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لحظه را زندگی کـن

حقیقت همیشه تازه، باطراوت، شاداب و جوان است. به تازگیه قطره های باران در یک لحظه 
ناب عاشقانه.حقیقت هرگز کهنه نیست، زیرا جزیي اززمان نیست. حقیقت جاودان است، از این 
رو همیشه اکنون است. حقیقت فقط یک زمان را مي شناسد و آن اکنون است و فقط یک مکان 
را مي شناسد و آن اینجاست. حقیقت هیچ گذشته و آینده اي را نمي شناسد. هرگز گذشته را 
میندوز. هرروز با گذشته وداع کن و هرروز خودت را از گذشته پاکسازي کن. از آن دل بکن. هر 
روز از کهنه دست بشوي. شبها وقتي به خواب مي روي از روزي که دیگر نیست خداحافظي کن. 
آنرا به پایان برسان. براي همیشه پرونده اش را ببند. دیگر به پایان رسیده است. فردا صبح را 
چنان آغاز کن که گویي تازه متولد شده اي. ناگهان خواهي دید که زندگي ات کیفیتي تازه یافته 
است و نخواهي دانست که چنین چیزي از کجا سر برآورده. نیروهاي نهانت آشکار خواهند شد. 

هر روز با شگفتي جدیدي همراه خواهد بود و هر روز به رازي بزرگ تبدیل خواهد شد. 
لحظه را زندگی کن

لحظه را در تمامیتش زندگی کن
در حقیقتش،در ناکجایی اش

و همه چیز را درباره گذشته و آینده فراموش کن
هیچ زمان دیگری وجود ندارد

تا به حال سر خوردن شبنم از روی برگ را دیده ای ؟
می رود و می رود و می رود

در آخر می افتد ، زندگی همین است
شبنمی روی برگ ، آهسته آهسته سر می خورد

یک لحظه آنجا بود لحظه دیگر رفته است
یک لحظه اینجاییم و لحظه دیگر رفته ایم

و برای این لحظه کوتاه چقدر هیاهو راه می اندازیم
چقدر خشونت ، چقدر جاه طلبی، چقدر نفرت

چقدر تنبلی ، چقدر دل شکستن ، نزاع و کشمکش فقط برای این لحظه ی کوچک
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رونمایی از محصول جدیـد الکتروپیک

شرکت الکتروپیک به منظور تکمیل سبد محصوالت خود، از مانیتور مدل 
1096 با مانیتور 4.3  اینچ رونمایی کرد.

به  و  الکتروپیک طراحی  توسعه  و  تحقیق  تیم  با تالش  که  این محصول 
تولید رسیده است ، به زودی روانه بازار خواهد شد و طبق بررسی های 

انجام شده با استقبال مشتریان مواجه خواهد شد.
تولید  و مشکی  رنگ سفید  دو  در  که  محصول  این  های  ویژگی  از 

گردیده است می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

دارای کلید لمسی  *

قابلیت ارتباط با آسانسور  *

قابلیت اتصال به دو پنل دم دری  *

قابلیت اتصال به یک دوربین امنیتی  *

دارای حافظه داخلی و قابلیت نصب کارت حافظه  *

دارای ملودی زنگ متنوع  *

قابلیت عکسبرداری، ضبط فیلم و ضبط صدا  *

OSD دارای نمایشگر تنظیمات  *

منوی دوزبانه و دارای تقویم  *
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پیمانکاران شرکت الکتروپیک از خطوط تولیدی و مونتاژ این شرکت بازدید کردند.
تامین کنندگان و پیمانکاران در این بازدید از روند ورود قطعات به شرکت، 
نحوه انجام بازرسی های کنترل کیفیت و فرآیند تولید محصوالت دیدن کردند.

در ادامه این مراسم، ضمن اعالم اهداف و خط مشی شرکت در خصوص 
نحوه  و  فنی  دانش  انتقال  قطعات،  کیفیت  افزایش  همچون  مباحثی 
بر  جلسه  این  در  حاضرین  تمامی  و  شد  نظر  تبادل  و  بحث  تعامالت 
کردند. تاکید  باید  ایرانی  یک  شان  در  باید  ایرانی  کاالی  که  نکته  این 
این مراسم اواسط مهرماه در محل کارخانه شرکت الکتروپیک برگزار شد.

کیفیت؛ 
حلقه مشترک الکتروپیک و پیمانکاران

9

همایش عاملین فروش )تهران( شرکت الکتروپیک برگزار شد
در این همایش که با حضور مدیران ارشد شرکت الکتروپیک و جمعی از عاملین فروش تهران 
برگزار گردید، همدلی ،یکپارچگی و پیشروی به سوی هدف از مهمترین اصل های مطرح 

شده در این همایش بود
این مراسم در تاریخ 21 آبان ماه 96 در هتل فردوسی برگزار شد.

همچنین بازدید عاملین فروش از خطوط تولید کارخانه نیز در روز چهارشنبه 24 آبان ماه 
صورت پذیرفت.

همایش عاملین فروش تهران
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تعـدادی از دانـش آمـوزان رشـته الکترونیـک هنرسـتان هـای نرگـس و 
پایـگاه انقـالب از شـرکت الکتروپیـک بازدیـد کردنـد.

ایـن بازدیـد کـه بـا پیشـنهاد هنرسـتان هـای مربوطـه برگـزار شـد؛ بـا 
اسـتقبال مدیـران شـرکت مواجـه شـد.

نسـل  آشـنایی  و  کشـور  کارآمـد  نیروهـای  اسـت کشـف  ذکـر  شـایان 
نوجـوان بـا تولیـد ملـی و انتقـال دانـش تجربـی بـه ایشـان، از مهمترین 
اهـداف مـورد تاکیـد مدیـران ارشـد شـرکت اسـت و در سـال گذشـته 
نیـز بازدیدهـای مشـابه ای از شـرکت الکتروپیـک صورت پذیرفته اسـت.

ـــازان  ـــده س ـــدادی از آین ـــد تع بازدی
ــک ــرکت الکتروپیـ ــورمان از شـ کشـ
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از مدیران  با دعوت  امام صادق )ع(  دانشگاه 
تحت  مراسمی  در  الکتروپیک  شرکت  ارشد 
عنوان کارگاه تجربه از اقایان منصوری بعنوان 

کارآفرین خالق و برتر یاد کرد.
در این مراسم مهرداد منصوری یکی از مدیران 
ارشد الکتروپیک از تجربیات و مسیری که در 
این سی و سه سال برای موفقیت الکتروپیک 

طی شده است سخن گفت.
از جمله دارا  با برشمردن اصول خود  ایشان 
بودن نظم و هدف اعالم کردندکه کار تولیدی 
اما  باشد  می  سخت  و  مشکل  بسیار  کردن 
توانسته  اشتغال  ایجاد  تفکر  و  پشتکار  با 
صنعت  در  پیشرو  های  شرکت  از  یکی  اند 

پایان رئیس هیات مدیره  باشند.در  دربازکن 
الکتروپیک با دعوت از دانشجویان به بازدید 
سعی  همواره  الکتروپیک  کارخانه،گفت:  از 
در  و  کیفیت  با  خدماتی  و  کاال  است  کرده 
شان مردم تولید کند زیرا معتقدیم ما تولید 
میکنیم و دیگران استفاده می کنند و دیگران 
تولید می کنند و ما استفاده می کنیم پس 
و  کنیم  شروع  خودمان  از  خودمان  باید 
محصولی را تولید کنیم که شایسته خودمان 
محل  از  بازدید  است  ذکر  به  الزم  باشد. 
الکتروپیک، در آبان ماه با حضور دانشجویان 
یاد  رسم  به  و  پذیرفت  صورت  واحد  آن 
گردید. تقدیم  دانشجویان  به  هدایایی  بود 

کارگاه تجربــه
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همایش عاملین فروش )تهران( شرکت الکتروپیک برگزار شد
در این همایش که با حضور مدیران ارشد شرکت الکتروپیک و جمعی از عاملین فروش تهران 
برگزار گردید، همدلی ،یکپارچگی و پیشروی به سوی هدف از مهمترین اصل های مطرح 

شده در این همایش بود
این مراسم در تاریخ 21 آبان ماه 96 در هتل فردوسی برگزار شد.

همچنین بازدید عاملین فروش از خطوط تولید کارخانه نیز در روز چهارشنبه 24 آبان ماه 
صورت پذیرفت.

همایش عاملین فروش تهران
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سیمنار های آموزشی خدمات پس از فروش

شرکت الکتروپیک به منظور ارتقاء سطح فنی نمایندگان خدمات پس از فروش و آموزش
سرویسکاران و برقکاران،همایشی در استان های قزوین ، اردبیل و یزد برگزار کرد.

این سمینارها ، اختصاص به آموزش نصب دربازکن های صوتی و تصویری نحوه سیم بندی
و علت یابی خرابی محصوالت ، معرفی و قابلیت های محصوالت جدید شرکت داشت .در 
این سمینارها، آزمونی از شرکت کنندگان بعمل آمد و به نفرات برترهدایایی اهدا شد. ضمن 
اینکه در پایان به تمامی شرکت کنندگان هدیه ای به رسم یادبود اهدا شد.سمینارهای 
مذکور با همکاری مدیریت های بازاریابی و فروش، خدمات پس ازفروش الکتروپیک، روابط 

عمومی و آموزش در مهر ، آذر ماه برگزار شد.



99

همایش عاملین فروش )تهران( شرکت الکتروپیک برگزار شد
در این همایش که با حضور مدیران ارشد شرکت الکتروپیک و جمعی از عاملین فروش تهران 
برگزار گردید، همدلی ،یکپارچگی و پیشروی به سوی هدف از مهمترین اصل های مطرح 

شده در این همایش بود
این مراسم در تاریخ 21 آبان ماه 96 در هتل فردوسی برگزار شد.

همچنین بازدید عاملین فروش از خطوط تولید کارخانه نیز در روز چهارشنبه 24 آبان ماه 
صورت پذیرفت.

همایش عاملین فروش تهران

همایش عاملین فروش )تهران( شرکت الکتروپیک برگزار شد.
در این همایش که با حضور مدیران ارشد شرکت الکتروپیک و جمعی از عاملین 
فروش تهران برگزار گردید ؛ همدلی ، یکپارچگی و پیشروی به سوی هدف از 
مهمترین اصل های مطرح شده در این همایش بود و در خصوص موضوعات 
مختلفی در حوزه فروش تهران بحث و تبادل نظر شد .این مراسم در تاریخ 21 

آبان ماه 96 در هتل فردوسی برگزار شد.
همچنین بازدید عاملین فروش از خطوط تولید کارخانه نیز در روز چهارشنبه 

24 آبان ماه صورت پذیرفت.
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شرکت الکتروپیک به عنوان حامی محیط زیست 
تغییر در  با  و در راستای مسئولیت اجتماعی، 
پوشش و نوع بسته بندی دومدل از محصوالت 
مدل  4.3اینچ  مانیتور  و  رندا  پنل  یعنی  خود 
در  پالستیکی  نایلون  بدون  را   ،1096
جعبه مخصوص روانه فروشگاه ها در 

سطح کشور کرده است.

الکتروپیک حامی محیط زیست

طرح جشنواره طالیی شرکت الکتروپیک 
ویژه نصابان در سراسر کشور

تهران...........................

اصفهان........................

اردبیل.......................... شیراز...........................

ارومیه........................... اراک...........................

مشهد...........................

الکتروپیک به منظور ارج نهادن به زحمات نصابان در ترویج 
محصوالت تصویری اقدام به برگزاری جشنواره طالیی نموده است.



11

شرکت الکتروپیک به منظور تنوع انتخاب برای مشتریان خود، پنل های مدل 
1086 را در رنگ بندی های مختلف روانه بازار کرد.

این تنوع رنگ های آنودایز اولین بار در نمایشگاه صنعت ساختمان 
توسط شرکت الکتروپیک رونمایی شد و پس از درخواست 
های مکرر مشتریان هم اکنون تولید و روانه بازار شده است. 

تنوع در رنگ پنل های دم دری مدل 1086
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تفاوت صفحه لمسی مقاومتی و خازنی؟!
تحقیقاتی  مرکز  در   1971 سال  در  لمسی  نمایش های  صفحه  فناوری  که  زمانی  از 
دانشگاه کنتاکی آمریکا، پا به عرصه وجود گذاشت، فراز و نشیب های بسیاری را طی 
امروزی شکل گرفتند. گوشی های موبایل و  نمایش های لمسی  این که صفحه  تا  کرد، 
تبلت و دستگاه های مختلفی امروزه وجود دارند که از فناوری های مختلف صفحه لمسی 
استفاده می کنند. این فناوری عالوه بر جذابیتی که دارد، باعث افزایش سهولت انجام 
کار کردن با این دستگاه ها شده است. به همین دلیل هنوز هم که هنوز است، شرکت ها 
و موسسات تحقیقاتی بسیاری در حال کار کردن بروی آن، برای توسعه آن هستند.
از بین فن آوری های موجود دو نوع آن بیش تر مورد توجه و استفاده قرار گرفته است:

نوع  ترین  ساده   ، فناوری،  این 
فناوری برای صفحه لمسی است. 
البته شاید دیگر در حال منسوخ 
شدن باشد. ولی به دلیل مناسب 
در  شاید  هنوز  آن  قیمت  بودن 
دستگاه ها و گوشی های مختلفی 
نوع  این  کار  طرز  شود.  دیده 
صفحه لمسی ها به این صورت 
حرکت  با  که  زمانی  که  است 
مکانیکی دست، اتصالی بین دو 
الکتریکی  جریان  حاوی  ورقه 
دقیق  محل  می شود،  برقرار 
برنامه های  به  و  مشخص  ضربه 
می شود. داده  تحویل  مختلف 

از چند الیه تشکیل  این فناوری، صفحه لمسی  در 
فلزی ست.  الیه  دو  مهم ترین شان،  که  شده است 
الیه های مقاومتی )حساس به فشار( با فاصله کمی 
از هم جدا شده اند. وقتی این صفحه در نقطه خاصی 
آن  در  مقاومتی  شود، صفحات  لمس  شیئ،  توسط 
حالت  این  در  می گردند.  متصل  یکدیگر  به  نقطه 
جریان  و  کرده  عمل  مقاومت  صورت  به  صفحه 
الکتریکی صفحه تغییر می کند که توسط یک کنترلر، 
پردازش می شود. تغییر جریان به این نحو است که 
برحسب تعداد سیم های استفاده شده و مکان اتصال، 

مقاومت بین صفحات متفاوت خواهد بود.

مقاومتی لمسـی  صفحه 

 Resistive
 Touchscreen
Display
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تاچ  با  لمسی  صفحه  از  استفاده  هنگام  در 
یا  و  دستکش  دست،  از  می توان  مقاومتی 
دارای  و  کرد  استفاده  نیز  استایلوس  قلم 
از  ای  نمونه  باشد.  می  مناسبی  قیمت 
صفحات نمایش لمسی مقاومتی را می توان 
 Nokia و   Nokia N97 های  گوشی  در 
XpressMusic 5800 و … مشاهده نمود.

است  فناوری  ترین  ساده  این  ترتیب  بدین 
که شاید معایبی داشته باشد؛ از جمله آن، 
می توان به عمر مفید پایین تر آن نسبت به 
پشتیبانی  و همچنین عدم  فناوری ها  دیگر 
هچنین  کرد.  اشاره  نقطه  چندین  لمس  از 
به دلیل بازتاب نور، در برخی موارد کاربران 
استفاده دچار مشکل می کند. را در هنگام 

های  نمایش  صفحه  برای  فناوری  نوع  این 
بدن  خود  الکتریسیته  جریان  از  لمسی، 
استفاده کرده و زمانی که دست شخصی در 
نقطه ای از صفحه قرار می گیرد، محل دقیق 
ضربه مشخص می شود. از جمله مزایای آن 
می توان به پشتیبانی از لمس چندین نقطه و 
عمر مفید طوالنی تر اشاره کرد. ولی شما برای 
لمس این چنین صفحه هایی نمی توانید از 
شئ دیگری به غیر از دستتان استفاده کنید.

الکترواستاتیک(،  )یا  خازنی  لمسی  صفحه 
اکسید  همچون  موادی  با  که  صفحه ایست 
که جریان  پوشانده شده است  ایندیم  نازک 

بنابراین  می دهد.  عبور  حسگر  از  را  ثابتی 
از  کنترل شده ای  باعث میدان دقیقاً  حسگر 
الکترون های ذخیره  شده در هر دو محور افقی 
و عمودی می شود که دارای ظرفیت خازنی 
خواهد بود. وقتی میدان خازنی نرمال حسگر 
)در حالت پایه( توسط میدان خازنی دیگری 
مدارات  کند،  تغییر  انسان(  انگشت  )مثاًل 
قرار  صفحه  گوشه های  در  که  الکترونیکی 
دارند، برآیند تغییرات موج سینوسی میدان 
مرجع را اندازه گیری می کند و این اطالعات را 
برای محاسبات ریاضی به کنترلر می فرستند.

صفحه نمایش های لمسی خازنی، برخالف 

صفحه لمسی خازنی
Capacitive Touchscreen Display
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مدل تاچ مقاومتی در یک لحظه قابلیت ثبت تماس 
را دارند و نور به اندازه کافی از آن عبور می کند. 
همچنین این نوع صفحه نمایش از عوامل بیرونی 
تاثیر نمی پذیرد و قدرت تفکیک باالیی دارد؛ ولی در 
مقابل رطوبت و آلودگی کامال آسیب پذیر می باشد. 
سرعت پاسخ دهی این صفحات معموالً از صفحات 
نمایش لمسی مقاومتی باالتر است و فناوری چند-
لمسی به خوبی بر روی آنها پیاده سازی شده است.

شرکت الکتروپیک برای رضایت و آرامش مشتریان 
خود در محصوالت لمسی از تکنولوژی تاچ خارنی 

استفاده می کند.

تکنولــوژی را
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تبریک سال نو میالدی 
به الکتروپیکی های 

مسیحی

سبـد یلدا

روبط عمومی الکتروپیک همزمان با فرا 
رسیدن سال نو میالدی ، با ارسال کارت 
تبریک به مشتریان، تامین کنندگان و 
نمایندگان فروش مسیحی خود ، آغاز 

سال 2018 را به آنها شادباش گفت.

با همکــاری واحـدهای تامین ، مالی ، 
همزمان  عمومی  روابط  و  انسانی  منابع 
با فرا رسیدن شب یلدا ، طوالنی ترین 
شب سال و به تعبیر ایرانیان باستان شب 
زایش خورشید ، بسته هایی شامل آجیل 
به  یلدا  نماد  به عنوان  انار  و  و شیرینی 

تمامی همکاران الکتروپیک اهدا شد.
الزم به ذکر است برای تمامی نمایندگان 
و  فروش  از  پس  خدمات  و  فروش 
همکاران قدیمی الکتروپیک که  قبال در 
این شرکت مشغول به کار بوده اند بسته 

های اجیل یلدا ارسال شد.



1610

بر  انسان  خلقت  به  کیفیت  مبدا 
می گردد. آنجا که خداوند به کیفیت 
برتر مخلوق خود، به خود آفرین گفت: 
و  از  الخالقین(  احسن  اهلل     )فتبارک 
آن پس انسان بعنوان کیفیت خلقت 
مطلق  کمال  از  مظهری  و  خداوند 
بود.  برترین ها  بدنبال  همواره  وی، 
روزگاری )کاوه آهنگر( با پتک خود 
نیم  با  می کوبید،  تافته ای  آهن  بر 
نگاهی به فرآورده خود، کیفیت آنرا 

برانداز می کرد، 
اما گذر زمان، رشد جمعیت و انقالب 
صنعتی از طرفی و افزایش توقعات و 

خواسته های 
طرفی  از  مردم 
که  شد  باعث  دیگر 
و  تولیدی  سازمان های 
به  پاسخگویی  جهت  در   خدماتی 
از  ناگزیر  خود  )کارفرمایان(  مشتریان 
استفاده از روش های جدید مدیریتی با مقوله 

کیفیت گردند. 
بعنوان  کیفیت(  )مدیریت  جدید  قرن  آستانه  در 
مهمترین عامل راهبری در سطح جهانی مطرح است، 
  ISO9001  وجود سری استانداردهای جهانی چون
این  بر  دلیلی    18001 OHSASو ISO14001  و
مدعا است و مسلما اشراف به این واقعیت مدیریت 
و مجموعه مدیریتی  سازمان ها را به این سمت سوق 
داده است که برای حضور پایدار ارائه خدمات و حصول 
از  )کارفرمایان(  مشتریان  رضایت  کسب  و  کیفیت 
بگیرند  کمک  مربوطه  علمی  مدیریتی  روش های 
دنیای  ویژگی های  از عمده ترین  به یکی  توجه  با  و 
و  سریع  شگرف  تحوالت  و  تغییر  که  ما  فراروی 
در  پی  چالش های  و  فنی  علمی       عرصه های  در 
مجموعه  است،  اجتماعی  اقتصادی       نظام های  پی 
با تجهیز به روش ها و  ابزارهای علمی  سازمان ها را 
نمایند.  راهبری  خود  متعالی  اهداف  سوی  به 
خدمات  ارائه  عرصه  در  سازمان هایی  تنها  امروزه 

سیستـم های    مدیریتی 
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برخوردارند  مناسب  موقعیت  از  خود 
خود  فعالیت های  اصلی  محور  که 
خواسته های  مشتریان  تامین  را 
نیازهای  ارضای  و  )کارفرمایان( 
داده اند.  قرار  کیفیت  حداکثر  با  آنان 
در زمانی که کشورهای غربی درگیر 
اقتصادی  رکود  و  بیکاری  مشکالت 
استفاده  با  ژاپنی  شرکت های  بودند، 
کیفیت  علم  نظریه پردازان  نظرات  از 
جوران  دکتر  دمینگ،  دکتر   مانند 
)یوران(، فیگن بام و ایشی کاوا در راه 
رشد تولید و ارائه خدمات و خالقیت و 
کسب سهم بیشتر بازار قدمهای  مهمی 

بر می داشتند. 
همچنین مؤسسات تولیدی و خدماتی 
به  مناسب  توجه  سایه  در  ژاپن 
مناسب  بکارگیری  سازمان،  فرهنگ 
و  بازرگانی  صنعتی،  سیستم های 
چون  عواملی  به  توجه  و   خدماتی 
مدیریت رفتار و ایجاد انگیزش مناسب 
و فراهم نمودن جریان اطالعات فراگیر 
مختلف  سازمانی،  رده های  بین  در 
و  واحدها  مشکالت  حل  در  سعی 
متغیر  خواسته های  نمودن  برآورده 
مشتریان )کارفرمایان( از طریق بهبود 
کاهش  هزینه های  و  کیفیت  مستمر 
همچنین  آنها  و  نموده  خود  عملیات 
را  سرمایه  بازگشت  دوره  کاهش 
بعنوان اصلی ترین هدف سازمان خود 
قرار دادند.   آنچه در این بین از اهمیت 
بیشتری برخوردار است، ایجاد باورهای 
قلبی به سیستم جدید با عنوان »ایزو« 
در بین مدیران و کارکنان است و از 
مدیران،  برای  الگویی  نقش  رو،   این 
برای  باور  که  است  مهم  قدر  همان 

کارکنان. 

عمده دالیل استقرار سیستم های مدیریتی
  
از  از منابع، امکانات و جلوگیری      استفاده بهینه 

دوباره کاری ها، اتالف وقت و هزینه  
حذف  و  امکان  حد  در  مستندات  حجم  کاهش     
مدارک موازی و مجدد ضمن ایجاد سیستم کنترل 
با هدف  همگون  و کنترل سوابق شرکت  مستندات 

سازی سیستم
      مشارکت و   کار گروهی کارکنان   

     نیاز به مدیریت اطالعات   
      سهولت بیشتر برای کارکنان از نظر رجوع به روش 

اجرایی واحد مربوطه  
     طراحی بهتر خدمات و محصوالت   

      بهبود فرآیندها  
      بهبود روحیه کارکنان   

      شفاف سازی حدود مسئولیت ها و اختیارات   
      بهبود رضایت طرف های ذینفع   

      افزایش اعتماد مشتریان   
     بهبود شهرت  

      کاهش خسارات مشتریان   
      بهبود و حفظ محیط زیست  

      جلوگیری از آلودگی و فرسایش منابع و حوادث  
      کاهش دوباره کاری ها و کاهش هزینه ها

1

2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
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   ISO  آشنایی با سازمان جهانی استاندارد
• این سازمان غیر انتفاعی بوده و مرکز آن در شهر ژنو سوئیس قرار 

دارد. 
• وظیفه  ISO، تبادل نظر، توسعه، صدور و انتشار استاندارد جهانی 

است. 
• بیش از 130 کشور عضو  ISO  هستند. 

  ISO  در موضوعات مختلف در   )TC(   بیش از 200 کمیته فنی •
تشکیل شده است. 

چرا کیفیت مهم است؟
• تحقیق در مورد رفتار و نظرات مشتریان )کارفرمایان( نشان داده 

است که: 
• از هر 100 ناراضی تنها 4 مشتری به سازمان شکایت خود را ابراز 

می کند. 
• هر مشتری ناراضی تجربه بد خود را به 10 مشتری دیگرخواهد داد. 

کافی نیست که کارها را درست انجام دهیم، بلکه باید کارهای درست 
انجام دهیم. 

نتیجه گیری 
هر   مثل   زنده،  و  فعال   موجودی   به  عنوان   مدیریتی،    سیستم های  
 پدیده  دیگری  در حال  تغییرند. لزوم  شناسایی  و درک  محیط های  
را  ویژگی ها  این   که   می سازد  وادار  را  ها  آن  پیرامونی     سازمان ها، 
شناخته  و تمام     تالش  خود را برای  درک  هرچه  بهتر این  پدیده ها 
با  ایرانی،  به کار ببرند . مدیران  و مسئوالن  شرکت ها و سازمان های  
شناسایی  و تعیین     روندهای  موجود در مسیر سیستم های  مدیریت  
کیفیت  می توانند  مقدمات     الزم  برای  مواجهه  هرچه  بهتر و مناسبتر 
را با این  تحوالت  فراهم     آورده  و هنگام  فرا رسیدن  موج های  جدید، 
با خیالی  آسوده  از کنار آنها   عبور کنند  امروزه، معیار پویایی  و حیات  
به   ها  آن  موقع   به   پاسخگویی   میزان   و  انعطاف پذیری   سازمان ها، 
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تحوالت  پیرامونی  است. 
مدیریت  استاندارد  را   18001 استاندارد 
نامند،  می  هم  شغلی  بهداشت  و  ایمنی 
برای  را  الزاماتی  آن  در  که  استانداردی 
خواهند  می  که  کند  می  ارائه  ها  سازمان 
ممکن  حد  باالترین  را  کارکنانشان  ایمنی 
برای  را  الزاماتی  استاندارد  این  نگهدارند. 
یک سیستم مدیریت به منظور توانا ساختن 
بهبود  و  ها  ریسک  کنترل  جهت  سازمان 

عملکرد خود مشخص می کند. 
این استاندارد از نظر متن و الزامات به استاندارد 
ایزو 14001 ورژن 2004 بسیار شبیه است 
الزامات  زیستی  محیط  الزامات  بجای  و 
است. آورده شده  بهداشت شغلی  و  ایمنی 
استاندارد 18001 توسط سازمان بین المللی 
ایزو تدوین نشده است و به همین سبب نباید 
از عبارت ایزو در کنار آن استفاده کرد،  این 
استاندارد را OHSAS 18001 می نامند.

 Occupational Health )مخفف 
 and safety Assessment series
بهداشت  و  ایمنی  ارزیابی  سری  معنی  به 

حرفه ای( 
این  از  مختصـر  ای  تاریخچـه 

استانـدارد:
با توجه به نبود استانداردی بین المللی در 
در سال  بهداشت شغلی  و  ایمنی  خصوص 
رهبری  و  نظارت  با  ای  کمیته  در   1998
انیستیتو استاندارد بریتانیا )BSI( تشکیل شد.

های  شرکت  همکاری  با  کمیته  •این 
تدوین  مشغول  گواهینامه  صدور  انگلیسی 
بهداشت  و  ایمنی  زمینه  در  استانداردی 

شغلی شدند.
در  استاندارد  این  به  مربوط  نسخه  •اولین 

سال 1999ارائه شد.
•آخرین ویرایش مرتبط با سال 2007 می باشد.

•سازمان بین المللی ایزو در سال های اخیر 
و   کرده  احساس  را  استاندارد  این  کمبود 
اقدام به تدوین این استاندارد نموده و قرار 
ارائه   45001 ایزو  نام  با  استانداردی  است 
شود، این استاندارد اکنون در مرحله پیش 
تا اواخر سال  انتظار می رود  نویس بوده و 

2016 و یا سال 2017 منتشر شود.

و   9001 ایزو  مانند  نیز  استاندارد  این 
ایزو 14001 یک استاندارد عمومی بوده 
و تمام سازمان ها صرف نظر از اندازه، 
توانند  بودن می  تولیدی  یا  و  خدماتی 
آنرا پیاده سازی نمایند و محیط کاری 

ایمنی را برای پرسنلشان ایجاد کنند.
شرکت   18001  OHSAS استاندارد 
الکتروپیک در شهریورماه 95 استقرار 
اتمام  و  سال   1 گذشت  از  وپس  یافته 
تمدید   96 پاییز  در  آن  اعتبار  مدت 

گردید.
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نامه هاي اداري :
 نامه در اصطالح عبارت است از مکاتباتي 
که با هدفي معین و مشخص بین اشخاص 
برقراري  منظور  به  حقوقي  یا  و  حقیقي 
دیگري  واژگان  گردد.  مبادله مي  ارتباط 
نیز در نوشتار اداري مطرح مي شود که 

عبارتند از :
دستخط : یا دست نوشته که عبارتست از 
نوشته اي که توسط شخص نوشته شده 
است و در ادارات ،  همانند یادداشت براي 

تسریع در کارها استفاده مي شود.
کلي  بصورت  اي  نوشته  هر  به   : مکتوب 

اداري  نوشتار  تمامي  به  که  گویند  مي  مکتوب 
مانند صورت جلسات  ،  صورت حساب ها ، گزارش 
ها ،  نامه ها ،  یادداشت ها ،  احکام ، دستورالعمل ها 
، اساس نامه ها، آیین نامه ها و دفاتر اداري و سایر 

نوشتار مرسوم در ادارات اطالق مي گردد.
مشخصات نامه هاي اداري : 

 براي نامه هاي اداري ویژگي هاي تعریف شده 
است که بر اساس آن مي توان به یک نامه عنوان 
باعث  که  هایي  ویژگي   . اطالق کرد  اداري  نامه 
شناخته شدن نامه هاي اداري از سایر انواع نامه 
ها مي گردند عبارتست از : شماره ،  تاریخ ،  عنوان 
واحدهاي گیرنده و فرستنده ،  موضوع نامه ،  نام و 

اصول و شیوه نگارش نامه 
هاي اداري در سازمان ها
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عنوان امضاء کننده نامه و در نهایت امضاي نامه توسط یک شخص با صالحیت. 
نامه هاي ارباب رجوع در ابتداي ورود به اداره ، برخي از ویژگي ها مانند شماره 
نامه را ندارد ،  اما با ورود به اداره و شماره شدن توسط دبیرخانه اداره به یک نامه 

اداري مبدل مي شود.
متن نامه : متن نامه مهم ترین بخش نامه است ، شرح مطالبي که در ارتباط با 
موضوع نامه نوشته مي شود و در حقیقت هدف نامه است . متن نامه شامل سه 
بخش مقدمه ، پیکره و نتیجه است که به طور نامرئي در هم تنیده شده ،  و به هم 
مربوط مي شوند. مقدمه نامه عبارتست از عبارت سالم اشاره به شماره و تاریخ 
نامه در پاسخ نامه ها شماره و تاریخ نامه ي پیشین در نامه هاي پیرو ،  براي آشنا 
ساختن مخاطب با سابقه موضوع و استفاده از عبارت )باستحضار مي رساند( براي 
مقامات باالتر ،  )به آگاهي مي رساند( براي مقامات هم سطح و ) به اطالع مي 
رساند ( براي مقامات زیر دست تر . در ادامه نیز موضوع نامه با استفاده از اختصار 
،  شفافیت و ساده نویسي بیان شده در انتهاي نامه که بخش نتیجه گیري است 
، با بیان ) خواهشمند است ( در خصوص تقاضا از مقام باالدست ،  )مقتضي است( 
از مقام هاي هم ارز و)شایسته است( از مقام هاي پایین تر و بیان درخواست در 

ادامه و در نتیجه تشکر از مخاطب خود نامه را به پایان برد.
نامه  بدون آن  ،  چرا که  نامه است  امضاي  نامه  اساسي هر  : رکن  نامه  امضاي 
اصلي  مسئولیت  گیرد. ضمنا«  قرار  کار  جریان  در  تواند  نمي  و  ندارد  سندیت 
که  است  سندي  عنوان  به  و  است  نامه  کننده  امضا  عهده  بر  نامه  محتویات 
نام  و  نام  نیز شامل  امضا  گیرد. بخش  بر عهده مي  را  آن  وي مسئولیت هاي 
است.  وي  سازماني  عنوان  آن  بعدي  سطر  در  و  نامه  نویسنده  خانوادگي 
گیرندگان رونوشت : براي اطالع واحدهاي سازماني و اشخاصي که موضوع نامه به 
آنها مربوط مي باشد و یا به نظر نویسنده بهتر است در جریان چنین مطلبي قرار 
گیرند، از رونوشت نامه استفاده مي شود که پایین تر از امضاي نامه و در سمت 

راست نامه ذکر مي گردد.
در شماره بعدی فصلنامه با انواع نامه های اداری و سطوح ارتباطی آشنا خواهیم شد.
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ســی  نشنا ا و ر
صنعتــی

سازمان  صنعتی  روانشناسی 
یکی از رشته های تخصصی 
وسیع  حوزه  درون  که  است 
است  گرفته  قرار  روانشناسی 
و رفتار های آدمی را در محل 
واقع  کند.در  می  مطالعه  کار 

به  روانشناختی  اصول  برد  کار 
مشکالت انسانهایی می پردازد که 

در زمینه صنعت و تجارت کار می کنند .
روانشناسان صنعتی عملکرد های  از  بعضی 

مطالعه  مورد  سازمان  درون  را  کارمندان  اصلی 
قرار می دهند،مانند نحوه انتخاب و استخدام ،چگونگی 

اندازه گیری عملکرد شغلی کارکنان  کار آموزی ، پیشرفت و 
بر  کاری  رفتارهای  را که  روانشناختی  فرآیندهای  آن  دیگر  برخی  و 

مبنای آن قرار گرفته اند مانند انگیزش کار و احسا س کارکنان وقتی که از 
کار رضایت دارند ویا کار استرس آفرین میشود مطالعه می کنند و...

مطالعه رفتار در موقعیت های کاری دارای دو جهت است :علم و عمل
1-علم: روانشناسی صنعتی دارای حق قانونی تفحص علمی است ، و عالقه مند به رشد و 

توسعه دانش با موضوع انسان در محیط کار.
2-عمل:کاربرد دانش برای حل مشکالت واقعی دنیای کار است یافته های پژوهشی روانشناسان 
ارتباطات،افزایش  غیبت،بهبود  ،کاهش  کارکنان  بهتر  استخدام  های  زمینه  در  را  صنعتی 

خشنودی شغلی و حل مشکالت بیشمار دیگر دنیای کار میتوان بکار گرفت.
اسـت. انسـانی  منابـع  روی  بـر  بیشـتر  تاکیـد  صنعتـی  روانشناسـی  در 
توجه مداوم به مدیریت و نگهداری منابع انسانی یک سازمان از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

روانشناسی صنعتی سازمانی هر چه بیشتر به رشد فرد توجه داشته ، به فرآیند هایی تاکید 
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میکند که بوسیله آن کارکنان با 
استرس تطبیق یافته ،با تغییرات 
عواطف  نقش  و  گشته  هماهنگ 
کنند  می  درک  کار  محل  در  را 
زندگی  بین  تداخل  و  همچنین  و 
کاری)محیط کار( کارمند و زندگی 
می  درک   ، کرده  توجه  خانه  در  او 
کندکه مسائل مربوط به خانه و محل کار 
خانه  در  کار  مسائل محل  و  کند  نشت می 

تاثیر می گذارد.
اغلب محیط های کاری ،شرایط نامساعد کار می تواند 
آورد.اگر شما در کار خسته  را پدید  اضطراب و محرومیت 
شدید تمام برنامه هایتان برای پیشرفت بی نتیجه خواهد ماند و یا 
از مافوق خود خشمگین خواهید شد و در پایان کار روزانه این نارضایتی 
را به خانه خواهید برد و بستگان ،خانواده و دوستان خود را متاثر خواهید کرد. 
استرس کاری به عدم سالمت روانی و جسمانی منجر می گردد،یک مطالعه تحقیقی 
باشد.کارکنانی  می  عمر  طول  برای  مهم  پیشبینی  یک  شغلی  خشنودی  که  داد  نشان 
از آنهایی که از شغل خود ناخشنودند دارند. که از شغل خود خشنودند عمر طوالنی تر 

کاربردهای کنونی روانشناسی در  محیط کار 
، پاداش و  به پدیده هایی نظیر تفاوت های فردی ، ساختار سازمانی  روانشناس صنعتی 
دستمزد ، ساختار گروهی در سازمان ، نظام تشویق و تنبیه ،طراحی وسایل کار ، شرایط 

کار ، انگیزش کارکنان و نظایر آن توجه می نماید.
انسانی کارکنان  کوشش اصلی روان شناسی صنعتی این است که ارزش های شخصی و 
سازمان ها محفوظ بماند و موجباتی فراهم گردد، تا ایمنی و سالمت جسمی و روانی تامین 

شود،همراه با کارایی و اثر بخشی فعالیت شان و افزایش خشنودی شغلی.
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هوندا  شرکت  مؤسس  هوندا  شیرو  سوئي 
که  بود  ماهر  مکانیک  و  آهنگر  یک  فرزند 
دبیرستان،  در  خود  تحصیل  اواسط  در 
 12 مدت  ظرف  و  کرد  رها  را  آموختن 
سال، بزرگترین شرکت موتورسیکلت سازي 
دنیا را تأسیس کرد. سوئي شیرو 40 ساله 
را  هوندا  فني  تحقیقات  مؤسسه  در 1946 
دایر کرد تا دوچرخه هاي کوچک موتوري 
تولید کند. او در 1948 تنها با 3200 دالر 
پیوند  و  مازاد  موتورهاي  خرید  و  سرمایه 
بنیان  را  شرکتي  ها  دوچرخه  به  آنها  زدن 
اول  اکنون در دنیا جایگاه  گذاشت که هم 
موتورسیکلت سازي را داراست. هدف او تولید 

یک وسیله حمل و نقل ارزان بود. این چیزي 
بود که ژاپن پس ازجنگ جهاني مي طلبید.

او در سال 1973 و در سن 66 سالگي، در 
25 سالگرد تأسیس شرکت بازنشسته شد. 
بخشي از موقعیت او مرهون شراکت تجاري 
با فوجي ساوا در امر بازاریابي و توزیع بود. 
مهندسي شرکت  و  فني  و روش  راه  هوندا 
تعیین مي کرد و فوجي ساوا خط مشي  را 
بازاریابي و امور اداري را. هوندا از همان ابتدا 
معتقد بود تعمیر اتومبیل، که بسیار به آن 
عالقه داشت، کــاري است محدود زیرا تنها 
مي تواند در مناطق محــلي و اطراف آن به 
کار آید. او مي گفت اگـر من بتوانم وسیله اي 

)Sōichirō Honda( ســوئي شــیرو هونــدا
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نقطه  تا  را  کار خود  و  توانم کسب  مي  بسازم 
هاي دوردست دنیا گسترش دهم. او به عنوان 
توجیه ترک تحصیل خود مي گوید: حال کسي 
به  اما  دارد مي میرد  از گرسنگي  داشتم که  را 
جاي وعده اي غذا از او انتظار دارند که اصول 

تغذیه صحیح را بیاموزد.
بدین جهت او به مدیریت در محل کار معتقد 
بود و مي گفت در کف کارخانه دانش بیشتري 
وجود دارد تا در دفتر کار. هنگامي که در محل 
باشید مي بینید چه چیزي واقعي است. او به 
دشواریها  با سخت ترین  نخست  تعبیر خودش 
بر  و  نداشت  باکي  ناکامي  از  شد.  مي  روبرو 
این باور بود که موفقیت را تنها مي توان از راه 
ناکامیهاي مکرر و خویشتن نگري به دست آورد. 
از کاري که  درواقع موفقیت یعني یک درصد 
99 درصد آن شکست بوده است. عقیده هوندا 
نخست،  وهله  در  که  بود  آن  کارکنان  درباره 
کارکنان  کند.  کار  خودش  براي  باید  هرکس 
براي  انسانها  نمي کنند.  شرکت  فداي  را  خود 
انجام کار به شرکت مي آیند تا از آن لذت ببرند. 
همین احساس منجر به نوآوري مي شود. هوندا 
مي  و  دانست  مي  موفقیت  را شرط  شکیبایي 
گفت: مي گویند هریک از ما جلوه اي از ذات 
بي همتاي خالق را در خود نهفته داریم. فکر مي 
کنم که سهم من از این موهبت، شکیبایي است 

که وادارم کرد تا در کمین فرصتها باشم. 
شیروهوندا،  سوئی  خالق  و  جستجوگر  فکر 
آهنگرزاده روستاهای ژاپن آنقدر عالی بود که 
شاید آدمی می توانست از همت بلند او دریابد که 
پس از ترک تحصیل دبیرستان بتواند طی مدت 
12سال بزرگترین کارخانه موتورسیکلت سازی 
از  نیز  او  خود  شاید  باشد.اما  داشته  را  جهان 
ابتدا به فکرش نیز خطور نمی کرد که  همان 
به  موتورسیکلت سازی  دنیای  از  ورود  با  بتواند 

غولهای  میان  در  خودروسازی،  تخصصی  عرصه 
هفتم  مقام  در  و  سربرآورد  جهان  خودروساز 
سرفرازانه بایستد.زمانی که به همراه شریک مبتکر 
تجاری خود فوجی ساوا اولین خودروی هوندا را در 
آمریکا طراحی و عرضه کرد، تصور این امر مشکل 
بود که این شرکت تا دو دهه قبل از آن اساسا 
نبوغ  است.اما  نکرده  تولید  خودرویی  هیچگونه 
فنی و مهندسی هوندا در کنار استعداد بازاریابی 
و توزیع فوجی ساوا چنین امکانی را فراهم آورد 
و شرکتی را به جهانیان معرفی کردند که بیش 
آمریکا  در  اینک  هم  آن،  کارکنان  از  نیمی  از 
مشغول  خودروسازی  و  موتورسیکلت سازی  به 
هستند و در سال 2008، کارخانه خودروسازی 
دیگری با ظرفیت 200 هزار خودرو در سال در 
آن کشور افتتاح کرد.رسیدن به قله کوه موفقیت 
و پیشرفت، هدف هوندا بود که با تالش و همت 
که  زمانی  یافت.  دست  بدان  کوشی  سخت  و 
هوندا، تنها با شش نفر اولین نمایندگی خود را 
در کمال صرفه جویی و آزادمنشی و آینده نگری 
از آموزه های  در آمریکا دایر می کرد، شاید یکی 
فرهنگی آن کشور پشتیبان معنوی آنها بود: هر 
چیزی با ارزش و گرانبهاست و اتالف گناه است. 

)MOTTAINAI(
بزرگ  شرکت  هفتمین  اکنون  هم  هوندا 
سال  در  شود.  می  محسوب  دنیا  خودروسازی 
 5/3 یعنی  خودرو  دستگاه   3/436/164  ،2005
اختصاص  هوندا  به  جهانی  کل  تولید  درصد 
تویوتا،  موتورز،  جنرال  از  پس  هوندا،  داشت. 
دایملر کرایسلر، فورد و فولکس واگن، هفتمین 
خودروساز جهانی است که شرکتهای نیسان، پژو، 
هیوندا، فیات، ب ام و، رنو، ولوو و سوزوکی را پشت 
سر خود دارد. هوندا با فروش حدود 95 میلیارد 
دالری و سود خالص 5 میلیارد دالری در رتبه 31 

پانصد شرکت برتر جهانی قرار گرفته است.
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گاهی اوقات در زندگی مان آنقدر درگیر تکرار چندین جمله منفی و همیشگی می شویم که 
اصال یادمان می رود مسیر زندگی و آرمان های مان چه بوده است. در میان تمام این جمالت 
منفی بعضی ها هستند که میان بیشتر ما مشترک هستند و اکثر مواقع از آنها استفاده می 
کنیم. در این نوشتار به نقل از بازده با 10 جمله منفی که تکرار آنها شما را 10 سال از 

موفقیت دور می کند، آشنا می شویم.
همین امروز تصمیم بگیرید این جمالت منفی وحشتناک را از دایره لغات مورد استفاده در 
زندگی تان حذف کنید. حتم دارم با این کار رویاها و آرزوهای تان دست یافتنی تر می شوند. 

10 جملـه منفی که تکرار آنها شـما را 10 سـال از 
موفقیـت دور می کند

1- من خیلی بدشانس هستم
افسانه ای مک دونالد  ری کراک، رئیس 
که 35 هزار شعبه در سراسر جهان دارد، 
گفته  زمینه  این  در  زیبایی  بسیار  جمله 
است: »هرچقدر بیشتر تالش کنید موفق 
تر خواهید بود! پس می بینید تمام شانس 
است  کافی  است.  خودتان  دست  شما 
تر  شانس  خوش  تا  کنید  تالش  بیشتر 

شوید.« 

۲- این کار از من برنمی آید
حتما مطالب زیادی درباره ابرانسان ها و آدم 
های بسیار توانا و باهوش خوانده اید و هربار 
که این داستان ها را مرور کرده اید، با خودتان 
گفته اید اینها با من فرق دارند. ما به شما می 
گوییم این یک تفکر بسیار غلط است و آن 
ابرانسان ها هم اگر هر روز به خودشان می 
گفتند این کار از من برنمی آید هرگز نمی 

توانستند به موفقیت های بزرگ برسند. 



27

که هر روز با رویایی از خواب بیدار می شود و 
شب با رویایی به خواب می رود، هیچ ناممکنی 
یک هدف  است  کافی  ندارد.  وجود  جهان  در 
برای خودتان بگذارید و برای به دست آوردنش 

تالش کنید. 
۸- من خیلی سرم شلوغ است 

اینکه  گرفتار بودن فقط یک بهانه است برای 
به کارهایی که از آنها وحشت دارید نپردازید. 
انجامش می  از  اما  دارید  را دوست  کاری  اگر 
ترسید بهانه ها را کنار بگذارید و همین االن 

شروع کنید. 
9- حتما یک همپا و همراه نیاز دارم

خب واقعا اگر کسی همراه شما نباشد غذا نمی 
خورید؟ لباس نمی خرید؟ شب نمی خوابید؟ 
به درمان و بهداشت خود نمی رسید؟ معلوم 
است که می رسید. پس چرا برای دنبال کردن 
می  همیار  و  همپا  یک  حتما  تان  رویاهای 

خواهید؟ 
10- از شنبه شروع می کنم

گفته  را  این جمله  بارها  و هم شما  من   هم 
نرسیده  فرا  موعود  آن شنبه  وقت  و هیچ  ایم 
است، پس بهتر است شنبه را فراموش کنید. 
از برنامه  اصال هر روزی که قرار است شما را 
های تان دور کند فراموش کنید. زمان مناسب 
االن است، االن. این مقاله هم که تمام شد زود 
دست به کارشوید و نخستین گام مثبت و مؤثر 
خود  موفقیت  و  آرزوها  کردن  دنبال  برای  را 

بردارید؛ همین حاال!

3- دیگر برای این کار دیر شده است
آیا تا حاال شده از وقت ناهارتان بگذرد و بعد 
شما بگویید دیگر دیر شده و اصال غذا نمی 
خورم؟ معلوم است که نه! می گویید از وقت 
ناهار گذشته اما به جای آن شام را زودتر می 
خورم. خب چه اشکالی دارد هیمن االن شروع 
کنید و شام آینده تان را آماده و نوش جان 

کنید. 
4- پول کافی برای انجام این کار ندارم

پول همیشه موضوع بسیار مهمی است اما تا 
آن حد که شما را از فعالیت بازدارد. اگر فکر 
توانید  نمی  مالی  مشکل  دلیل  به  کنید  می 
کاری را درست انجام دهید، پس بیش از این 
درنگ نکنید. سعی کنید با کارهایی از قبیل 
سرویس دهی و ارائه خدمات، پول مورد نیاز 

خود را تأمین کنید. 
۵- من نمی توانم تغییر کنم

قطعا می توانید؛ همه می توانند. بزرگ ترین 
مذهبی  و  سیاسی  رهبران  و  سیاستمداران 
خود  رفتار  و  منش  و  ها  دیدگاه  در  جهان 
تغییرات  این  به  و  اند  داده  بزرگی  تغییرات 

اعتراف کرده اند. چرا شما نتوانید؟ 
6- مردم درباره ام چه فکری می کنند 
شاید باورتان نشود اما بیشترین مدت زمانی 
فکر می کنند 3دقیقه  درباره شما  که مردم 
است، یعنی به خاطر 3دقیقه فکر کردن می 
از من می  را عذاب دهید؟  خواهید خودتان 
ارزش  باز  بود  هم  دقیقه   3000 اگر  شنوید 
این را نداشت که شما به دنبال ریسک ها و 

رویاهای تان نروید. 
۷- این کار اصال شدنی نیست

برای فردی  ندارد.  کار نشدنی در دنیا وجود 
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الیوت نیست.جرج  دیر  که می خواهید  تبدیل شوید  به کسی  اینکه  برای  هیچوقت 
اگر عادت به خواندن مطالب روانشناسی داشته باشید، احتماالً درمورد طرح سبک زندگی 
چیزهایی خوانده اید. شاید ندانید معنای این اصطالح چیست و چطور می توانید اینکار 

را بکنید.
به طور خالصه، طرح سبک  زندگی یعنی تالش شما برای ساختن زندگی که خودتان 
انتخاب می کنید، هر شکلی که باشد. این زندگی شماست، برنامه شماست، خودتان 

تعیین کننده و سازنده آن هستید.
شما انتخاب های بسیار زیادی پیش رو دارید و با گسترش تکنولوژی به ویژه اینترنت، 
این انتخاب ها به طور قابل مالحظه ای بیشتر و بیشتر شده است. شما زندگی خودتان و 
همه اتفاق هایی که در آن می افتد را کنترل می کنید و زمانیکه به خوبی متوجه شوید، 
فضای رشد و تجربه برای خودتان ایجاد کرده و شروع به ساختن زندگی رویایی تان 

خواهید کرد.

چطور زندگی دلخواه خود را بسازید



29

اگر با عبارت »ساخت سبک زندگی« مشکل دارید می توانید آن »پیدا کردن هدف« بنامید.
چرا اینجایید؟

می خواهید در این دنیا به چه برسید؟
چه چیزی شما را به هیجان می آورد؟

دوست دارید بیشتر چه کاری انجام دهید؟
دوست دارید کارهای موردعالقه تان را با چه کسی انجام دهید؟

با کارهایتان دوست دارید چه تاثیری بر دیگران بگذارید؟
اینها همه سواالتی است که اگر بخواهید سبک زندگی تان را بسازید، قبل از اینکه وارد 

مسیر کشف و ماجراجویی تان شوید، باید از خودتان بپرسید.
راه هایی که می توانید از طریق آن سبک زندگی خودتان را بسازید.

1. یادتان باشد که تصمیم با شماست.
 اول از همه اینکه خیلی مهم است بفهمید انتخاب های زیادی دارید. شما تصمیم می گیرید 
و شما اجرا می کنید. پس تصمیم بگیرید که زندگی فوق العاده داشته باشید و این واقعیت 
را قبول کنید که ممکن است این زندگی کمی متفاوت به نظر برسد. هیچ اشکالی ندارد.

شما نعمت ها و استعدادهایی دارید که شاید دیگران از آن بی بهره باشند. خیلی از کارها را 
شاید کسی نتواند مثل شما انجام دهد. شما تنها کسی روی کره زمین هستید که می توانید 

از توانایی هایتان استفاده کنید.
۲. کمی خودخواه شوید!

وقتی متوجه شدید که انتخاب های زیادی پیش رو دارید، قدم بعدی این است که کمی 
وقت با خودتان بگذرانید تا ببینید دوست دارید این انتخاب ها چه شکلی باشند. طرحی 

درست کنید که نشان دهد دوست دارید زندگی تان چه شکلی باشد.
شاید به موسیقی یا سفر عالقه مند باشید و بخواهید سبک زندگی بسازید که اینها را در 

بر داشته باشد.
3. به استقبال تغییر بروید و تغییر کنید.

وقتی فهمیدید که دوست دارید زندگی تان چه شکلی باشد، وقتش است که آن را عملی 
کنید. وارد عمل شوید و سعی کنید آرزوهایتان را به واقعیت تبدیل کنید. تغییر ترسناک 

است اما این ترس باید مثبت و هیجان انگیز باشد.
اگر الزم است کم کم شروع کنید و با ایجاد تغییرات جزئی در زندگی تان خودتان را در 
مسیر تغییر بیندازید. نکته مهم این است که فقط کاری کنید که این تغییرات ایجاد شوند. 
کم کم تغییرات بزرگ و بزرگ تری را در زندگی تان شروع می کنید و درنتیجه این تغییرات 

شادی و خوشبختی تان روز به روز بیشتر خواهد شد.
به استقبال چیزهایی بروید که از ته قلب دوست دارید و این مسیر هیجان انگیز ساختن 
سبک زندگی تان را آغاز کنید. یادتان باشد شما خودتان به تنهایی کاپیتان این کشتی خاص هستید!
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این روزها مواجهه با کودک دو سه ساله ای که 
را  کسی  دیگر  گرفته  دست  به  تبلت  یا  موبایل 
متعجب نمی کند. در عصری به سر می بریم که 
نفوذ  ها  خانواده  زندگی  پود  و  تار  به  تکنولوژی 
کرده و تعامل کودکان با گجت های الکترونیکی 
امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بنابراین مانع 

شدن از این کار حقیقتا کار عاقالنه ای نیست.
نکته مهم اینجاست که باید تعامل کودکان با این 
گجت ها را در مسیر درست هدایت کرد: آیا هدف 
تان از دادن گجت به دست کودک صرفا سرگرمی 
موقت و ساکت کردن اوست، یا این که می توانید 
از پتانسیل های فوق العاده این دیوایس ها برای 

اهداف آموزشی و تربیتی هم استفاده کنید؟
اپلیکیشن »کودک  اگر جزو دسته دوم هستید، 
سالم« می تواند کمک حال خوبی برایتان باشد.

کودک سالم مجموعه ای از داستان های صوتی 
را در خود گردآوری کرده تا هم کودکان را با آن 
بیاموزید.  را  تربیتی  سرگرم کنید و هم مفاهیم 
مجموعه داستان های صوتی کودک سالم برای 
گروه های سنی یک تا ده سال تدارک دیده شده 
اند و هر کدام موضوعات خاصی را در بر می گیرند.

تمام  توانید  اپلیکیشن می  این  در صفحه اصلی 
این داستان های صوتی را ببینید؛ از داستان های 

کالسیک و آشنایی مثل سیندرال و جادوگر شهر 
اُز گرفته تا داستان هایی که توسط نویسندگان 
ایرانی داستان های کودکانه نوشته شده و توسط 
گویندگان حرفه ای به کتاب صوتی تبدیل شده اند.

را  متنوعی  فیلترهای  سالم  کودک  سازنده  تیم 
برای جستجوی کتاب ها در نظر گرفته که شامل 
جستجو بر اساس کلیدواژه، سبک، موضوع و گروه 
بندی سنی می شوند. به لطف این فیلترها می 
توانید مناسب ترین داستان را برای تربیت فرزند 

خود پیدا کنید.
کار  به  را  خود  تالش  نهایت  دهنده  توسعه  تیم 
های  آیکن  گنجاندن  با  را  اپلیکیشن  که  گرفته 
کودکان  برای  نکند.  پیچیده  و  شلوغ  اضافه 
به  نیاز  اپلیکیشن  در  حضور  برای  که  کوچکتر 
نظارت والدین دارند هم تدابیر خوبی مثل »قفل 
با  نتواند  تا کودک  نظر گرفته شده  کودک« در 

زدن دکمه ها پخش داستان را متوقف کند.
اپلیکیشن  الزم به توضیح است مدیر پروژه این 
محبوبه  خانم  عزیزمان  همکار  مفید،  و  خوب 
به  که  باشند  می  تدارکات  واحد  از  طهماسبی 
مریزاد  دست  و  قوت  خدا  سازنده  تیم  و  ایشان 

عرض می نماییم.

معرفی اپلیکیشن کودک سالم
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همـکار عزیزمـان خانـم فاطمه زهـرا مختـاری صمیمانه 
تریـن شـادباش هـا و تبریـک مـا را بـه مناسـبت شـروع 

زندگـی مشـترکتان پذیرا باشـید.

فرشته ای از آسـمان فرود آمد

پیوندتــان مبارک

شکرزاده  ،حسین  خاکساری  حمید  آقایان  همکارانمان 
وخانم ها سمیه مولویان ،منیره مجتبایی ، شبم بگلری ، 
ندا فتح آبادی ، عصمت عراقی ، سارا سارانی ، الدن عابد 
حسین نژاد و مریم کارآموزیان ، طعم دلپذیر پدر و مادر 

شدن را چشیدند و صاحب فرزند شدند. 
تبریک  را  زندگیشان  های  میوه  تولد  عزیزان  این  به  ما 
عرض نموده و امیدواریم کانون خانواده شان همیشه گرم 

و پرامید باشد.

شرکت الکتروپیک ضمن عرض 
تسلیت و ابراز همدردی با تمام 
آسیب دیدگان و داغداران زلزله 
مردم  سایر  همانند  کرمانشاه، 
بزرگوار ایران، با حضور در استان 
و  نقدی  های  کمک  کرمانشاه، 
غیرنقدی خود را در میان مردم 

اهدا کرد.
بـرای  متعـال  خداونـد  از 
درگذشـتگان، غفـران و رحمت 
الهـی، بـرای مجروحان شـفای 
و  بازمانـدگان  بـرای  و  عاجـل 
بردبـاری  نیـز  آسـیب دیدگان 

داریـم. مسـالت 

کمک به مردم 
زلزله زده 

کرمانشاه
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