببخشند. سرعت  مهم  این  به  یکدیگر  کنار  در 

دارای  شرکت  گفت  توان  می  زمانی  چه          
سیستمی منسجم و هدفمند است؟ الکتروپیک تا چه حد 

در این زمینه موفق بوده است؟
سیستم باید طوری طراحی و اجرا شود که افراد 
اینکه  ضمن  کنند  کار  ان  با  باشند  مند  عالقه 
فرایند ها هم باید طوری چیده شده باشند  که 
نظرم  به  کنند.  کار  آن  از  خارج  نتوانند  افراد 
الکتروپیک نیمی از مسیر را رفته است مخصوصا 
در سال جدید و با شعاری که مدیرعامل محترم 
فرایندها  تمامی  در  رویکرد  تغییر  بر  مبنی 
انتخاب کرده اند گام های خوبی برداشته شده 
و  واحدها  میان  خوبی  بسیار  همدلی  و  است 

مدیران ایجاد شده است.
           شما به عنوان فردی که باید به تمام فرآیندهای 
ارشد و  با مدیریت  باشد چه صحبتی  کاری شرکت آگاه 

سایر همکاران دارید.
از سیستم و تفکر سیستمی  باید  ارشد  مدیران 
حمایت کنند و تمامی پرسنل این نگرش را دنبال 
کنند. فرآیندها و مستندات بدون درک نگرش 
سیستمی امکان پذیر نیست و برای اجرای آن 
از  که  خواهشی  باشیم.  همزبانی  دنبال  به  باید 
همکاران دارم این است که به جای ایراد گرفتن 
از سیستم به دنبال راهکار باشند و در کنار انتقاد 
و  پیشنهاد  ضعف،  نقاط  کردن  عنوان  و  کردن 

نقاط قوت را هم ذکر کنند.
         لطفا به کلمه های زیر در یک جمله کوتاه پاسخ 

دهید:
فرآیند: یکپارچگی و انسجام

عدم انطباق: کمک به بهبود سازمان
ممیزی: مچ گیری نیست

دستورالعمل: جلوگیری از اعمال سلیقه
سیستم: در حال بهبود
جلسه: کوتاهش خوبه

روابط عمومی: قابل اعتماد
                سخن آخر: ضمن تشکر از مدیریت ارشد و 
همکارانم در واحد مهندسی سیستمها از تمامی 
انتقاد،  جای  به  نمایم  می  درخواست  پرنسل 
شکایت ، تخریب و جمالت منفی ، بهبود و ساختن 
و مثبت اندیشی را سرلوحه کارمان قرار دهیم. 

اخبار الکتروپیکی
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اولین نشست هم اندیشی و تبادل اطالعات 
نمایندگان فروش با مدیران ارشد شرکت 

الکتروپیک برگزار شد.
از  مختلفی  موضوعات  به  جلسه  این  در 
جمله بررسی و تشریح روند تولید و فروش 
اقالم  توزیع  وضعیت  اخیر،  های  سال  در 
خدمات  دهی  سرویس  نحوه  تبلیغاتی، 
پس از فروش در سراسر کشور، راه اندازی 
در  بازار  سهم  وضعیت  اینترنتی،  فروش 
های  قابلیت  معرفی  مختلف،  های  استان 
اعالم  و  ثبت  نحوه  آموزش  و  محصوالت 
که  شد  پرداخته  افزوده  ارزش  و  مالیات 
مشارکت و همفکری تمامی حاضرین را به 

دیـدار نمایندگان فـروش الکتروپیک 
با مدیـران ارشد شرکت 

همراه داشت. در ادامه این مراسم، نمایندگان 
فروش ضمن بیان انتقادات و پیشنهادات خود 
و برشمردن مزایای رقابتی شرکت و اذعان به 
برتری الکتروپیک در صنعت تولید دربازکن، 
و  جلسات  این  برگزاری  تداوم  خواستار 
حمایت های بیشتری از جانب شرکت شدند.

بازدید  مراسم  این  های  برنامه  دیگر  از 
نمایندگان از خطوط تولید و مونتاژ شرکت 
از  بیش  و تالش  فعالیت  با مشاهده  که  بود 
و  تعجب  موجبات  انسانی،  نیروی  400نفر 
داشت.  پی  در  را  بازدیدکنندگان  تحسین 
این مراسم اردیبهشت ماه در محل کارخانه 

شماره 1برگزار شد.
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پس ازسواکردن ضروری ها ازغیرضروری 
ازمحل  ها  ضروری  غیر  دورکردن  و  ها 
کار، آنچه باقی می ماند باید در وضعیتی 
یابد.هدف  استقرار  مرتب  و  یافته  سامان 
»استقرارمنظم  مرحله  ایـن  اجــرای  از 
ومرتب ماشین ها و اشیا به گونه ای است 
که اشیاء موردنیاز در زمان مورد نظر و به 

مقدار مورد نظر در دسترس باشد.«
ساماندهي  یعني  اصل  این  اجراي  نتیجه 
ها  پوشه  و  لوازم  و  ابزارها  و  کار  محیط 
و... دستیابي سریع به آنها است بنابراین 
جستجوی  برای  شده  تلف  زمان  حذف 

اشیاء هدف مرحله دوم است.
جای  است  الزم  اشیا  دهی  سامان  برای 

شود. گرفته  نظر  در  اشیا  براي  مناسبی 
یکی از راه هاي مرتب کردن وجای دهی 
مناسب اشیا نام گذاری آنها است.نامی برای 
هر شی و نامی برای جای نگهداری آنها.

 ، اعالنات  تابلوهاي  به  دادن  وترتیب  نظم 
و  ها  اتاق  نام  تهیه  پالکادرها،   ، ها  پوشه 
مسئولیت  دهنده  نشان  هاي  تابلو  تهیه 
افراد نظم وترتیب درون کمد ها و میزها 
و فایل ها ، مرتب کردن و چیدمان مرتب 
ودفترها  ها  وکارگاه  انبارها  و  ها  اتاق 
سازي  ذخیره   ، کتابخانه  هاي  وکتاب 
مناسب اطالعات درون رایانه ها و...ازجمله 
فعالیتهایي است که در اجراي این مرحله 

صورت مي گیرد.

SEITON )سامان دادن ومرتب چیدن(

اخبار الکتروپیکی
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الکتروپیک به روایت تصویر

آخرین جلسه برگزار شده در سال 95 مورخ 26 اسفند ساعت 20

تـوزیع اقالم نـوروز و ماه مبارک رمضـان

برگزاری دوره آموزشیMini MBA مدیران
 شرکت های الکتروپیک ، یوتاب و نکو بهینه
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الکتروپیک در بین 6 شرکت برتر حوزه ایمنی در استان تهران

بازدید اساتید و هنرجویان رشته الکترونیک از شرکت الکتروپیک

ارائه سرویس خدمات پس 
از فروش در ایام نوروز از 

2 فروردین ماه

خالقیت پرسنل پرسکاری جهت تبریک سال 1396

اخبار الکتروپیکی



فصل نامه داخلی شرکت الکتروپیک شماره 20 16

زندگی یعنی استقبال از تغییــر...

شروع  با  چرا  کرده اید  فکر  این  به  تاکنون 
داریم که حتما  تمایل  ما  اغلب  سال جدید 
را  منزل مان  دکوراسیون  بخریم،  نو  لباس 
عوض کنیم، اتومبیل جدید بخریم و خالصه 
و  ظاهری  جنبه  بیشتر  که  کنیم  تغییراتی 

فیزیکی دارند؟ 
چرا به این فکر نمی کنیم که یک تغییر اساسی 
تفکرمان،  طرز  روابط مان،  رفتارمان،  در 
سالمت مان  زندگی مان،  معنوی  جنبه های 
باشیم.  و دیگر جنبه های زندگی مان داشته 
چرا به این امر مهم توجه نمی کنیم که باید 
حرکت جدید یا یک تغییر اساسی در زندگی 

داشته باشیم. در واقع الزم است که از 
تغییر نترسیم زیرا اگر تغییر حساب 
و  مثبت  بسیار  می تواند  باشد،  شده 
کمی  دارد  ایرادی  چه  باشد.  کارآمد 
بیندازیم،  دردسر  به  را  خود  هم 
شجاعت از خود نشان دهیم و حرکت 
مثبتی داشته باشیم. مگر واقعیت غیر 
و  حرکت  یعنی  زندگی  که  است  این  از 
حرکت هم یعنی تغییر. ترفند زندگی فرار 
از تغییر نیست بلکه آفریدن تغییر است و 
این ما هستیم که باید تغییر را بیافرینیم 
و آن را تا موفقیت کامل رها نکنیم. این 
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تغییرات جنبه های مختلفی دارد که در ادامه به 
آنها اشاره می شود.

از تغییر نترسید
همیشه تغییر دشوار است شاید به همین دلیل 
مارک تواین رمان نویس گفته است: »تنها کسی 
که خواهان تغییر و تعویض است، بچه ای است 
براستی چرا  را خیس کرده است.«  که خودش 
این گونه است؟ این ترس از تغییر و مقاومت در 
برابر آن از کجا ناشی می شود ؟ مگر غیر از این 
تغییر است؟  نیازمند  و پیشرفت  است که رشد 
و هم  بایستیم  آیا می توانیم هم سر جای خود 

به جلو برویم؟
معموال ترس افراد از تغییر دالیل مختلفی دارد 

که برخی از مهم ترین آنها به این شرح است:

       افراد برای این که چیزی را از دست ندهند 
تغییری  جا  هر  اصوال  دارند.  هراس  تغییر  از 
ذهن  به  که  سوالی  اولین  باشد  وقوع  حال  در 
تغییر  این  که  است  این  می کند،  خطور  فرد 
موقعیتش  آیا  دارد؟  او  زندگی  بر  تاثیری  چه 
در  می افتد؟  به خطر  تغییر  این  انجام  دلیل  به 
که  زمانی  در  که  است  انسان  ماهیت  این  واقع 
با تغییر روبه رو می شود ناگهان احساس می کند 
تنها و آسیب پذیر شده است. در این میان فقط 
اشخاص خوشبین هستند که با سرعت بیشتری 
در  و  کرده  توجه  تغییرات  مثبت  امتیازهای  به 

دیگران هم انگیزه تغییر ایجاد می کنند.

       افـراد از تغییـر فــرار می کننـد، زیــرا از 
ناشناخته ها می ترسنـد. آنها اغلب به این دلیـل 
از تغییـر مـی ترسنـد که نگـران ناشناختـه های 
تغییرنـد. ترس، افـراد را متـوقف می کند و این 
در حالـی است که تنـها راه برخـورد بـا تـرس 
انجام کارهایی است که از آنها بیـم داریم. ترس 

از ناشناخته ها بزرگ ترین ترسی است که فــرد 
برای انجام تغییر حس می کند. گاه تغییرات مـا 
را به جایی می برد که قبال نبودیم و ما از همین 

می ترسیم.

       معمـوال کـاری صـورت نمی گیـرد، مگــر 
آن که مـا به این امـر باور داشته باشیـم که آن 
کار بایـد انجام شود و مطمئن شویـم کـه حاال 
زمـان مناسبی برای این کار اسـت. بسیـاری از 
افراد به دلیل اعتقاد به برخی سنت ها و رسم و 
رسوم تمایلی به تغییر در زندگی شان ندارنـد و 
ترجیح می دهند به روال همیشگی ادامه دهـند 
و فرضشـان هـم این است که اگر چیزی رسـم 
و عادت شـده، حتما بهتریـن اسـت، در حالـی 
کـه همیشـه هم ایـن طــور نیسـت. اگر رسـم 
و سنتی مانع پیشرفت فرد در زندگی اش شـود، 
زمان تغییـردادن آن فـرا رسیـده اسـت و بایـد 
دست به کار شد. تـرس از تغییر طبیعی اسـت، 
اما اگر این ترس آنقدر شدید باشد که از انجـام 
هر تغییری واهمه داشته باشید باقی عمرتان از 
پذیرفتن هر تغییری شانه خالی کرده و همیشه 

در جا خواهید زد.

       خوش فکر باشید
این واقعیت را بپذیرید که اغلب باورها و افکارتان 
شما را به جایی رسانده  که امروز هستید و از این 
به بعد هم شما را به جایی می برد که در آینده 
هر  در  که  نتیجه ای  اوقات  بیشتر  بود.  خواهید 
زمینه ای از زندگی تان به دست می آورید، بازتاب 
افکاری است که درباره خودتان دارید، چه پای 
یا حرفه و شغل در میان  موقعیت مالی، روابط 
باشد یا نه، این حقیقت همچنان باقی است که 
تغییر  هم  شما  نتایج  نکند  تغییر  افکارتان  اگر 
را  واقعیت  این  نباشید  قادر  شاید  کرد.  نخواهد 

دانستنـی ها
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که همه چیز در حال تغییر است عوض کنید، 
ولی می توانید تفکرتان را درباره تغییرات تغییر 

دهید.
فکر  اما  است،  دشواری  کار  تغییر  این  اهمیت 
ارمغان  به  برایتان  زیادی  مثبت  نتایج  خوب 
خواهد آورد و تقریبا در تمام زمینه های زندگی 
کامال  سطح  به  را  شما  که  دارد  را  توانایی  این 
دگرگون  را  زندگی تان  و  دهد  سوق  جدیدی 
کند. متاسفانه تغییر در طرز فکر به خودی خود 
به ندرت  خوب  اندیشه های  و  نمی گیرد  صورت 
را  مساله  این  بنابراین  می رود.  افراد  سراغ  به 
به  تمایل  اگر  باشید که  داشته  نظر  همیشه در 
آدم  باید  دارید  زندگی تان  در  تغییراتی  شروع 
سمت  به  را  فکرتان  طرز  و  شوید  خوشفکری 
مثبت بودن تغییر دهید. زمانی که وقت صرف 
می کنید تا آدم خوشفکری شوید و طرز فکرتان 
روی وجود خودتان  در حقیقت  کنید  را عوض 
بازار  که  بدانید  را  این  کرده اید.  سرمایه گذاری 
سرمایه گذاری ها  وضع  می کند،  سقوط  سهام 
بهره برداری  مورد  طال  معادن  می شود،  کساد 
قرار می گیرد، اما ذهن فرد با توانایی تفکر مثبت 
هرگز  که  است  الماسی  معدن  مانند  موثر  و 
قیمتی  و  ارزش  با  و همیشه  نیست  تمام شدنی 

باقی می ماند.
کنید،  مطالعه  باید  فکرتان  در طرز  تغییر  برای 
نشست  مطلوب  فکر  طرز  با  و  مثبت  افراد  با 
این  با  را  خود  وقت  بیشتر  و  کنید  برخاست  و 
افراد بگذرانید، ضرب المثلی هست که می گوید 
بران  و  تیز  را  دیگر  آهن  آهن  که  همان طور 
را،  دیگر  افراد  نیز  خوش فکر  فرد  می کند، 
چه  با  باشید  مراقب  پس  می کند،  خوش فکر 
افرادی با چه طرز فکری همنشینی دارید. برای 
مدام  باید  افکار خوب  داشتن  و  تغییرات خوب 
خود را در محیط های مناسب قرار دهید. هرگز 

با  دارید  را  آن  انجام  قصد  که  تغییراتی  درباره 
افراد منفی و بی هدف صحبت نکنید. این افراد 
اغلب هیچ هدف یا رویایی در زندگی شان ندارند 
و خواستار این هم نیستند که دیگران را موفق 
شما  با  مشورت  در  آنها  که  کاری  تنها  ببینند 
و  شماست  با  کردن  جرو بحث  می دهند،  انجام 
بر  مبنی  می آورند  برایتان  که  هم  دالیلی  تمام 

این است که موفق نخواهید شد.
به منظور انجام تغییر در جنبه های مختلف 
به خاطر  را  زیر  کلیدی  نکات  زندگی تان 

بسپارید:

      بهترین تغییرات آنهایی است که از طرح 
و  حال  بهبود  جهت  در  باشد،  برخوردار  خوبی 
زندگی تان برنامه ریزی شده و با ارزش های شما 

هماهنگی داشته باشد.
زیر سوال  را  کنونی تان  تغییر، وضع  برای       
این هستند که در  افراد خواستار  بیشتر  ببرید. 
زندگی شان تغییر داشته باشد و پیشرفت کنند، 
و  کردن  حرکت  به  تمایلی  این  وجود  با  اما 
برداشتن کوچک ترین قدمی ندارند. تغییر یعنی 

وضعیت سابق را به چالش کشیدن.
        برای خود یک »دوست تغییر« پیدا کنید؛ 
باشد، آرزوهای بزرگ داشته  دوستی که مثبت 
باشد، پشتیبان شما در تغییر باشد، در دسترس 
باشد و از همه مهم تر خواستار موفقیت تان باشد.
        به دنبال تغییـراتی باشیـد که بیشتریـن 
کارایی را برایتان داشته باشد و زندگی تان را به 
جلو براند. مثال یک شروع جدید در زمینه هـای 
مالی، ارتباطی، سالمت، اجتماعی، شغـلی و... یا 
حتی انتخاب یک شیوه و سبک جدید رفتـاری 

در زندگی تـان.
       هر زمـان کـه در تغییـر موفـق شدیـد و 
به هـدف مـورد نظرتـان رسیدیـد، به خودتـان 
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پـاداش بدهیـد، بـه عنـوان مثـال بـرای خـود 
لبـاس مورد عالقه تـان را بخرید، بیـرون برویـد 
و غذای دلخواهتان را میـل کنیـد، با فرزنـد یـا 
همسرتـان یک جـای تفریحـی بروید یا این که 

حیوان گرفتاری را آزاد کنید.

تغییرات اخالقی

       بخشــش را یـاد بگیـریـد تـا تغییــرات 
مثبـت روانی آن را لمس کنیـد.

       همیشـه در گفتـار و رفتارتـان صداقــت 
داشته باشید شاید تغییر سختی به حساب آید، 

اما غیرممکن نیست.
       تالش کنید خصلت های پسندیده اخالقی 

را در خود بپرورانید.
       تـا جایـی که از دستتـان بـرمـی آیـد بـه 

اطرافیـان  کمک کنیـد.
       تصمیـم بگیریـد بـرای افراد نیازمنـد داد 

رس باشید.
       همـواره سعـی کنیـد خداونـد را از خـود 

راضی نگه دارید.

تغییرات در روابط خانوادگی

افراد  با  را  مهربانی  ابراز  و  حسنه  رفتار      
خانواده تان بیشتر کنید.

       برای فرزندتان الگوی به تمام معنا باشید.
با  کارآمدتری  و  موثر  ارتباط  کنید  تالش       

همسرتان داشته باشید.
اعضای خانواده  اهداف خوب  و  رویاها  از        

بویژه همسرتان حمایت کنید.
        به تعهدات تان در قبال خانواده عمل کنید.

        کشمکش های خانوادگی تان را حل و فصل 
کنید و آنان را حل نشده کنار نگذارید.

تغییرات در روابط با دوستان

     دوستانتان را با درایت انتخاب کنید و هر 
کسی را دوست خود ندانید.

         این را قبول کنید که قرار نیست دوستانتان 
به کمال مطلوب رسیده باشند و بی عیب و نقص 

باشند.
       وقـت بیشتــری را بـا دوستـان خوبتـان 

بگذرانید.
       دایـره روابـط اجتماعـی تان را گستـرده تر 

کنید.
       در روزهـای سختـی دوستانتـان خـود را 

محک بزنیـد.
از  را  بودن  تمرین کنید که دوست خوب       

خودتان شروع کنید.
دوستان  قدردان  که  کنید  سعی  امروز  از      

خوبتان باشید.

تغییرات در رفتارهای اقتصادی

       سعی کنید یک شغل پردرآمدتر پیدا کنید.
      در صورت امکان برای خودتان کار کنید.

      در شغل تان پیشرفت و ترقی داشته باشید 
و یکنواخت عمل نکنید.

      تغییـرات هر چنـد جزئـی و خوشاینـد در 
حرفه تان به وجود آورید.

پرداخت  را  بدهی هایتان  تمام       سعی کنید 
کنید.

      در سرمایه گـذاری هایتان از نظر مشـاوران 
مالی استفاده کنید.

      بـه فکر پس انداز هم باشید.

دانستنـی ها
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10 نکته برای سالمتی در محیط کار

هشت ساعت پشت میز نشستن آن هم شش روز هفته فشار زیادی بر بدنتان وارد می کند. 
با وجود ساعات  به شما کمک می کند  که  عنوان می کنند  متخصصین دستورالعمل هایی 

زیادی که در محل کار هستید، سالم و متناسب بمانید.

از قدیم گفته اند از دل برود هر آنکه )آنچه( از دیده برفت. اگر می دانید که یکی از همکارانتان تنقالت خوشمزه 
ولی پرکالری روی میزش می گذارد، خودتان را از میز او دور نگه دارید. کمی استراحت کرده، چند نفس عمیق 

بکشید و شکالت را کنار بگذارید. و اگر گرسنه هستید، روی میزتان میوه هایی مثل توت و انگور بگذارید.
آمار اضافه وزن و چاقی روز به روز رو به افزایش است و تعداد کسانی که احتماالً در محل کارتان تصمیم دارند 
وزنشان را پایین بیاورند کم نیست. شما هم به آنها ملحق شوید و با هم تصمیم بگیرید که در شرکت به جای 

ظرف شکالت ظرف میوه بگذارید.

خستگی ساعت ۳ بعدازظهر که بیشتر کارمندها احساس می کنند، می تواند بخاطر کم شدن آب بدن باشد. 
ازاینرو سعی کنید آب زیاد بخورید. برای خودتان هدف تعیین کنید: یک شیشه یک لیتری آب روی میزتان 

بگذارید و سعی کنید تا ظهر آن را تمام کنید. بعد دوباره آن را پر کرده و تا عصر بنوشید.

1. تنقالتی که همکارانتان روی میزهایشان می گذارند، 
به  کالـری  صـدها  می تواند  نباشیـد،  مراقـب  اگـر 
باعث  مرور  به  که  کند  اضافه  روزانه تان  برنامه غذایی 

باال رفتن وزنتان می شود.

ده  تا  هشت  روز  در  آب  کافی  میزان  نوشیدن   .2
می کند.  کمک  بدنتان  آب  تامین  روزبه  در  آب  لیوان 
هستند،  آب  از  خوبی  منبع  هم  مختلفی  موادغذایی 
مثل پرتقال، گریپ فروت، انگور، هندوانه و سیب. این 
به  هم  بدنتان  و  بمانید  سالم  می کند  کمکتان  میوه ها 

خوبی آبرسانی شود.
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زیادی  کالری  که  باشید  هم  می خورید  که  غذایی  حجم  مراقب  این  درکنار  اما  بخورید  سالم  ناهاری  محل کار  در 
است.  خوردن  غذا  زیاد  مسئله  نیست،  ناسالم  غذاهای  خوردن  مسئله  اوقات  خیلی  نکنید.  مصرف  وعده  یک  در  را 
ایجاد  مشکل  آنوقت  شود  بیشتر  اسالیس  چهار  یا  سه  از  اگر  اما  نیست  بدی  خیلی  غذای  خود  نوبه  به  پیتزا  مثاًل 
می شود. بنابراین اگر غذایتان پیتزا است آن را با همکارتان تقسیم کنید و به جای آن کمی ساالد سبزیجات بخورید.

راه رفتن در زمان ناهار و استراحت ایده ای عالی است. با اینکار نه تنها کالری می سوزانید، بلکه استرستان هم کمتر 
شده و روحیه تان تقویت می شود.

توصیه ما این است که یک شریک هم برای پیاده روی تان پیدا کنید: کسی که حتی اگر شما تنبلی تان آمد یا کار را 
بهانه کردید، شما را به زور ببرد. اگر واقعاً نمی توانید در زمان ناهار از شرکت بیرون بروید، زمان آمدن کمی دورتر پارک 

کنید تا مسیر بیشتری را پیاده روی کنید یا به جای استفاده از آسانسور، از پله ها باال بروید.

برای جلوگیری از فشارچشم، فاصله مانیتور تا چشم هایتان باید تقریباً به اندازه طول دستتان باشد. همچنین باید بتوانید 
بدون اینکه به جلو خم شوید، از این فاصله مطالب روی مانیتور را به راحتی بخوانید.

اگر نتوانید از این فاصله مطالب روی مانیتور را به خوبی بخوانید، سایز فونت کامپیوتر را بیشتر کنید.

مطمئن شوید که برای مدتی طوالنی گردنتان به یک سمت خم نباشد. سندرم تنش گردن می تواند موجب درد گردن و 
شانه ها شود و خشک و حساسیت عضله را به دنبال داشته باشد. بنابراین اگر محبورید ساعت های طوالنی تلفن صحبت 

کنید بهتر است از هندزفری یا هدِست یا اسپیکر استفاده کنید.

یک  از  مهمـی  بخش  سالم  ناهـار  یک  خـوردن   .3
رژیـم غذایی متعادل است اما خوردن حجم منطقی از 
غذا در هر وعده هم نقش مهمی در سالمتتان هم دارد.

4. یکی از مهمترین کارهایی که می توانید برای حفظ 
انجام دهید، ورزش  سالمت و تناسب اندامتان در روز 

کردن است.

5. فشار چشم مشکل دیگری است که با نشستن طوالنی جلو 
کامپیوتر اتفاق می افتد. این مسئله موجب سردرد، مشکل 
در تمرکز و باال رفتن حساسیت چشم ها به نور می شود.

6. سندرم تنش گردن زمانی اتفاق می افتد که گردن و 
سرشانه ها برای مدتی طوالنی در وضعیت ثابت و روبه جلو 
قرار گیرد. این اتفاق برای کسانی می افتد که در محل کار 
زمان زیادی را پشت تلفن یا پشت کامپیوتر کار می کنند.

دانستنـی ها
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رفتن به یک مسافرت طوالنی که کمکتان کند باتری تان را دوباره شارژ کنید خیلی مفید است. سفر و تعطیالت کمک 
می کند استرستان پایین بیاید و ذهنتان از کار برای مدتی منحرف شود، مخصوصاً اگر در محل کار با کسی یا چیزی 

دچار مشکل باشید مثاًل یکی از همکارانتان، رئیستان یا یک پروژه.
استرس می تواند سیستم ایمنی بدنتان را مختل کرده و احتمال بیمار شدنتان را باال ببرد و خوشبختانه مسافرت بهترین 

اقدامی است که برای جلوگیری از آن می توانید انجام دهید.

محققان انجمن میکروبیولوژی در امریکا گزارش می دهند که: »ما می دانیم که ویروس ها می توانند ساعت ها یا روزها 
روی سطح سخت زنده بمانند. اگر ویروسی مثل روتاویروس )یک ویروس اسهال( روی سطح تلفن باشد، میزان کافی از 

آن با استفاده از آن تلفن به فرد منتقل خواهد شد.«
برای تمیز کردن این اشیاء بهتر است از یک اسپری ضدعفونی کننده استفاده کنید.

گاهی اوقات روی کاری که در دستتان است و انجام یک پروژه تمرکز می کنید و از تاثیری که ممکن است بر سالمتتان 
داشته باشد غافلید؛ تازمانیکه استرستان تا سطحی باال می رود که بر سالمت، روابط و روحیه تان اثر می گذارد.

این یک نوع دیگر از استرس است که به آن فرسودگی شغلی می گویند. این اتفاق می تواند سیستم ایمنی بدن شما و 
همینطور خوابتان و توانایی تمرکز کردنتان را هم دچار مشکل کند.

مهمترین چیز برای حفظ سالمت باال بردن خودآگاهی است. خودتان و محدودیت هایتان را بشناسید و هر کاری که از 
دستتان برمی آید برای ماندن در آن محدوده کاری تان را انجام دهید. باید بدانید چه زمان به خودتان استراحت دهید و 

کی به مسافرت بروید. تا می توانید ورزش کنید که هم به سالمت فیزیکی و هم فکری تان کمک می کند.

که  است  این  بشنویم  می توانیم  که  نکته ای  بهترین   .7
مسافـرت بخش مهمـی از سالمت در محـل کار است.

8.  کیبرد، موس و تلفنتان انتقال دهنده هزاران میکروبی 
است که منتظر بیمار کردن شما هستند.

این  محل کار  در  سالمت  تقویت  برای  دیگر  راه  یک   .9
است که ساعات طوالنی کار نکنید.

تقویت  برای  می توانید  که  دیگری  مهم  کار  یک   .10
سالمتتان در محل کار انجام دهید چیست؟
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باشد  به ما آموخته  اگر سال 2016 چیزی 
از  کاملی  درک  باید  شما  که  است  این 
مشتری هایتان یا مخاطبان هدف به دست 
آورید. نتایج انتخابات ایاالت متحده آمریکا 
دو  اروپا هر  اتحادیه  از  بریتانیا  یا جدایی  و 

موارد مناسبی هستند. 
ساخت فرضیات و تکیه بر تحقیقات معیوب 
به این معنی است که هر دو در مورد اینکه 
چیست  حاضر  حال  در  آشکار  حقیقت 
ایاالت  مردم  اکثریت  کنند:  می  اشتباه 
سیاسی  رهبران  طرف  بریتانیا  و  متحده 
ابزاری  و  هستند  ناراضی  نیستند.  خود 
برای ابراز این نارضایتی به دست آورده اند.

در  سخت  های  آموزه  این  گیری  کار  به 
تأثیر  ها،  یا مشتری  و  مردم  تجارت، عموم 
گرفتن  نادیده  دارد.  شدیدی  و  پرسروصدا 
ارائه خدمات  نیازها و درخواست هایشان و 
شود  می  باعث  نیاز  مورد  استاندارد  زیر 
شخص مشتری و حداقل 15 نفر از همکاران 
یا دوستانش تجارت شان را به جای دیگری 

منتقل کنند.
آموزش  ای  نیازهای جامعه  به  گویی  پاسخ 
کافی  اطالعات  لطف  به  قدرتمند-  و  دیده 
به  نیاز   - دیجیتال  رشد  به  رو  و دسترسی 

تغییر اساسی در خط مشی فکری دارد.
مسئولین  ادارات،  رؤسای  اجرایی،  مدیران 

خدمات عمومی و کارکنان فروش همگی الزم است 
بهتر  شناخت  به  رسیدن  برای  همگانی  تالش  که 
از مشتری ها و ارایه بهتر خدمات و ارائه آنچه در 
باشند. داشته  خواهند،  می  مسیردادوستد  طول 

حفظ  و  بیشتر  سود  کسب  باعث  عملکرد  این 
که  کارهایی  و  کسب  شود.  می  ارتباط  و  رقابت 
 81 تا  کردند  اجرا  و  پذیرفته  را  استراتژی  این 
باالتر  سود   %60 تا  و  تجارت  تکرار  امکان  درصد 
هزینه  اند.  کرده  گزارش  را  شان  رقبای  به  نسبت 
از  بیشتر  برابر   7 تا   6 مشتری  یک  آوردن  بدست 
های  تجارت  بنابراین  و  است  شخص  داشتن  نگه 
تر و سودآورتر هستند. اقتصادی  مکرر و مرجوعی 

رسیدن به این هدف آسان نیست چرا که مشتری ها 
به طور فزآینده ای در حال تغییر هستند و درخواست 
با در نظر گرفتن این واقعیت  های بیشتری دارند. 
که 46 درصد از مشتری های آنالین از برندها توقع 
دارند که خدمات مشتری را در رسانه های اجتماعی 
ارائه دهند، تنها 2۳ درصد از برندها واقعا این کار را 
انجام می دهند. ولی برای ادامه حیات و پیشرفت 
در جهان فوق پیچیده دیجیتال، یک ضرورت کسب 
خوب.  گزینه  یک  نه  و  شود  می  محسوب  کار  و 
اتخاذ رویکرد مشتری مداری، تحول درازمدتی است 
و عموما شامل چشم اندازی ۳ تا 5 ساله، دو سال 
برنامه ریزی برای هدف و طراحی عملیات با موفقیت 
های قابل سنجش است. کسب و کار باید بر آنچه 
مشتری می خواهد تمرکز کرده و نقاط ضعف آنها را 
بشناسد. آنها نیاز به تعریف آنچه )خوب( بنظر می 
رسد دارند و بنابراین می توانند برای رسیدن به آن، 

فرآیندها را بپذیرند یا تغییر دهند.
تحقیق  راه  از  مشتری  درک  برای  تالش  از  بعد 
عضو  هر  با  را  آن  نکنید،  پنهان  را  آن  جستجو،  و 
تا  گرفته  عامل  مدیر  از   - کنید  مطرح  سازمان 
که  دانست  خواهند  ها  آن  بنابراین  فروشندگان- 
حقیقت چیست و الزم است چه کاری انجام شود.

همانطور که به سمت سال 2020 حرکت می کنیم، 
آینده پیش رو  آینده، رویکرد  یعنی حدود ۳ سال 
باید در تجارت اتخاذ شود تا کسب و کار مناسب، 

رقابتی و پایدار باقی بماند.

انجام تغییرات در جهت مشتری مــداری

دانستنـی ها
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گرفتید باید چه کاری انجام دهید؟ در ادامه با 
ما همراه باشید تا برای درمان یک گوشی غرق 

شده آماده شویم.

و  کرده  خارج  آب  از  را  گوشی  اول: 
مطمئن شوید خاموش شده است.

نشان  زمان چنین شوکی  در  داریم  قبول  البته 
دادن عکس العمل سریع بسیار سخت و دشوار 
گوشی  جان  نجات  برای  است  بهتر  ولی  است 
عزیزتان هم که شده سریع با قضیه کنار بیایید 
چون هر چقدر مدت زمان باقی ماندن دستگاه 
در آب زیادتر باشد شانس برگشت آن هم کمتر 
خواهد شد. پس از بیرون کشیدن گوشی از آب 
بررسی کنید و مطمئن شوید که گوشی خاموش 
را  به سرعت آن  اگر هنوز روشن مانده  است و 
را روی یک سطح  بعد گوشی  و  خاموش کنید 

صاف یا روی یک دستمال قرار دهید.

دوم: چه کارهایی نباید انجام دهید؟
و خاموش  از آب  بیرون کشیدن گوشی  از  بعد 
خواهد  ذهنتان  به  مختلفی  فکرهای  آن  کردن 
رسید که ممکن است درست یا نادرست باشند. 
از  کدام  هیچ  که  شوید  مطمئن  صورت  هر  در 

موارد زیر را انجام نمی دهید:
نکنید. چنین  به هیچ عنوان روشن  را  •گوشی 
کاری باعث آسیب رسیدن به اجزای الکترونیکی 

داخلی آن خواهد شد
• به همین دلیلی که در مورد قبلی عنوان شد 

گوشی را به برق متصل نکنید
کار ممکن  این  ندهید.  فشار  را  کلیدی  • هیچ 

یکی از شوکه کننده ترین لحظات برای 
بخت  گوشی  که  است  زمانی  کاربر  هر 

برگشته ناگهان داخل آب می افتد.
از  یکی  به  ها  گوشی  روزها  این 
مردم  از  بسیاری  همیشگی  همراهان 
گوشی  نداشتن  است.  شده  تبدیل 
عدم  نبودن،  دسترس  در  معنی  به 
و  ضروری  مواقع  در  ارتباط  توانایی 
دست  از  موارد  برخی  در  همچنین 
آن  شبیه  و  شغلی  های  موقعیت  دادن 
ها  دستگاه  این  قیمت  طرفی  از  است. 
هم باعث می شود کاربران کمی نگران 
امکان  تا حد  باشند و  آنها  سالم ماندن 
از به خطر افتادن آنها جلوگیری کنند! 
دلخراشی هم  های  بین صحنه  این  در 
مانند افتادن گوشی روی آسفالت وجود 
دارد که به راستی دل هر کاربری را به 
اما یکی از شوکه کننده  درد می آورد. 
زمانی  کاربر  هر  برای  لحظات  ترین 
ناگهان  برگشته  بخت  گوشی  که  است 
داخل آب می افتد )یا آب روی گوشی 
تفاوتی  هیچ  قضیه  اصل  در  ریزد،  می 
چنین  با  شدن  مواجه  شوک  ندارد(. 
صحنه ای باعث می شود در کسری از 
کننده  امید  نا  افکار  ای  مجموعه  ثانیه 
مانند از دست دادن مخاطبان و شماره 
و  اطالعات  تصاویر،  ها،  پیام  ها،  تلفن 
خرید  برای  نیاز  مورد  هزینه  همچنین 
فرد  جلوی چشم  از  جدید  گوشی  یک 
رد شوند. اما اگر در چنین شرایطی قرار 

چطور 
یک گوشی

 که در آب افتاده 
را نجــات دهیــــم؟ 
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به داخل  بیشتری آب  انتقال مقدار  باعث  است 
گوشی شود.

• دستگاه را تکان ندهید. این کار هم بدون شک 
و  شده  گوشی  داخل  به  آب  بیشتر  نفوذ  باعث 

ممکن است کار را به جای باریک بکشاند
کار  بهترین  کنند  می  فکر  کاربران  از  خیلی   •
وسیله  به  گوشی  کردن  شرایط خشک  این  در 
وسایلی مانند سشوار است. اما این کار هم صحیح 
تواند  می  هم  از حد  بیش  گرمای  نیست چون 
شود. الکترونیکی  تجهیزات  دیدن  باعث صدمه 

سوم: قطعات را از هم جدا کنید.
کنیم.  تصحیح  را  قبل  جمله  بدهید  اجازه 
منظور از جدا کردن قطعات این نیست که یک 
گرفته  دوربین  ماژول  از  و  بردارید  پیچگوشتی 
تا برد اصلی را باز کنید! در واقع تنها کاری که 
باید انجام داد جدا کردن بخش هایی از دستگاه 
است که در دسترس شما قرار دارد. درب پشتی 
دستگاه را باز کنید، باتری را خارج کنید، کارت 
حافظه، سیم کارت و موارد مشابه را جدا کرده 
اگر خیلی  البته  قرار دهید.  روی سطحی صاف 
حرفه ای هستید و نیازی هم به گارانتی گوشی 
ندارید می توانید قطعات اصلی را هم از یکدیگر 
جدا کنید ولی مسئولیت چنین کاری مستقیما 
کننده  ناراحت  نکته  بود.  خواهد  شما  خود  با 
قاب  شدن  باز  قابلیت  شما  گوشی  اگر  اینکه 
پشتی را ندارد خونسردی خودتان را حفظ کنید 

و مراحل بعدی را امتحان کنید.

یک  با  را  بیرونی  سطح  چهارم: 
دستمال کاغذی خشک کنید.

اولین قدم برای خشک کردن گوشی، پاک کردن 
آب از روی سطح خارجی است. بهترین گزینه 
کاغذی  دستکال  های  برگ  هم  کار  این  برای 
اشاره کرد  باید  یادآوری  برای  بود. فقط  خواهد 
که سعی کنید این کار را با کمترین میزان تکان 

دادن و جا به جا کردن گوشی انجام دهید.

پنجم: از جاروبرقی استفاده کنید.
بدون شک بخش هایی از گوشی هستند که نمی 
توانید با دستمال آنها را خشک کنید. در چنین 

استفاده  که  باشید  داشته  توجه  باید  شرایطی 
با فشار هوای سرد  از دمنده ها )سشوار( حتی 
هم کار نادرستی است و آب را بیشتر به داخل 
دستگاه هدایت می کند. تنها موردی که در این 
مواقع به کمک شما خواهد آمد جاروبرقی است. 
به کمک جاروبرقی می توانید قطرات آب را از 
گوشی بیرون بکشید و در عین حال خطری هم 

برای آن ایجاد نکنید.

ششم: خشک کردن گوشی.
این بخش سخت ترین قسمت ماجراست. البته 
نه به این دلیل که پیچیدگی های فنی زیادی 
را  باید گوشی  این دلیل که  به  بلکه  الزم دارد، 
برای مدت طوالنی بدون حرکت باقی بگذارید و 
راه  ترین  باشید. ساده  نداشته  به کار آن  کاری 
برای چنین کاری قرار دادن گوشی در یک کیسه 
برنج است. دانه های برنج به دلیل خاصیتی که 
دارند رطوبت را به خود جذب خواهند کرد، اما 
فرصت  آنها  به  روز   ۳ تا   2 باید  کار  این  برای 
ژل  های  بسته  از  توانید  می  همچنین  بدهید. 
سیلیکا استفاده کنید. این بسته ها همان بسته 
های کوچکی هستند که معموال در جعبه های 
کفش پیدا می شوند. پس بهتر است زمانی که 
کفش جدید می خرید این بسته ها را جایی نگه 

دارید شاید به دردتان بخورند.

هفتم: روز موعود.
اگر همه این مراحل را به ترتیب دنبال کنید چند 
روزی طول می کشد تا به روز موعود برسید. حاال 
باید گوشی را از جایی که در آن قرار داده اید 
خارج کرده و میزان موفقیتتان را آزمایش کنید. 
اگر گوشی روشن شد شانس با شما یار بوده و از 
یک اتفاق تلخ به سالمت عبور کرده اید. در این 
مواقع بهتر است چند روزی حواستان به عملکرد 
رخ  ای  منتظره  غیر  اتفاق  اگر  تا  باشد  دستگاه 
داد سریع آن را به تعمیرگاه برسانید. همچنین 
آنتن،  بودن  سالم  از  تا  کنید  برقرار  تماس  یک 
شوید.  مطمئن  دستگاه  بلندگوی  و  میکروفون 
اگر هم گوشی روشن نشد بهتر است با حقیقت 
کنار بیایید و به فکر خریدن یک دستگاه جدید 
باشید. فقط این بار حواستان را بیشتر جمع کنید 
تا مجددا چنین اتفاق ناگواری برایتان رخ ندهد.

آموزشــی
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از  ما در حین صحبت  کردن  از  بسیاری 
ناخود آگاه  صورت  به  خود  های  دست 
می کنیم  استفاده  منظور  رساندن  برای 
زبان  تکنیک های  به  نیز  دیگر  ،بعضی 
از  گفتگو  حین  در  و  هستند  آشنا  بدن 
دست های خود برای تفهیم بیشتر کالم 

استفاده می کنند.
امروز قصد داریم به حالت های قرارگیری 
در  اینکه  جای  به   که  بپردازیم  دست 
بر  تاثیر مثبت دارند ممکن است  گفتگو 
طرف مقابل حتی تاثیر منفی نیز بگذارند.

الزم به ذکر است که این نکات بسته به 
تاثیر منفی که دارند از یک تا َده امتیاز 
این  کاربردن  به  در  تا  شده اند  بندی 
حرکات منفی در حین گفتگو دقت الزم 

را داشته باشید.
وسط  انگشت  از  وجه  هیچ  به   .1

استفاده نکنید.
تصاویر  به  اشاره  حین  در  وجه  هیچ  به 
پرده  روی  بر  ارائه  حین  در  اسالید ها  و 
نکنید.  استفاده  وسط  انگشت  از  نمایش 
منظوری  شما  اگر  حتی  کار  این  انجام 
فرد  نظر  در  است  ممکن  باشید  نداشته 
شود. تلقی  توهین  شما  کنار  افراد  یا 

دادن  نشان  برای  حتی  می کنیم  توصیه 
انگشت  از  موضوع  یک  به  توجه  جلب  و 
با  اشاره خود استفاده نکنید و در عوض 
این  به  دهید.  نشان  را  مطلب  باز  دست 
طرف  بر  منفی  تاثیر  لحاظ  از  عملکرد 
از  بنابراین حتماً   امتیاز 9 داده ایم  مقابل 

این کار پرهیز کنید.

بدن  پشت  در  را  خود  دست های   .2
قالب نکنید.

صحبت  کردن در این حالت باعث می شود 
شنونده فکر کند شما آمادگی الزم را برای 
مطالبی که قصد دارید بیان کنید ندارید. 
همان گونه که ذکر شد بیشتر ما عادت داریم 
در حین صحبت  کردن از دست های خود 
برای تفهیم بیشتر موضوع کمک  بگیریم.

بدن  اگر دست ها در پشت  ترتیب  این  به 
نوعی  به  می شود  باعث  باشد  شده  قالب 
از  استفاده  امکان  در حین صحبت  کردن 

حرکات دست ممکن نباشد.
جالب است بدانید پروفسور ویلیام مک نیل 
در آزمایشی دست های چند نفر را از پشت 

بست و از آنها خواست تا صحبت کنند.
سخنوران  که  افراد  این  تعجب  کمال  در 
در پشت،  بسته  با دست های  بودند  قابلی 
و  می شدند  مشکل  دچار  صحبت  حین 
از  می رفت،  در  دستشان  از  کالم  رشته 
طرف دیگر شنوندگان نیز به راحتی قادر 
به درک مطالب گفته شده نبودند. میزان 
حین  در  دست ها  کردن  قالب  آسیب 

گفتگو 4 امتیاز منفی است.
3. دست ها را در زمان صحبت کردن 

دائم در جلوی بدن نگه ندارید.
زمانی  بدن  جلو  در  دست ها  داشتن  نگه 
تا  می شود  باعث  می کنیم  صحبت  که 
به  نسبت  اطمینان  عدم  احساس  شنونده 

صحبت های شما داشته باشد.
کردن  صحبت  حین  اگر  دیگر  طرف  از 
دست ها  طوالنی  زمان  برای  دارید  عادت 

تکنیـک های زبـان بـدن
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را در جلوی بدن نگه  دارید این حرکت 
باعث می شود اینگونه جلوه کند که شما 
نگران چیزی هستید و قصد دارید با این 
حرکت از خود دفاع کنید یا اینکه قصد 

دارید ادای بچه مثبت ها را درآورید.
دکتر دیوید ِدستینو در آزمایشی نشان 
داد که نگه داشتن دست ها در جلو بدن 
مخاطب  در  حس  این  می شود  باعث 
که  فردی  به  نمی شود  که  شود  تداعی 
در حال صحبت است اطمینان کرد. به 
این حرکت  تاثیر منفی و آسیب  میزان 

7 امتیاز داده ایم
4. در حین صحبت، صورت، موها و 

بینی خود را با دست لمس نکنید.
دائم  گفتگو  حین  در  دارید  عادت  اگر 
کنید  لمس  را  خود  صورت  دست ها  با 
توصیه  نمایید  مرتب  را  خود  موهای  یا 
می کنیم از این کار دست بکشید، لمس 
حین  در  موها  با  کردن  بازی  و  صورت 
شنونده  حواس  می شود  باعث  گفتگو 
شود. پرت  گفتگو  مورد  مطلب  از 

به  است  کافی  ادعا  این  اثبات  برای 
در  معروف  سخنوران  دست  حرکات 
حین صحبت کردن توجه کنید، به شما 
یافت  نخواهید  را  فردی  می دهیم  قول 
بدن  زبان  نکات  به  تسلط  وجود  با  که 
در حین گفتگو با مو های خود بازی کند 
کند. لمس  را  خود  صورت  دست  با  یا 

جلب توجه فرد شنونده در حین گفتگو 
منظور  همین  به  و  است  سخت  بسیار 
باید حرکات دست شما با صحبت هایی 
که گفته می شود سازگار باشد. حتی اگر 
در حین صحبت کردن احساس کردید 

افتاده  به خارش  از صورت شما  قسمتی 
است تا جایی که ممکن است از دست برای 
کنید. جلوگیری  خارش  نمودن  برطرف 

درست  و  صورت  مختلف  نقاط  لمس 
کردن مو در حین صحبت کردن از لحاظ 
امتیاز بندی در رتبه سوم تاثیر منفی بر 

گفتگو قرار دارد.
5. در حین صحبت دست های خود 
را از مچ در قسمت جلو بدن آویزان 

نکنید.
دقت  سنجاب ها  حرکات  به  اگر 
موجودات  این  که  دید  خواهید  کنید 
دوپا  روی  اوقات  گاهی  دوست داشتنی 
می ایستند و دست های خود را از مچ در 
قسمت جلو بدن آویزان می کنند، جالب 
اینجاست که بعضی افراد نیز عادت دارند در 
حین صحبت همین حرکت را انجام دهند.

جلو  قسمت  در  دست ها  بودن  آویزان 
بدن اصال صورت خوشی ندارد و شنونده 
احساس می کند فرد سخنران خسته  است 

یا اینکه با بی حوصلگی حرف می زند.
صحبت   حین  در  کنید  سعی  این  بنابر 
کردن به جای آویزان و راکد نگه داشتن 
دست ها، به آنها انرژی بخشید و با انجام 
حرکات گرم و پرانرژی به گفتگوی خود 
حالوت بخشیده و نظر مخاطبان را به خود 
جلب کنید. به آویزان نگه داشتن دست ها 
حس  القا  لحاظ  از  بدن  جلو  قسمت  در 
می دهیم. پنج  امتیاز  مخاطب  به  منفی 

منبع: فارنت
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گروهي از فارغ التحصیالن پس از گذشت چند سال و تشکیل زندگي و رسیدن به 
موقعیت هاي خوب کاري و اجتماعي طبق قرار قبلي به دیدن یکي از اساتید مجرب 

دانشگاه خود رفتند...
بحث جمعي آن ها خیلي زود به گله و شکایت از استرس هاي ناشي از کار و زندگي 
کشیده شد. استاد براي پذیرایي از میهمانان به آشپزخانه رفت و با یک قوري قهوه و 
تعدادي از انواع قهوه خوري هاي سرامیکي، پالستیکي و کریستال که برخي ساده و 
برخي گران قیمت بودند بازگشت، سیني را روي میز گذاشت و از میهمانان خواست 
تا از خود پذیرایي کنند. پس از آن که همه براي خود قهوه ریختند استاد گفت: اگر 
دقت کرده باشید حتما متوجه شده اید که همگي قهوه خوري هاي گران قیمت و زیبا 
را برداشته اید و آن ها که ساده و ارزان  قیمت بوده اند در سیني باقي مانده اند. البته 
این امر براي شما طبیعي و بدیهي است! سرچشمه همه مشکالت و استرس هاي 
شما هم همین است: شما فقط بهترین ها را براي خود مي خواهید. قصد اصلي همه 
شما نوشیدن قهوه بود اما آگاهانه قهوه خوري هاي بهتر را انتخاب کردید و البته 
در این حین به آن چه دیگران برمي داشتند نیز توجه داشتید. به این ترتیب، اگر 
زندگي قهوه باشد، شغل، پول، موقعیت اجتماعي و ... همان قهوه خوري هاي متعدد 
هستند. آن ها فقط ابزاري براي حفظ و نگهداري زندگي اند، اما کیفیت زندگي در 
آن ها فرقي نخواهد داشت. ”گاهي، آن قدر حواس ما متوجه قهوه خوري هاست که 
اصال طعم و مزه قهوه موجود در آن را نمي فهمیم.“ پس دوستان من،  حواستان به 

فنجان ها پرت نشود ... به جاي آن از نوشیدن قهوه خود لذت ببرید.

زندگـي نوشیدن قهــوه است
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خودت را از نو بساز 

هر روز که از خواب بیدار میشی، دو کار میتونی انجام بدی. میتونی زنگ هشدار 
به رختخواب و رویای  برگردی  با خیال آسوده دوباره  و  ساعت رو خاموش کنی 
چیزی که میخوای رو ببینی. یا اینکه بلند بشی و زنگ هشدار ساعت رو خاموش 

کنی و بری دنبال رویاهات.
اگر هنوز داری امروز فردا می کنی... تمومش کن بره... به تعویق انداختن کارها رو 
تموم کن. صحبت کردن درباره اینکه چه کار میخوای بکنی رو تمام کن. یه لطفی 
بکن، اگه هنوز داری درباره رویاهات حرف میزنی ولی هنوز هیچ کاری دربارش 

انجام ندادی، فقط قدم اول رو بردار!!!

قدم اول اینه که حرف زدن در مورد رویاهات رو تموم کنی و قدم دوم اینه که یه 
قدم به طرف هدفت برداری.

از تو می خوام که اراده کنی و ارادتو دو برابر کنی، ازت می خواهم که جرات کنی 
و صبح به تخت برنگردی...، از تو میخواهم که جرات کنی و دنبال رویاهات بری. 
از تو میخواهم که وقت بذاری تا خودتو کشف کنی، که بفهمی کی هستی. از تو 
می خواهم که روی خودت سرمایه گذاری کنی. اگه می خوای موفق تر باشی، اگه 
می خوای پول بیشتری در بیاری، اگه می خوای چیزی داشته باشی و کاری انجام 
بدی که قبال نداشتی و انجام ندادی، باید روی خودت سرمایه گذاری کنی. باید 

روی ذهنت سرمایه گذاری کنی.

اگر قصد موفق شدن داری باید اول خودت رو کشف کنی و روی خودت سرمایه 
گذاری کنی و روی ذهن خود سرمایه گذاری کنی.

گردآورنده:اسمعیل عنبرستانی

آموزشــی
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همه چی آرومه تو چقدر خوشبختی...
فقط تا زمانی که توی کلونی که برای خودت ساختی زندگی میکنی.آدم ها دور و برت 
،دوستانی که باهاشون در ارتباطی و جاهایی که فقط شبیه به خودت رو اونجاها می بینی.

،البته باز هم در محدوده ی  با تاکسی توی شهر  اما یه روز که تصمیم میگیری 
...قابل  ولی خب  نیست  آروم  نه! همه چیز  بینی  آمد کنی...می  و  سکونتت رفت 
تحمله. یعنی حدود یک ربعی که توی تاکسی کنار همشهری هات با پوشش ها 
و عقاید مختلف و البته رایحه های گاه ناخوشایند می گذرونی رو به شکل تحمل 
می کنی و باز میری تو همون کلونی که برای خودت ساختی و ازش لذت میبری! 
سختی کار اما،جایی معلوم میشه که پا فراتر می گذاری و به شهر دیگری سفر 
می کنی و کلی آدم های جور واجور میبینی که همه انگار می خوان عقیده شون 

تزریق کنن به بقیه.
را  دیگران  باید  نگرفته  یاد  انگار  کس  نیست.هیچ  تو  افکار  شنوای  گوشی  هیچ 

همانطور که هستند پذیرفت! 
نمونه اش خود من! اینکه باید بپذیرم مردم کشورم گاه چنان از فرهنگ و آداب 
اجتماعی بی بهره اند ک حتی نمی توان به عنوان یک رهگذر !با امنیت از کنارشان 

بگذری...آزارم می دهد.
نمی دانم ، کمترین کاری در جهت بهبود این اوضاع نا بسامان در چنین سطح وسیعی 
، از من بر می آید آیا ؟! یا اینکه طبق معمول همین دست نوشته ها را نیز آدمهایی می 
خوانند که عقایدشان با امثال من همخوانی دارد و در پایان آب از آب تکان نمی خورد! 
اینکه برنامه های مربوط به اعتیاد را آدم هایی می بینند که معتاد نیستند ، چه فایده ؟!

رادیو معارف را فقط مذهبی ها گوش می دهند،چه فایده؟!
ولی همین که می نویسم ، دلم آرام می گیرد و شاید 

شاید از این پس گوش شنواتری داشته باشم برای شنیدن 

عقایـد مخالف...
گردآورنده : محبوبه طهماسبی
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،آزاده  رضائیان  زهرا  پیری،  ریحان  ابوالقاسمی،  فرزانه  ها  خانم  همکارانمان 
منوچهری و  آقایان حمیدرضا قادری ،میثم خسروی ، حسن شیدای مقدم، 
مجید ملکی ، هادی ابراهیمی  طعم دلپذیر پدر و مادر شدن را چشیدند و صاحب 
فرزند شدند. ما به این عزیزان تولد میـوه های زندگیشان را تبریک عرض نمـوده و 

امیدواریـم کانـون خانواده شــان همیشه گرم و پرامید باشد.

پیوند آسمانی تان مبارک

قدم نورسیده مبارک

همکاران عزیز و محترم، خانم ها زهرا کریمی ، پوران پورنظریان ، زینب بختیاری 
، فاطمه خیشاده ، زینب درویشی صمیمانه ترین پیام تبریک ما را جهت شروع 

زندگی مشترکتان پذیرا باشید .
دلتان خوش ، لبتان پر لبخند و عشقتان جاویدان ...

خانواده الکتروپیک
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