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سرمقاله 3
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زندگی در زمان ابدی اکنون
قانون های ذهنی می گن خوشبختی یعنی رضایت.مهم نیست ...چی داشته باشی یا چقدر ،مهم اینه که از همونی
که داری راضی هستی یا نه؟!چون یه وقتهایی آدم خیلی چیزها داره اما باز هم احساس خوشبختی نداره! و بر
عکسش...پس یه قانون وجود داره ،که می گه:
میزان خوشبختی = میزان رضایت
حاال این سوال مهم پیش می یاد که چه طوری میشه در کل زندگی احساس رضایت کرد؟
زندگی مجموعه ای از لحظه هاست! چون پشت این لحظه ،لحظه ی بعدیه و پشت اون لحظه ی بعدی و بعدی و
...پس ،اگه می خوای در کلیت بزرگ زندگی راضی باشی اول باید مترین کنی تا در لحظه راضی باشی.
«اگه کسی تصمیم بگیره فقط توی لحظه ی اکنون راضی باشه ،بعد  ،به لحظه ی بعدی  ،که رسید ،باز در لحظه ی
اکنون راضی باشه و بعد به لحظه ی بعدی که رسید باز  .....میدونی چی می شه؟
اون فقط برای راضی و شاد بودن در یک لحظه تالش کرده ،اما یک دفعه میبینه پنج ساله که راضی و خشنوده! اگه
کسی از لحظه ی اکنونش نا راضی باشه ،بعد ،از لحظه ی بعد هم نا راضی باشه  ،بعد ...یکهو به خودش می یاد و
می بینه پنجاه سالشه و همه ی این پنجاه سال رو نا راضی بوده! «
به همین دلیل دانشمندان ذهنی به لحظه ی اکنون می گن :لحظه ی ابدی اکنون.
رشط رضایت اینه که در لحظه ی ابدی اکنون راضی و شاد باشی
عادت پیدا کرده ایم همیشه منتظر فرصتی باشیم که پیش بیاید و افسوس فرصت هایی را بخوریم که از دست رفته
اند بی آنکه همین حاال ،همین فرصت نقدی را که در اختیار داریم غنیمت بدانیم .به جای اینکه فکر امتحان فردا و
استفاده نکردن از فرصت دیروز باشیم بهرت نیست همین حاال فکرمان را به این چیزها مشغول نکنیم .
در ایستگاه اتوبوس یکی دائم ساعتش را نگاه میکند و از جایش بلند می شود و امتداد خیابان را می پاید که اتوبوس
کی می رسد و دیگری کتاب می خواند یا با نوشنت یک پیام جذاب دوستش را خوشحال میکند .آمدن اتوبوس به
رفتار هیچ یک از این دو وابسته نیست اما زمان انتظار در ایستگاه برای یکی فرصت بود و برای دیگری اتالف وقت.
ما منی توانیم در زمان آینده که هنوز فرا نرسیده است زندگی کنیم .آنچه اکنون در اختیار ماست همین اکنون است
یعنی زمان کنونی که حارض است و در آن زندگی می کنیم .ما لحظه حال می توانیم به خوبی استفاده کنیم به رشط
آنکه اضطراب از دست رفنت گذشته یا آینده موهوم را نداشته باشیم یا به امبد پیش آمدن فرصتی در آینده اکنون
خود را به رایگان از دست ندهیم  .آرزوها ،امیدها و تأسف ها ،چیزهایی هستند که اکرث مردم به وسیله آنها زمان
حال را نابود می کنند.
وقتی به گذشته زندگی خودتان نگاه می کنید ،مالحظه می کنید که تأسف و غمگینی شام معموال به خاطر آن
چیزهایی است که انجام نداده اید .بنابراین ،پیام ،روشن است؛ قدر زمان حال خودتان را بدانید و از لحظات و دقایق
زمان حال ،بهره بربید .اگر آنها را هدر بدهید ،برای همشه آنها را گم کرده اید .مردمی که می دانند چگونه از هر
دقیقه زمان ،حداکرث استفاده را بربند ،مردمی هستند که یک زندگی آزاد ،مؤثر و کامل را انتخاب کرده اند و این،
انتخابی است که هر یک از ما می توانیم داشته باشیم.
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بازدید مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت از الکرتوپیک
مسئوالن سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان تهران از خطوط تولیدی و مونتاژ
رشکت الکرتوپیک بازدید کردند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و
تجارت ،الکرتوپیک را رشکتی پویا و
منظم توصیف کرد و عامل موفقیت
رشکت را پایبندی و تعهد کارکنان
مجموعه الکرتوپیک به این اصول
دانست.
مجید منصوری ،قائم مقام
مدیرعامل در حاشیه این بازدید با
بیان مشکالت اقتصادی حاکم بر
رشکت های تولیدی با محمدرضا
مس فروش ،رئیس سازمان صنعت،
معدن و تجارت گفتگو کرد.
ایشان با تاکید بر اینکه رشایط اقتصادی کشور و رکود ساخت و ساز در بازار مسکن
عالوه بر میزان تولید ،طرح های توسعه ای رشکت های تولیدی را هم با مشکل مواجه
کرده است؛ خواستار حامیت جدی مسئوالن دولتی از رشکت های تولیدی شد.
مجید منصوری با اشاره به رضورت تزریق نقدینگی الزم به رشکت های تولیدی از
جمله الکرتوپیک گفت :حفظ
و توسعه بازار این صنعت با
توجه به تالش تولیدکنندگان و
برندهای معترب داخلی ایجاب
میکند که مسئوالن ذیربط برای
خرید و واردات ماشین آالت و
اجرای طرح توسعه این مجموعه
ها عالوه بر رفع موانع اداری،
امتیازاتی از جمله ارائه تسهیالت
الزم با حداقل بهره و کوتاه کردن
زمان ترخیص توام با معافیت
های گمرکی قائل شوند.
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پرسنل ستادی الکرتوپیک با قائم
مقام مدیر عامل دیدار کردند
در ادامه نشست های مدیران ارشد الکرتوپیک با پرسنل،
جلسه ای با حضور مجید منصوری ،قائم مقام مدیر عامل
و کارکنان ستادی مدیریت های مختلف رشکت برگزار شد.
این جلسه با هدف تعامل بیشرت کارکنان با مدیران ارشد
بوده و همکاران شاغل در مدیریت های مختلف توانستند
نقطه نظرات خود را بیان منایند.
در این دیدار مجید منصوری عنوان کرد :اگر الکرتوپیک
توانسته است سی سال فعالیت تولیدی کند لطف پروردگار،
توصیه ها و رهنمودهای ارزشمند مدیرعامل رشکت ،اقای
مهرداد منصوری و تالش و همدلی تک تک پرسنلی که در
الکرتوپیک فعال بوده و هستند ،می باشد.
ایشان در ادامه در خصوص وضعیت اقتصادی کشور و
رکودی که قریب به اتفاق در همه صنوف مختلف از جمله
صنعت ساختامن وجود دارد صحبت کردند و با تاکید بر
اینکه با وجود متامی مشکالت اقتصادی ،چرخ های تولید
این مجموعه همچنان در حرکت است از زحامت متامی
پرسنل تشکر و قدردانی کردند.
مجید منصوری با بیان اینکه هامنطور که مدیرعامل رشکت
بارها اعالم کرده اند الکرتوپیک متعلق به شخص نیست و
متعلق به جامعه ایرانی می باشد؛ خواستار رعایت اصول
خط مشی رشکت توسط همه پرسنل شدند.
در ادامه ،همکاران از مشکالت و نارسایی هایی که در
برخی از فرایندهای رشکت وجود دارد صحبت کردند که
قائم مقام مدیرعامل ضمن بیان توضیحات الزم در برخی
از موارد دستور به بررسی و پیگیری بیشرت در موضوعات
مطروحه را صادر کردند.
این نشست  10آبان ماه در کارخانه شامره  1برگزار شد.
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برگزاری سمینارهای آموزشی
در سه استان بزرگ کشور
رشکت الکرتوپیک در راستای خط مشی خود یعنی ارتقا
میزان آگاهی مشرتیان  ،سمینارهای اموزشی جهت
منایندگان ،نصابان و رسویسکاران خدمات پس از فروش
در سه استان فارس ،خراسان رضوی و گیالن برگزار کرد.
این سمینارها به منظور افزایش سطح دانش فنی
منایندگان خدمات پس از فروش الکرتوپیک و یوتاب ،باال
بردن سطح دانش فنی رسویسکاران و معرفی محصوالت
جدید در سه شهر شیراز ،مشهد و رشت برگزار شد.
روز اول این هامیش اختصاص به آموزش نصب دربازکن
های الکرتوپیک ،نحوه سیم بندی و علت یابی خرابی
محصوالت داشت و در روز دیگر این هامیش اختصاص
به آموزش جک یوتاب داشت که در آن مسائلی چون
نحوه نصب ،علت یابی خرابی های جک مطرح شد و
به سواالت فنی رشکت کنندگان پاسخ داده شد .همچنین
در خصوص موضوعاتی همچون ارتباطات اثر بخش و
نحوه برخورد با مشرتیان ناراضی آموزش هایی داده شد.
در هر دو روز سمینار ،آزمونی از رشکت کنندگان بعمل
آمد و به نفرات برتر هدایایی اهدا شد .و در پایان نیز به
متامی رشکت کنندگان هدایایی به رسم یادبود اهدا شد.
مراسم های مذکور به همت مدیریت های بازاریابی
و فروش ،خدمات پس از فروش الکرتوپیک و یوتاب،
آموزش و روابط عمومی در فواصل زمانی شهریور
لغایت آذر ماه برگزار شد.
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بازدید تعدادی از هرنجویان
الکرتونیک از الکرتوپیک
تعدادی از دانش
آموزان الکرتونیک
هرنستان دخرتانه
نرگس از خطوط
تولید و مونتاژ رشکت
الکرتوپیک بازدید
کردند.
این بازدید با
درخواست مدیریت
هرنستان مذکور و با
هدف آشنایی هرنجویان رشته الکرتونیک با نحوه فعالیت
یک رشکت تولیدی که در زمینه الکرتونیک فعالیت می
کند؛ صورت پذیرفت.

در این بازدید ابتدا
رضاشاهسوارانی ضمن
خوشامدگویی به میهامنان،
رشکت الکرتوپیک را معرفی
کرد سپس توضیحاتی درباره
نحوه فعالیت الکرتوپیک و
فعالیت هایی که در زمینه
الکرتونیک در رشکت انجام
می شود توسط عاطفه بهمن
آبادی ،رسپرست  SMDارائه شد و بعد از پذیرایی
هرنجویان از خطوط مونتاژ رشکت بازدید کردند.
این بازدید در تاریخ  12آبان  94برگزار شد.

تقدیر از پرسنل مونتاژ برد
با توجه به کاهش عدم انطباق های مدیریت مونتاژبرد
و  SMDکه نتیجه کار تیمی ،همدلی و تالش یکایک

پرسنل این مدیریت بود ،از متامی همکاران شاغل در
این قسمت تقدیر و قدردانی بعمل آمد.

مسابقه ملی کیفیت

همزمان با روز ملی کیفیت مسابقه ای با همین عنوان
در الکرتوپیک و یوتاب برگزار شد.
در این مسابقه که مقرر بود افراد رشکت کننده دیدگاه
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خود را در خصوص مفهوم کیفیت بیان منایند؛ در نهایت
خانم ها فاطمه دربندی ،مریم ایراندوست از مدیریت
مونتاژمحصول و لیال رستمی از مدیریت مونتاژبرد
برندگان این مسابقه لقب گرفتند.
معیار انتخاب افراد برتر در واقع بر اساس این مفهوم
بود که «ما تولید میکنیم و دیگران استفاده می منایند و
دیگران تولید می کنند و ما بهره می بریم».
الزم به ذکر است در این مسابقه عالوه بر نفرات برتر،
به متامی همکارانی که در مسابقه رشکت کرده بودند
جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.

سفیران مهر الکرتوپیک
سفیران مهر الکرتوپیک به دیدار ساملندان و معلولین آسایشگاه خیریه کهریزک رفتند .
این دیدار با حضور جمعی از پرسنل خیر مدیریت مونتاژ محصول انجام شد.
به گفته یکی از این پرسنل :همه عوامل و دست اندرکاران حارض در مجموعه کهریزک به یک هدف
واحد می اندیشند و آن زندگی بخشی به کسانی است که در آنجا خانه و کاشانه دارند.
این دیدار در تاریخ  94/7/24انجام شد.
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قدردانی
از زحامت
همکاران
در مدیریت
های مختلف
در مناسبتهای
مختلف
از اواخر تابستان تا زمان انتشار
این شامره از فصلنامه پیک پیک
همزمان با فرارسیدن مناسبتهایی
از قبیل روز جهانی غذا ،روز ملی
کیفیت ،روز آمار و برنامه ریزی،
روز حسابدار ،روز پژوهش و روز
حمل و نقل ،به ترتیب از زحامت
همکاران شاغل در اشپزخانه،
سیستمها و روشها و کنرتل
کیفیت ،برنامه ریزی و
انبار ،مالی و حسابداری
صنعتی ،تحقیق و توسعه
و رانندگان رشکت تقدیر و
قدردانی شد.

اخبار الکتروپیکی 11

 12فصلنامه شماره 15

نگاهی گذرا به برخی از فعالیت های مدیریت انفورماتیک

مدیریت
انفورماتیک
به عنوان یکی
از بخشهای
خدماتی
سازمان ،همواره
در صدد تسهیل
امور مرتبط با
این مدیریت بوده
است .از ابتدای سال جاری با راه اندازی رسویس ثبت
درخواستهای رایانه ای در رسویس Manage Engine
سعی در ترسیع روند درخواست تا انجام خدمات
کرده است .هر یک از کارکنان با مراجعه به پنل مختص
به خود در این رسویس اقدام به ثبت درخواست کرده و
کارشناسان انفورماتیک با مشاهده درخواستهای سیستمی
اقدام به ارائه خدمات می منایند.
استفاده از این روش چند مزیت عمده داشته است:
روند ثبت درخواست نسبت به قبل با رسعت بیشرتی انجام
می شود.
امکان پیگیری درخواستهای ثبت شده در رسیعرتین زمان
ممکن وجود دارد.
گزارش گیری از درخواستهای صورت گرفته در هر بار زمانی
وجود دارد.
نهایتاً در مرصف کاغذ نیز رصفه جویی شده است.
این سیستم از اواسط بهار سال جاری راه اندازی شده و

تا پایان پاییز تعداد 2280
درخواست در آن به ثبت
رسیده وپیگیری شده
است .این رقم شامل کلیه
درخواستها منی شود و به
نظر می رسد همین مقدار
درخواست از سوی کاربران
به ثبت نرسیده است .با
توجه به تعداد کاربران و
تعدد رسویسهای جامع
رشکت استفاده از این
رسویس به منظور پاسخ
گویی اجتناب ناپذیر بوده است.
در حال حارض حدود  170کاربر در مجموعه رشکت
مشغول فعالیت می باشند.
برقراری ارتباط دائم با شبکه و همچنین رسویسهای
جامع همکاران سیستم ،اتوماسیون اداری ،برایند ،آرشیو
مستندات ،اینرتنت و  ...از دیگر وظایف همکاران مستقر
در این مدیریت می باشد.
رسویسهای دوره ای سیستمها ،رسورها ،تجهیزات اداری
از قبیل پرینرت ،اسکرن ،فکس و همچنین تجهیزات ارتباطی
شبکه از دیگر وظایف پرسنل این مدیریت می باشد.
آقایان سعیددانش  ،شیروانی ،میرعزیزی ،منصوری و
مقدسی در این مدیریت فعالیت می منایند.
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راه اندازی اپلیکشین الکرتوپیک

رشکت الکرتوپیک به منظور اطالعرسانی ،معرفی
محصوالت و خدمات خود اقدام به راه اندازی اپلیکیشن
کرد .این اپلیکیشن به معرفی محصوالت و اخبار
الکرتوپیک میپردازد.
در این اپلیکیشن ،امکان ارائه نظرات و شکایت هم
وجود دارد و افراد میتوانند انتقادات و نظرات خود را
در آن بیاورند و رشکت الکرتوپیک در مقابل پاسخگوی
آنها خواهد بود.
ورژن اندروید این  appاز طریق بازار و google play
و ورژن  iosآن در  App Storeقابل دانلود و نصب
است.

الکرتوپیک در اینستاگرام
رشکت الکرتوپیک به منظور ارتباط با مشرتیان و اطالع
رسانی محصوالت و اخبار خود پیج اختصاصی ،در شبکه
مجازی اینستاگرام راه اندازی کرد.
متامی دوستداران الکرتوپیک می توانند پیج رشکت را به
آدرس  electropeyk.coدر اینستاگرام فالو منایند.

ورژن جدید سایت رشکت
ورژن جدید سایت الکرتوپیک به لحاظ محتوا و ظاهر
تغییر کرد.
هدف از این تغییر ،استفاده کاربردی کاربران از سایت
و دسرتسی آسان به اطالعات مورد نیاز بود که توسط
مهندس فرهاد حسینی کارشناس نرم افزار رشکت و
عقد قرارداد با پیامنکار برون سازمانی طرح ،پی ریزی
و عملی شد.
در وب سایت جدید رشکت ،کاربران می توانند به
اطالعاتی از قبیل دیتا شیت محصوالت (اندازه ،ابعاد
و وزن محصول ،رشایط گارانتی ،رشایط نصب و  )...به
راحتی دست یابند و نظرات ،پیشنهادات و انتقادات
خود را اعالم منایند.
از دیگر لینک های جدید وب سایت رشکت ،لینک
پشتیبانی محصوالت می باشد که شامل خرابی های
احتاملی ،آموزش نصب محصول و ثبت اعالم خرابی
محصول می باشد که در ورژن جدید سایت افروده شده
است.
آدرس وب سایت رشکت  www.electropeyk.comمی
باشد.
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منابع انسانی

شیرین؛ مثل قنادی

بیشک دنیای
کنونی ،دنیای
سازمانهای پیرشو
است و متولیان این
سازمانها انسانهای
آرمان دار هستند؛
انسانهایی که در
کالبد سازمان روح
میدمند ،آن را به حرکت درمیآورند و اداره میکنند.
سازمانها بدون وجود نیروی انسانی نه تنها مفهومی
ندارند ،بلکه اداره آنها نیز میرس نخواهد بود.
رشکت الکرتوپیک از این قاعده مستثنی نبوده و همواره
مدیران ارشد آن توجه ویژه ای به نیروی انسانی مجموعه
خود داشته اند .از این رو در این شامره از فصلنامه با
رسپرست معاونت منابع انسانی رشکت گفتگویی رصیح و
البته صادقانه داشتیم که چکیده از این گپ خودمانی را
میتوانید مطالعه فرمایید:
•آقای شاهسوارانی با توجه به اینکه جنابعالی به تازگی به
جمع همکاران الکرتوپیک افزوده شده اید .ضمن خوشامد
و ارزوی موفقیت در این حوزه ،خواهش میکنم بیشرت
خودتان را معرفی فرمایید و از سوابق تجربی و عملیتون
برای همکارانتان توضیح دهید.
بنده در وهله اول به متامی همکاران عزیزم سالم و خدا
قوت عرض میکنم و از اینکه در جمع خانواده بزرگ
الکرتوپیک هستم باعث افتخار است  .بنده رضا
شاهسوارانی متولد آذر سال  59در شهر اراک هستم و
در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مدیریت
صنعتی تحصیل کردم  .حدودا از سال  78رسام وارد بازار
کار شدم و آخرین سمت های اجرایی بنده به ترتیب مدیر
توسعه منابع انسانی ،مدیر برنامه ریزی و کنرتل

تولید و مدیر تعالی سازمانی
بوده  ،عضو هیئت مدیره مجمع
مدیران منابع انسانی منطقه
مرکزی و کمیته توسعه منابع
انسانی انجمن مدیریت منابع
انسانی ایران و  ...در حال حارض
هستم.
•تا جایی که بنده مطلع هستم
شام در شهر زادگاهتان اراک مشغول به فعالیت بودید؛ و
حاال تهران .چرا؟
تغییر برای پیرشفت .بنده به لحاظ جایگاه و موقعیت
شغلی مشکلی نداشتم ولی برای پیرشفت تهران را انتخاب
کردم به هر حال در رشایط کنونی بار علمی بیشرتی در
پایتخت وجود دارد .
و چرا الکرتوپیک؟
راستش چند عامل مهم دست به دست هم داد که االن در
خدمت الکرتوپیک باشم .مهمرتین عامل ،دیدگاه مدیران
ارشد رشکت ،آقایان منصوری و اعتقادشان به منابع انسانی
بود .عوامل بعدی نظم الکرتوپیک و تعداد نیروی انسانی
فعال در رشکت منجر به این همکاری شد.
•هامنطور که خودتان هم اعالم کردید .دیدگاه مدیران
ارشد به منابع انسانی خیلی دیدگاه جامع و ایده الی می
باشد .به نظر شام فعالیت در این حوزه مشکل نیست؟
واقعیت این هست که فعالیت در متامی حوزه های
مدیریتی ،دشواری و پیچیدگی های خاص خودش را دارد.
ولی من برعکس شام فکر میکنم .بنظر بنده فعالیت های
منابع انسانی بقدری شیرین است که من ان را به قنادی
تشبیه میکنم .تعلق سازمانی  ،دلبستگی  ،توسعه سازمانی
 ،فرهنگ ،کارایی  ،اثربخشی ،بهره وری ،ارزیابی عملکرد،
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ارتقا سازمانی ،وفاداری  ،تعهد سازمانی و خیلی مباحث
دیگر خیلی شیرین تر از آنچه که ما تصور می کنیم می
باشد فقط نکته ای که باید در نظر داشت این هست که
باید بدانیم در این قنادی به دنبال چه شیرینی هستیم  .ما
باید بدانیم چی داریم و به چی میخواهیم برسیم.
•واقعیت این هست که خیلی از ما کلمه منابع انسانی را
می شنویم  .تعریف شام از این کلمه که همه در موردش
صحبت می کنند چیست؟
در گذشته رسمایه سازمانها تجهیزات  ،دستگاهها و امالک
و مستغالت به شامر می آمدند ولی در حال حارض در
سازمانها و کشورهای توسعه یافته منابع انسانی خالق جزء
رسمایه های اصلی سازمان به حساب می آیند
«به نقل از آقای بیل گیتس بنیانگذار رشکت مایکروسافت
یکی از برترین رشکتهای جهان می فرماید متام رسمایه من
پایان ساعت اداری از حساب من خارج و فردا صبح مجددا ً
به حساب من برمی گردند و بزرگرتین دغدغه من این
است که این رسمایه فردا صبح به سازمان برنگردد»
•برداشت من از صحبت شام این هست که هر نیروی
انسانی الزماً رسمایه سازمانی محسوب منی شود .درسته؟
کامال درسته .در واقع در یک نیروی انسانی فاکتورهایی
باید وجود داشته باشد تا بتواند به رسمایه سازمان تبدیل
شود .فاکتورهایی مثل تخصص ،تعهد ،خالقیت ،وفاداری و
همسو با اهداف سازمان و  ...که این وظیفه واحد منابع
انسانی می باشد که در جذب نیروی انسانی موارد فوق را
بررسی و در ادامه با کمک همه مدیران این نیروی انسانی
به رسمایه های سازمان تبدیل شود البته این را هم باید
گفت که سازمان هم به رسمایه های خود می بایست
اهمیت دهد و در نگهداری و ارتقا ان کوشش کند .
•برنامه شام در منابع انسانی الکرتوپیک چیست؟
به زبان ساده می گویم در نظر دارم با حامیت مدیران
ارشد و تالش و همکاری تک تک همکاران  ،رشایطی را
فراهم کنیم که این حس در کلیه همکاران بوجود آید
که هنگام خروج از منزل احساس کنند در بهرتین سازمان
مشغول به فعالیت هستند.
•ببخشید این سوال رو مطرح میکنم ولی به نظر شام کمی

کلیشه ای نیست؟
خیر .چون این مهم را میشه اجرا کرد .البته هامنطور که
عرض کردم با کمک و تالش و همفکری و همدلی تک تک
همکاران.
•اولین قدم برای این امر مهم؟
اولین قدم هامن دیدگاه مدیران ارشد می باشد که بارها
اعالم شده است یعنی همه مدیران ،خود را یک منابع
انسانی ،خود را یک روابط عمومی و  ...در نظر بگیرند
و بعد این وظیفه بنده و شام هست که دغدغه های
همکارامنان را در موضوعات مختلف از جمله عدالت و
یکپارچگی در نظام جربان خدمت  ،آموزش و مسیر شغلی
 ،ارزیابی عملکرد و دیده شدن عملکردهای خوب و
سازمانی  ،باال بردن سطح رفاهیات همکاران و خانواده
های آنان و  ...برطرف کنیم تا بتوانیم به این امر برسیم .
•حرف پایانی.
هر کدام از ما به عنوان فردی که در این سازمان فعالیت
می کنیم و از این طریق برای خانواده خود روزی حالل
کسب میکنیم اگر این تفکر را بدست بیاوریم که محلی
که در آن فعالیت می کنیم متعلق به خودمان هست و
با عشق کار کنیم مطمئنا هم خودمان و هم سازمامنان
نفع می برند.
ما از این قرن نخواهیم گذشت
ما از این قرن نخواهیم گریخت
با قطاری که کسان دگری ساخته اند
هیچ پروازی نیست
برساند ما را به قطار دو هزار
و به قرن دگران
مگر انگیزه و عشق
مگر اندیشه و علم
مگر آیینه و صلح
و تقال و تالش
•برای شام ارزوی موفقیت داریم و از اینکه وقتتون را در
اختیار ما قرار دادید سپاسگزارم.
بنده هم از شام تشکر میکنم.
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اهدا سبد یلدا
با همکاری معاونت بازرگانی ،برنامه ریزی،
مالی ،منابع انسانی و روابط عمومی همزمان
با فرا رسیدن شب یلدا ،طوالنی ترین شب
سال و به تعبیرایرانیان باستان شب زایش
خورشید ،بسته هایی شامل آجیل و میوه
خشک به متامی همکاران الکرتوپیک و یوتاب
اهدا شد.

الزم به ذکر است برای متامی منایندگان فروش و خدمات پس از فروش رشکت بسته های اجیل یلدا ارسال شد.

انجام معاینات پزشکی دوره ای
با حضور یکی از رشکت های طب و صنعت در کارخانه
و تالش کارشناس بهداشت حرفه ای الکرتوپیک  ،مینا
زایری و مدیریت منابع انسانی ،معاینات دوره ای
پزشکی ،جهت  450نفر از پرسنل الکرتوپیک و یوتاب
انجام شد.
این معاینات شامل آزمایش خون و ادرار ،ویزیت پزشک متخصص طب کار ،تست اپتومرتی (بینایی سنجی) ،تست اسپیرومرتی
(تست ریوی) و تست اودیومرتی(شنوایی سنجی) بود که سه مورد نخست جهت متامی کارکنان و موارد بعدی به ترتیب جهت
پرسنلی که با مواد شیمیایی رسوکار دارند و کسانی که در معرض رسوصدا قرار دارند انجام پذیرفت.

تربیک سال نو میالدی به الکرتوپیکی های مسیحی
روابط عمومی الکرتوپیک همزمان با فرا رسیدن سال نو میالدی  ،با ارسال کارت تربیک به مشرتیان ،تامین کنندگان
و منایندگان فروش مسیحی خود  ،آغاز سال  2016را به آنها شادباش گفت.

معرفی کتاب 17

معرفی کتاب ....
در این شامره از فصلنامه قصد داریم کتابی با
عنوان بابای دارا و بابای نادار را به همکاران عزیز
معرفی مناییم .نویسنده این کتاب رابرت کیوساکی
و شارون لچرت هستند و مرتجم آن دکرت عبدالرضا
رضایی نژاد می باشند.
کتاب مذکور یکی از پرفروش ترین کتاب های
مدیریتی چند سال اخیر در کتاب فروشی های
جهان است .نویسندگان کتاب ،روش های مدارس
را برای عرص حارض مناسب و کافی منی دانند
و معتقدند که مدرسه ها کارمند پرورند و نه
کارآفرین پرور .آموزش هایی که برای عرص سازمان
های بزرگ و بوروکراتیک مناسب بود ،دیگر
جوابگوی نیازهای پیچیده ،شبکه ای و مبتنی بر
دانش امروز منی باشند.
نویسندگان به جوانان امروز توصیه می کنند که
کارآفرین باشند .برای کارافرینی باید سختکوش،
خوش بین و ریسک پذیر بود و باید هوشمندی
مالی نیز از چهار عمل آشنایی با حسابداری  ،روش
های رسمایه گذاری  ،بازاریابی و اگاهی از قوانین
حاصل می شود.
پیام اصلی این کتاب این است که :برای پول کار نکنید ،بگذارید پول برای شام کار کند.
فرازهایی از کتاب:
•من به نیروی کار ،توصیه میکنم که کار را به منظور یادگرفنت نه پول درآوردن بخواهند.
•امروزه در سایه تغییرات پرشتاب فراوان ،آنچه می دانید اهمیت ندارد؛ زیرا دانسته ها زود کهنه می شوند .شتاب یادگیری
تازه ها مهم است.
•بسیاری از مردم به برد منی رسند زیرا از باخت می ترسند.
•افراد هوشمند کسانی را به استخدام در می آورند که از خودشان باهوش ترند.
•در این دنیا تنها دارایی ما مغز ،ما است.
این کتاب در آرشیو روابط عمومی موجود است.
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شام مرغايب هستيد
يا عقاب؟

وقتي شام به شهر نيويورك سفر كنيد ،جالب ترين بخش
سفر شام هنگامي است كه پس از خروج از هواپيام
و فرودگاه ،قصد گرفنت يك تاكيس را داشته باشيد .اگر
يك تاكيس براي ورود به شهر و رسيدن به مقصد بيابيد
شانس به شام روي آورده است .اگر راننده ي تاكيس شهر
را بشناسد و از نشاين شام رس در آورد با اقبال ديگري
روبرو شده ايد .اگر زبان راننده را بدانيد و بتوانيد با
او سخن بگوييد بخت يارتان است و اگر راننده عصباين
نباشد ،با حسن اتفاق ديگري مواجه هستيد .خالصه
براي رسيدن به مقصد بايد از موانع متعددي بگذريد.
هاروي مك يك مي گويد« :روزي پس از خروج از هواپيام،
در محوطه اي به انتظار تاكيس ايستاده بودم كه ناگهان
راننده اي با پرياهن سفيد و متيز و پاپيون سياه از

اتومبيلش بريون پريد ،خود را به من رساند و پس از سالم
و معريف خود گفت« :لطفا چمدان خود را در صندوق
عقب بگذاريد».
سپس كارت كوچيك را به من داد و گفت« :لطفا به
عباريت كه رسالت مرا تعريف مي كند توجه كنيد».
بر روي كارت نوشته شده بود« :در كوتاه ترين مدت،
با كمرتين هزينه ،مطمنئ ترين راه ممكن و در محيطي
دوستانه شام را به مقصد مي رسانم».
من چنان شگفت زده شدم كه گفتم نكند هواپيام به
جاي نيويورك در كره اي ديگر فرود آمده است .راننده
در را گشود و من سوار اتومبيل بسيار آراسته اي شدم.
پس از آنكه راننده پشت فرمان قرار گرفت ،رو به من
كرد و گفت« :پيش از حركت ،قهوه ميل داريد؟ در
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اينجا يك فالسك قهوه معمويل و فالسك ديگري از قهوه
مخصوص براي كسانيكه رژيم تغذيه دارند ،هست».
گفتم« :خري ،قهوه ميل ندارم ،اما با نوشابه موافقم»
راننده پرسيد« :در يخدان هم نوشابه دارم و هم آب
ميوه»
سپس با دادن يك بطري نوشابه ،حركت كرد و گفت:
«اگر ميل به مطالعه داريد مجالت تايم ،ورزش و تصوير
و آمريكاي امروز در اختيار شام است».
آنگاه ،بار ديگر كارت كوچك ديگري در اختيارم گذاشت
و گفت« :اين فهرست ايستگاههاي راديوی است كه مي
توانيد از آنها استفاده كنيد .ضمنا من مي توانم درباره
بناهاي ديدين و تاريخي و اخبار محيل شهر نيويورك
اطالعايت به شام بدهم و اگر متاييل نداشته باشيد مي
توانم سكوت كنم .در هر صورت من در خدمت شام
هستم».
از او پرسيدم« :چند سال است كه به اين شيوه كار مي
كنيد؟»
پاسخ داد « :دو سال».
پرسيدم« :چند سال است كه به اين كار مشغوليد؟»
جواب داد« :هفت سال».
پرسيدم« :پنج سال اول را چگونه كار مي كردي؟»
گفت« :از همه چيز و همه كس،از اتوبوسها و تاكيس هاي
زيادي كه هميشه راه را بند مي آورند ،و از دستمزدي
كه نويد زندگي بهرتي را به همراه نداشت مي ناليدم.
روزي در اتومبيلم نشسته بودم و به راديو گوش مي
دادم كه وين داير رشوع به سخرناين كرد .مضمون حرفش
اين بود كه مانند مرغابيها كه مدام واك واك مي كنند،
غرغر نكنيد ،به خود آييد و چون عقابها اوج گرييد .پس
از شنيدن آن گفتار راديويي ،به پريامون خود نگريستم
و صحنه هايي را ديدم كه تا آن زمان گويي چشامنم را
بر آنها بسته بودم .تاكسيهاي كثيفي كه رانندگانش مدام
غرولند مي كردند ،هيچگاه شاد و رسخوش نبودند و با
مسافرانشان برخورد مناسبي نداشتند .سخنان وين داير،

بر من چنان تاثريي گذاشت كه تصميم گرفتم تجديد
نظري كيل در ديدگاهها و باورهايم به وجود آورم».
پرسيدم « :چه تفاويت در زندگي تو حاصل شد؟»
گفت« :سال اول ،درآمدم دوبرابر شد و سال گذشته به
چهار برابر رسيد .نكته اي كه مرا به تعجب واداشت اين
بود كه در ييك دو سال گذشته ،اين داستان را حداقل با
يس راننده تاكيس در ميان گذاشتم اما فقط دو نفر از
آنها به شنيدن آن رغبت نشان دادند و از آن استقبال
كردند .بقيه چون مرغابيها ،به انواع و اقسام عذر و بهانه
ها متوسل شدند و به نحوي خود را متقاعد كردند كه
چنني شيوه اي را مني توانند برگزينند».
نکته :شام ،در زندگي خود از اختيار كامل برخورداريد
و به همني دليل مني توانيد گناه نابسامانيهاي خود را
به گردن اين و آن بيندازيد .پس بهرت است برخيزيد ،به
عرصه پر تالش زندگي وارد شويد و مرزهاي موفقيت را
ييك پس از ديگري بگشاييد.
دنيا مانند پژواك اعامل و خواستهاي ماست.
اگر به جهان بگويي« :سهم منو بده»...
دنيا مانند پژوايك كه از كوه برمي گردد ،به تو خواهد
گفت« :سهم منو بده »...و تو در كشمكش با دنيا دچار
جنگ اعصاب مي شوي.
اما اگر به دنيا بگويي« :چه خدمتي برايتان انجام
دهم؟» ،دنيا هم به تو خواهد گفت« :چه خدمتي
برايتان انجام دهم؟»

منبع:سایت راهکار مدیریت

 20فصلنامه شماره 15

چگونه میتوان در محل کار تواناییهای خود را نشان داد؟

مسلام برای کسب موفقیت در هر کاری که انجام
میدهید ،سختکوشی و تبحر بسیار حائز اهمیت
است ،اما از لحاظ شغلی چندان کافی نیست .بهمنظور
پیرشفت در محل کار و آگاهی از پتانسیل کامل خود،
دیگران نیز باید متوجه تالش بیوقفه شام شوند.
مدیریت ارشد باید از تخصص و مهارتهای کارکنان
خود آگاه باشد همچنین از کارهایی که تا به حال انجام
دادهاند نیز اطالع داشته باشد .تنها در این صورت است
که ارزش کارمندان در سازمان مشخص میشود .بهرتین
روش برای رسیدن به چنین موقعیتی این است که خود
را یک کارآفرین در نظر بگیرید .اگر رشکت و کسب و
کار متعلق به شام بود ،چگونه درآمد خالص را افزایش
میدادید؟ از طریق افزایش فروش ،کاهش هزینهها یا
باال بردن بهرهوری؟ این مقاله به بررسی راهکارهایی
برای منایش بیشرت تواناییها و ارتقای شغلی میپردازد.
*زیر نظر گرفنت کارهای رشکت و یافنت مشکالت دیده
نشده از سوی دیگران
سعی کنید ابتکار عمل داشته باشید و با مشکالتی دست
و پنجه نرم کنید که به مهارت خاص و تخصص نیاز

دارد یا به دیگران پیشنهاد کمک جهت یافنت راهحل
مناسب برای مشکالتشان دهید .برای مثال ،در بخش
شام ،فناوری جدیدی در حال معرفی است اما بهکارگیری
آن بهدلیل عدم وجود ارتباط بین بخشهای مختلف
به تعویق افتاده است .با به دست گرفنت رهربی گروه
میتوانید متوجه مشکالت ارتباطی آنها شده و سپس
طرحی را برای یافنت راهحل برنامهریزی کنید .درحالیکه
مشغول کار روی این موضوع هستید امکان دارد با
مدیرانی آشنا شوید که پیش از این ،کمرت با آنها در
ارتباط بودید و شاید این مدیران بتوانند نقش مهمی در
پیرشفت شغلی شام ایفا کنند.
*از عهده حل مشکالتی برآیید که هیچ فردی حارض به
رویارویی و یافنت راهحل برای آنها نیست
شاید محصول تولیدی رشکت از کیفیت عالی برخوردار
نباشد اما همین عدم کیفیت ،فرصت خوبی برای شام
به شامر میرود .اکرث افراد روی محصوالت با کیفیت
کار میکنند ،اما با سعی در تغییر محصولی که موفقیت
چندانی در بازار ندارد ،شانس ایجاد تغییر بزرگتری به
همراه خواهید داشت ،با این کار نهتنها خود را بیشرت

در معرض دید قرار میدهید ،بلکه نظر مدیر را هم
نسبت به خود تغییر خواهید داد .در این صورت شام
را بهعنوان فرد فعال و زرنگی که قادر به حل مشکالت
است ،قبول خواهند داشت در ضمن میتوانید در هر
زمینهای ابتکار عمل و تفکر خالقانهای داشته باشید.
چنین خصایصی مطمئنا مورد توجه قرار خواهند گرفت.
*درخواست همکاری در پروژههایی را داشته باشید که
در معرض دید همگان باشد
برای رشکت در چنین پروژههایی الزم است با اعضای
گروهها از بخشهای دیگر همکاری کرده تا تاثیر
چشمگیری روی درآمد خالص سازمان داشته باشید .اگر
قرار باشد فردی به عنوان مناینده از دپارمتان شام برای
رشکت در جلسات بین واحدها فرستاده شود داوطلب
انجام این کار شوید تا فرصت گفتوگو درباره پروژهها
یا جلسات کمیتهها را داشته باشید.
*یافنت رسمایهگذار حرفهای
رسمایهگذار حرفهای معموال یک فرد ارشد در سازمان
است که حارض است با استفاده از قدرت تصمیمگیری
خود در سازمان ،مانند یک مدیر ،از فعالیتها و
پیرشفتهای شام در داخل سازمان حامیت کند .همچنین
در مسیر حامیت از شام ،فرصتهایی را به وجود آورد
که جهت ارتقای وجهه کاری شام موثر خواهد بود .کار
رسمایهگذار با مشاوران در سازمان کامال متفاوت است.
مشاور ،آینده کاری و جایگاه آتی فرد در حال پیرشفت را
تصویر سازی میکند اما رسمایهگذار حرفهای از پیرشفت
و ارتقای شغلی شام به سطحی باالتر در سازمان حامیت
خواهد کرد.
*انتخاب موقعیت مناسب برای بروز مهارتها
فرض کنید که فردی مستعد در مدیریت اولویتهای
رقابتی هستید (اولویتهای رقابتی آن دسته از
اولویتهای سازمانی است که ممکن است با برخی
ارزشها در تضاد باشد مانند دفاع یک وکیل مدافع از
مجرم) .میتوانید وبالگی با موضوع برنامههای ترکیبی
و پیچیده مدیریت داشته باشید یا در شبکههای داخلی
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روشهای پیشنهادی خود را برای مدیریت اولویت
رقابتی ارائه دهید .همچنین میتوانید پیشنهاد آموزش
یا صحبت درباره رویدادهای رشکت را بدهید ،البته
به رشطی که مطمنئ باشید مطالب پیشنهادی واقعا
برای مخاطب ارزشمند است .از طریق انجام چنین
فعالیتهایی است که به عنوان شخصی شناخته خواهید
شد که دیگران به دنبال مشاوره و کمکهای وی هستند.
*همیشه این سوال را مطرح کنید که آیا کارها با انجام
تغییرات حتی جزئی بهرت میشوند؟
بازنگری فرضیات در مورد مراحل کار با فرآیندهای
طوالنی میتواند به فرصتهایی برای بهینهسازی یا بهبود
بهرهوری منجر شود .به جای مطرح کردن این سوال که
چرا رشکت ،کاری در زمینه بازاریابی رسانه اجتامعی
انجام منیدهد ،بگویید« :حارض هستم مسوولیت کار
را بر عهده بگیرم ،درگیر کار شوم و پارامرتهای الزم را
بهمنظور بازاریابی در سازمان مستقر کنم» .با انجام
چنین کاری نشان میدهید که یک مدیر هستید ،مایلید
تا خود را در جایگاهی قرار دهید و بهطور کلی سعی
میکنید کارهایی انجام دهید که به نفع رشکت باشد.
*در نهایت ،بدون توجه به عنوان شغلی خود نگاهی
اسرتاتژیک داشته باشید.
با توجه به گفته «هرمینیا ایبارا» ،استاد رفتار سازمانی در
دانشگاه کسبوکار در فرانسه و نویسنده کتاب «مانند
یک رهرب عمل کن ،مانند یک رهرب فکر کن» بسیاری از
افراد خواستار داشنت رویکردی اسرتاتژیک در کارهایشان
هستند اما اغلب مطمنئ نیستند که این رویکرد به چه
معنا است .طبق نظر هرمینیا ایبارا؛ برنامهریزی و اجرا
درباره چگونگی انجام کارها است درحالیکه اسرتاتژی،
درباره انتخاب و انجام کار بهرت ،است.

منبع :سایت شارا
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ویژه مدیران و کارشناسان

ندانسنت
عیب نیست
«فرانک» در مخمصه گیر افتاده بود .او که سالها
در واحد چاپ یک رشکت انتشاراتی بزرگ فعالیت
کرده بود ،حاال به ِسمت مدیریت ارشد اجرایی هامن
رشکت منصوب شده بود .او حدود  20سال ویراستاری
کرده بود و حاال از اینکه قرار بود مدیریت رشکت را
بر عهده بگیرد ،به شدت هیجانزده بود .مدیر سابق
رشکت بازنشسته شده بود و سایر مدیران میدانستند
که بهرتین گزینه برای مدیریت ،فرانک است ،چرا که
او همیشه به دنبال ایدههای جدید و خالقانه بود و
اطالعاتش همواره به روز بود.
اما حاال فرانک در جلسهای حضور یافته بود که اصال
برایش هیجانانگیز نبود .در مقابل او چند تن از
مدیران رده باال و کارمندان نشسته بودند و مدیر واحد
دیجیتال« ،آنا ماری» داشت اهداف و چشماندازهای
پیشروی رشکت را برای فرانک رشح میداد .مشکل
اینجا بود که فرانک حتی یک کلمه از صحبتهای آنا
را متوجه منیشد .او منیدانست چه کار کند .آیا باید

از آنا میخواست تا حرفهای خود را دوباره تکرار کند
یا وامنود میکرد که متوجه صحبتهای آنا شده؟ او
میترسید که اگر سوالی بپرسد ،همه به دانش و سواد او
شک کنند و از طرف دیگر اگر سوالی منیپرسید ،ممکن
بود بعدا به دردرس بیفتد.
شزاست :اگر مدیر باشید ،همه
مدیریت همواره چال 
چشمها به شامست .همه انتظار دارند که شفاف عمل
کنید و گفتار و رفتار شام در عملکرد همه کارکنان
تاثیرگذار است .هیاتمدیره و سهامداران شام نیز از شام
انتظار دارند که در نوسانات اقتصادی ،پایداری سازمان
را تضمین کنید.
مدیریت ماهیتا فعالیت طاقتفرسایی است و طی دهه
اخیر سختتر هم شده .دنیا به رسعت در حال تغییر
است و مدیران به دنبال یافنت راههایی هستند تا از این
تحوالت و تکنولوژیهای روز عقب منانند.
داستانی که در ابتدا شنیدید ،تنها منحرص به فرانک
نیست و تقریبا متام مدیران ،امروز با چنین چالشی
روبهرو هستند .نخستین سوالی که به ذهن هر مدیری
خطور میکند این است :چگونه میتوانم یک سازمان را
به سوی آینده هدایت کنم وقتی چیزهای زیادی هست
که منیدانم؟ از کجا باید رشوع کنم؟ از کجا بفهمم که
دقیقا چه چیزهایی را باید یاد بگیرم؟ چگونه از دیگران
سوال بپرسم بدون اینکه دانش و صالحیتم زیر سوال
برود؟
طبیعی است در دنیایی که هر لحظه در حال تغییر
است ،شام همه چیز را بلد نباشید .ما طی سالیان سال
همکاری با مدیران و رهربان دریافتهایم که برخی از
مدیران که اتفاقا نزد کارکنان خود محبوب و قابل
احرتامند ،از «اقرار به ندانسنت» هراسی ندارند .آنها اگر
چیزی را ندانند سوال میکنند بدون آنکه از قضاوت
دیگران برتسند .نتایج تحقیقات نشان میدهد که اشتیاق
یک مدیر ارشد برای یادگیری و تجربههای جدید بر
کارآمدی سازمانی تاثیر مستقیم دارد؛ اما اگر تازهکار
هستید و تجربه چندانی در مدیریت ندارید ،روشهای

آموزشی 23
زیر به شام کمک میکنند تا موفقیت خود را تضمین
کنید:
از سوال کردن نرتسید :رشیک تجاری من به طرز
شگفتانگیزی در کارش موفق است .من واقعا در
حیرتم که چگونه هر روز شبکه ارتباطات خود را گسرتش
میدهد و چطور مشرتیان را پشتیبانی میکند .من برای
او احرتام زیادی قائلم و از صمیم قلب معتقدم که او
انسان شایستهای است .به همین علت اگر درباره هر
موضوعی از من سوال بپرسد ،به دانش او شک منیکنم.
اتفاقا به نظر من او انسان موفقی است تنها و تنها به
این علت که اگر نداند ،سوال میکند .او هراسی از سوال
کردن ندارد و از نظرش ،قرار نیست همه ،همه چیز را
بدانند .هر کسی در حوزه تخصص خودش خربه است
و ممکن است از حوزههای دیگر رس درنیاورد .اگر قرار
است مدیریت یک سازمان را عهدهدار شوید ،بهرت است
مهارتها و نکات کلیدی مدیریت را از قبل فراگرفته
باشید اما هامنگونه که حوزه کسبوکار به رسعت تغییر
میکند ،دانستههای شام نیز نباید در یک سطح باقی
مباند .فضا را برای یادگیری بیشرت باز بگذارید .از نظر
کارکنان اشتیاق یک مدیر برای یادگیری ،یک ویژگی
مثبت است.
یک فرد تازهکار ممکن است بارها و بارها اشتباه کند:
فرانک میترسید سوال کند؛ چرا که فکر میکرد یک
مدیر باید همه چیز را بداند .ما انسانها دوست داریم
در انجام هر کاری بیعیب و نقص باشیم .بهویژه
زمانی که بالغ میشویم و در حوزه کاری خود تجربه
کسب میکنیم ،اینکه یک کار جدید و «بیتجربگی» را
تجربه کنیم ،برایامن دشوار است .فراموش نکنید که در
آغاز هر کار ،شام ممکن است بارها اشتباه کنید و این
کامال طبیعی است .ممکن است بعد از هر اشتباهی که
مرتکب شدید ،احساس بیهودگی کنید .هر تجربه جدید
رسشار از ناشناختههاست و در دنیایی که به رسعت در
حال دگرگونی است ،چارهای ندارید جز اینکه هر روز
مطالب جدیدی را بیاموزید .اگر این حقیقت را بپذیرید

که «هر فرد تازهکاری ممکن است بارها اشتباه کند»،
دیگر از بروز خطاهای خود آزرده نخواهید شد.
یکی از مراجعان من با همین مشکل مواجه شده بود.
او قرار بود رویکرد مدیریتی خود را تغییر دهد .او
از رویکرد جدید چیزی منیدانست و از سوال کردن
میهراسید چرا که فکر میکرد اگر سوال بپرسد ،او را
به بیکفایتی متهم کنند .به او گفتم« :اگر این حقیقت
را بپذیری که ندانسنت عیب نیست ،بخش اعظمی از
مشکالتت رفع خواهد شد ».او پس از آنکه دیدگاه خود
را در این رابطه تغییر داد ،کمرت احساس اسرتس میکرد و
حاال با آرامش خاطر میتوانست یاد بگیرد و تجربه کند.
در مأل عام اقرار کنید که تازهکار هستید :برای یک مدیر
ارشد ،این دشوارترین مرحله است .اقرار به ندانسنت در
مأل عام ،آن هم در رشایطی که دوست دارید قدرمتند و
با کفایت جلوه کنید ،ممکن است ابتدا ترسناک به نظر
برسد؛ اما اگر آنقدر جرات داشته باشید که در مأل عام
به تازهکار بودن خود اقرار کنید ،متام ترسهای شام از
بین خواهد رفت .الزم نیست طوری رفتار کنید که انگار
از مدیریت هیچ چیز منیدانید .فقط به کارکنان خود
بگویید که ممکن است اشتباه کنید و به همکاری آنها
نیز نیاز دارید.
مثال فرانک میتوانست چند نفس عمیق بکشد و بگوید:
«خیلی متوجه صحبتهای شام نشدم .ممکن است
کمی واضحتر توضیح دهید؟» مطمئنا اگر اینگونه رفتار
میکرد ،رضبان قلبش کاهش مییافت و آرام میشد.
آنا نیز احتامال شمردهتر صحبت میکرد تا برای فرانک
قابل فهم باشد .به این ترتیب بسرتی بر پایه شفافیت و
اعتامد شکل میگرفت.
بنابراین هیچگاه خود را از دانش و نظرات دیگران
محروم نکنید .از کارمندان خود سوال کنید .شاید
کارمندان شام نکاتی را بدانند که هرگز به ذهن شام
خطور نکرده است.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد
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راهکارهایی ساده و قدرمتند برای تقویت زبان بدن

زبان بدن نقشی
کلیدی در
ارتباطات موثر یک
رهرب سازمانی ایفا
میکند .زبان بدن
گاه میتواند یک
عامل آسیبزننده
جدی یا یک
تقویتکننده
قوی برای رهربی شام در سازمان باشد .در این نوشتار
راهکارهایی ساده و تاثیرگذار برای تقویت زبان بدن
بهعنوان یک مزیت رقابتی غیرکالمی معرفی میشود.
 )1برای افزایش اعتامد به نفس ،قبل از رشوع یک جلسه
مهم مذاکره ،روزنامه را جایگزین تلفن همراه هوشمند
خود کنید .تجربه نشان میدهد داشنت اعتامد به نفس
نقش مهمی در زبان بدن یک فرد در حین مذاکره برای
یک مصاحبه شغلی ،معامله یا گفتوگوی حرفهای دارد
و جالبتر اینکه نحوه قرارگیری و نشسنت فرد بهویژه
در آغاز مذاکره بسیار تعیینکننده است.
پژوهش انجام شده در مدرسه کسب و کار هاروارد
نشان میدهد زمانی که نشسنت وضعیت فیزیکی به
ترشح هورمون تستوسرتون (که موجب افزایش اعتامد
به نفس است) و کاهش سطح هورمون کورتیزول یک
فرد به گونهای باشد که شانههای او به سمت

عقب متایل دارد«،قدرت»
خود را به منایش
میگذارد ،مهمتر اینکه
این (که عامل بروز اسرتس
است) منجر میشود.
محققان در این بررسی
به این نتیجه رسیدهاند
که وضعیت فیزیکی یک
فرد به صورت خموده
عالوهبر تاثیر مستقیم بر وضعیت هورمونی بدن ،از
او ،شخصی فاقد اعتامد به نفس به منایش میگذارد.
حالت فیزیکی بسیاری از ما ،هنگام استفاده از تلفنهای
همراه هوشمند حالتی خموده و با شانههایی نزدیک
به هم است درحالیکه در مقابل ،هنگام مطالعه یک
روزنامه ،ناگزیر به بازکردن شانهها و دورکردن آرنجها از
هم هستیم.
 )2به نقاط فاشکننده دروغ در زبان بدن دقت کنید.
یکی از ویژگیهای خیلی خوب زبان بدن ،نشانههای
غیرکالمی است .گروهی از حرکات ،حاالت و اقدامات در
مجموع یک حالت خاص را به ذهن مخاطب یادآوری
میکند .تحلیلها و بررسیهای آماری نشان میدهد
استفاده از حاالت زیر هنگام مذاکره شاخص بسیار
دقیقی از زمانی است که فرد در حال دروغ گفنت است.
این نشانهها عبارت است از :ملس کردن دستها ،ملس

آموزشی

کردن صورت ،دست به سینه نشسنت و تکیه دادن .با
توجه به تحقیق انجام شده در دانشگاه نورث ایسرتن،
شام میتوانید پس از مشاهده چنین رفتاری در زبان
بدن مخاطب خود ،حدس بزنید که مخاطب چقدر با
شام با صداقت رفتار میکند!
 )3برای آسان شدن دشواریها ،لبخند بزنید .چارلز
گارفیلد نویسنده کتاب «حداکرث عملکرد» که یک بار
نیز بر عملکرد تیم وزنهبرداری روسیه در املپیک نظارت
داشته است ،میگوید در اوج خستگی اعضای تیم و
زمانی که عملکرد آنها به حداکرث رسیده بود ،از آنها
خواسته است هنگام خستگی لبخند بزنند و دریافته
است عملکرد آنها با وجود خستگی دو تا سه برابر
میشود .اینکه شام چه کاری انجام میدهید خیلی
اهمیت ندارد ،اما باید بدانید هنگام انجام هرکاری
چنانچه اخم کنید یا صورت خود را جمع کنید ،این
پیغام به مغز شام منتقل میشود«:چه کار دشواری!
باید همین االن آن را متوقف کنم!» سپس مغز با ارسال
مواد شیمیایی اسرتسزا به جریان خون به پیغام شام
پاسخ میدهد و این یک دور باطل است ،اسرتس بیشرت
میشود و شام با دشواری بیشرتی کار میکنید.
برعکس هنگام لبخند زدن مغز شام این پیام را دریافت
میکند«:این خیلی بد نیست .من میتوانم این کار را
انجام دهم».
شاید بارزترین منونه زبان بدن در زمان فعلی ،لبخندهای
دکرت ظریف در جریان مذاکرات اخیر گروه  5+1است.
 )4برای رسیدن به توافق ،سیگنالهای تعامل را در رشوع
نشان دهید .بسیاری از تجربیات مذاکرات موفق ،نشان
میدهد زبان بدن در رشوع مذاکرات بسیار تعیینکننده
بوده است .یک لبخند ،تکان دادن رس یا خورشویی
میتواند یکی از این نشانهها باشد .جالب توجه اینکه
در اغلب مواقع همین عالئم کوچک منایانگر واکنش
ناخودآگاه و تصمیم اسرتاتژیک در فرآیند مذاکره است.
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 )5برای تقویت کسب نتیجه ،چیدمان نشسنت افراد در
جلسه را طراحی کنید .طراحی قدرت بهویژه در انجام
مذاکره بخش مهمی از اسرتاتژی غیرکالمی و تحت تاثیر
قرار دادن مشرتیان بالقوه ،رسمایهگذاران و افراد مهمی
است که با آنها وارد مذاکره میشوید .چیدمان و طرز
قرار گرفنت نادرست در یک جلسه ،بهطور ناخواسته
به افراد پیامی نامناسب منتقل میکند .برای مثال،
هنگامی که قصد دارید با مخاطب مورد مذاکره ارتباط
نزدیکتری برقرار کنید باید چیدمان بهگونهای باشد که
افراد در دور یک میز احساس برابری ،غیررسمی بودن و
همکاری داشته باشند.
 )6کاری کنید تا یک شنونده موثر به نظر برسید .هنگام
مذاکره از انجام کارهای اضافی خودداری کنید .بررسی
پیامکهای تلفن همراه و نگاه کردن به ساعت مچی از
جمله اقداماتی است که به مخاطب شام این پیغام را
منتقل میکند که حوصله شنیدن حرفهای او را ندارید
و بهطور غیرمستقیم از او میخواهید صحبتهای
خود را متوقف کند .در عوض سعی کنید برای تشویق
مخاطب خود برای ادامه صحبت ،با او متاس چشمی
برقرار کنید ،کمی به جلو خم شوید و گاهی با تکان
دادن رس حرفهای مخاطب خود را تایید کنید .این مهم
است که مخاطب شام مطمنئ شود که به حرفهای او
با دقت گوش میکنید.
 )7در پایان فرآیند مذاکره آخرین تاثیر مثبت را بر
مخاطب خود بگذارید .پس از بهدست آوردن توافق با
مخاطب خود درباره قیمت ،قرارداد یا پیشنهاد کار ،برای
یک خروج موفقتر از خود نشانههایی چون ایستادن
متام قد ،دست دادن به گرمی ،متاس چشمی ،لبخند و
تشکر کالمی را به مخاطبان خود نشان دهید .با این کار
استمرار همکاری و تعامل با خود را تضمین خواهید
کرد.
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

 26فصلنامه شماره 15

رویای خانه هوشمند محقق میشود
فرض کنید صبح که بیدار
میشوید قهوهتان آماده
باشد یا شب وقتی وارد اتاق
خواب میشوید المپها به
طور خودکار خاموش شوند و
خاموش شدن آنها به سیستم
تهویه خانه این پیام را برساند
که دما را مناسب برای خواب
شام تنظیم کند .به گزارش
بیزینس اینسایدر ،سال گذشته
اپل فناوری را رومنایی کرد که
به کاربر این امکان را میدهد
وسایل خانه را با دستیار صوتی
سیری کنرتل کند.
این فناوری موسوم به «کیت خانگی» است و اگر برنامههای
اپل اجرایی شود این فناوری خانه شام را به یک رایانه غول
پیکر تبدیل خواهد کرد .آیفون هامنند هر رایانه دیگری
قطعهای سختافزاری است که توسط رشکتی ساخته شده که
میتواند اپلیکیشنها و بازیهای ساخته شده بهوسیله دیگر
رشکتها و توسعهدهندگان رسارس جهان را اداره کند.
این اپلیکیشنها کارآیی گوشی را باال میبرند .اپل در حال
ایجاد فرصتهای مشابه بهوسیله کیت خانگی است که به
سازندگان اپلیکیشن این امکان را میدهد قابلیتهای جدید
و اپلیکیشنهایی که خانه شام را اداره میکنند ،خلق کنند.
در بیشرت رشایط کیت خانگی زبانی است که به دستگاههای
متصل به اینرتنت این امکان را میدهد با یکدیگر در خانه
ارتباط برقرار کنند .برای مثال اگر المپ آشپزخانه متصل به
کیت خانگی روشن شود ،به قهوهساز موجود در آشپزخانه
این پیام را میرساند که دست به کار شده و اولین فنجان
کند یا اینکه قفل هوشمند قهوه را برای صاحب خانه درست

در اتاق خواب شام به
المپ اتاق پیام دهد تا به
محض ورود شام روشن
شود .همچنین سوکتهای
هوشمندی وجود دارند که
با کیت خانگی کار میکنند
و هر نوع لوازم منزل را به
یک دستگاه هوشمند تبدیل
میکند .اتصال یک المپ،
دستگاه تهویه یا هر دستگاه
دیگری در خانه به یکی از
این سوکتها به شام این
امکان را میدهد که آن را با گوشیتان یا صدای خود و با
استفاده از سیری کنرتل کنید.
کیت خانگی همچنین قابلیتی دارد که به شام این امکان را
میدهد که گروهی از دستگاههای کیت خانگی را یک جا
کنرتل کنید .برای مثال «وضعیت اتاق خواب» میتواند متام
دستگاههای کیت خانگی را خاموش کند یا «وضعیت رفنت به
خواب» به المپ متصل به کیت خانگی اعالم خاموشی کرده
ولی به ترموستات دستگاه گرمایشی فرمان دهد که دمای هوا
را برای خواب تنظیم کند .البته این سناریو تا حد زیادی به
یکرسی همکاری از سوی سازندگان سخت افزار احتیاج دارد.
در کل اپل به دنبال این است که رشکتهای ثالث بتوانند
اپلیکیشنها و قابلیتهایی را برای دستگاههای متصل به
کیت خانگی بسازند.
کریس آلن ،مدیرعامل رشکت آیدیوایس سازنده سوکتهای
هوشمند و ترموستاتهایی که با کیت خانگی کار میکنند،
گفت :فکر میکنم آنچه اپل بهدنبال انجامش است این است
که از سازندگان اپلیکیشن که بازیها و دیگر
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برنامههای کارآمد خلق کردهاند بخواهد که تجربه خود را به
کیت خانگی بیاورند .مارکوس فست ،مدیرعامل رشکت الگاتو
که سازنده یک حسگر اندازهگیری کیفیت و دمای هوا برای
کیت خانگی است ،میگوید :اپل بهدنبال این است که به
جز رشکتهای سختافزاری سازندگان اپلیکیشن نیز به این
برنامه بپیوندند.
فست و آلن هر دو اذعان کردند که اپلیکیشنهای ساخته
شده توسط رشکتهای سخت افزاری اغلب طراحی ایدهآلی
ندارند .بهوسیله کیت خانگی رشکتهای ثالث میتوانند
وارد عمل شده و طراحی خود را به آنها اضافه کنند و این
محصوالت را جذابتر و کارآییشان را سادهتر کنند .برای
مثال سازندگان باهوش نرمافزار میتوانند برای کنرتل دمای
خانه آیکونی را اضافه کنند یا به شام اجازه دهند دما را با
یک پیچ تنظیم مجازی در ساعت هوشمند خود کنرتل کنید.
هر یک از توسعهدهندگانی که اپلیکیشنی را برای کیت
خانگی میسازند باید هامنند خود سازندگان دستگاهها از
دستورالعملهای ایمنی تبعیت کنند و این به معنای این است
که آنها باید سیاست روشنی در زمینه حفظ حریم خصوصی
داشته باشند و از دستورالعملهای اپل برای دسرتسی به
اطالعات خانه افراد پیروی کنند .تحقیقات موسسه پارکز
نشان میدهد ،اگرچه دستگاههای متصل به اینرتنت هنوز
شایع نیستند اما انتظار میرود سازگاری از امسال رشوع شود.
براساس اعالم این رشکت  40درصد خانهها در آمریکا قصد
دارند در سال  2015یک کیت خانگی هوشمند خریداری کنند
در حالی که درصد خانههایی که در حال حارض این کیت را
دارند  16درصد است .دلیل کم بودن این دستگاهها نصب
دشوار آنها است.
کیت خانگی اپل همچنین فرماندهندههای خودکار داخلی
دارد که به دستگاههای متصل به این سیستم این امکان را
میدهد که با همدیگر در ارتباط باشند تا جایی که خانه
شام اساسا خود را کنرتل کند .فرامین هامنطور که از نامش
پیداست باعث میشوند دستگاههای متصل به کیت خانگی
یکرسی وظایف مشخص را براساس یکرسی فاکتورهای از قبل
تعیین شده انجام دهند .این فرامین میتوانند براساس مکان
و زمان مشخصی در طول شبانهروز یا فعالیت دیگر وسایل
کیت خانگی باشند .اپل تنها رشکتی نیست که قصد دارد
خانه شام را به یک رایانه غول پیکر قابل کنرتل تبدیل کند.

رشکت گوگل در ماه مه از طرحی به نام «بریلو» رومنایی
کرد که شباهت زیادی به برنامه کیت خانگی اپل دارد .بریلو
پلتفرمی است که به لوازمخانگی متصل اجازه میدهد
با یک زبان مشرتک ایجاد شده توسط گوگل ارتباط بگیرند
هامنطور که دستگاههای متصل به کیت خانگی با زبان اپل
ارتباط دارند.
رشکت سامسونگ نیز در منایشگاه  CESامسال اعالم کرد که
 90درصد محصوالت این رشکت تا سال  2017روی اینرتنت
اشیا متمرکز خواهند بود .اینرتنت اشیا یک واژه هیجان انگیز
است که عموما به اتصال وسایل روزمره شامل قهوه ساز،
ماشین لباسشویی یا حتی خودرو به یک شبکه رایانهای و
اینرتنتی اشاره دارد .سامسونگ همچنین اوت سال گذشته
رشکت نوپای اسامرتتینگز را که سازنده یک پلتفرم برای
وسایل خانگی هوشمند است به قیمت  200میلیون دالر
خریداری کرد .در واقع لوازم خانگی هوشمند قبل از کیت
خانگی اپل یا بریلو گوگل وجود داشتند .ولی این وسایل
معموال به نرمافزارهای مختلف احتیاج دارند و به اشکال
متفاوتی ارتباط برقرار میکنند که این امر همکاری وسایل
را دشوار میکند.
برای مثال شام میتوانید المپ اتاق را بهوسیله یک اپلیکیشن
در گوشی خود روشن کنید یا قهوه ساز را با یک کلیک در
گوشی روشن کنید اما در حال حارض راهی برای همکاری این
وسایل با هم وجود ندارد .آنچه که طرحهای اپل و گوگل
برای ایجاد خانه هوشمند را متامیز میکند این است که هر
دو رشکت در حال حارض سیستم عاملهای قدرمتندی را برای
تلفن همراه خلق کردهاند .این امر توان آنها را برای متصل
کردن راحت تر وسایل خانه بیشرت میکند .آلن درباره اینکه
چه چیز اپل و گوگل را نسبت به دیگر رشکتها در خصوص
ایجاد خانه هوشمند متامیز میکند گفت :رشکتی همچون
سامسونگ محصوالت فوقالعادهای میسازد و انبوهی
از محصوالت را میفروشد ولی یک سیستم عامل موبایلی
ندارد .سیستم عامل گوشیهای آنها متعلق به گوگل است،
بنابراین آنها به آنچه که گوگل از طریق بریلو انجام دهد
وابسته هستند.
منبع :پایگاه خربی تی نیوز
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منابع انرژی جایگزین شگفت انگیز
با توجه به شکل گیری موضوعاتی مانند گرمایش جهانی و آلودگی هوا در نتیجه مرصف سوخت های فسیلی،
استفاده از منابع انرژی جایگزین و پاک مورد توجه کشورهای مختلف جهان قرار گرفته است .در همین راستا،
احتامال با نام هایی مانند انرژی خورشیدی ،زیستسوخت ها ،نیروگاه های برقآبی و نیروی امواج آشنا هستید ،اما
مادر طبیعت منابع انرژی جایگزین بیشامری را فراتر از آن چه امروز مورد استفاده قرار می دهیم ،ارائه می کند.
انرژی های پاک و سبز در جهان طبیعی اطراف ما وجود دارد و دانشمندان در تالش برای چگونگی استفاده از آنها
هستند .در ادامه فهرستی از انرژی های جایگزین که ممکن است نام آنها را تاکنون نشنیده باشید ،ارائه می کنیم.

نیروی آب شور

نیروی آب شور که به نام های نیروی ا ُسمزی یا انرژی آبی نیز شناخته
می شود یکی از آیندهدارترین منابع جدید انرژی تجدیدپذیر محسوب
می شود .از آنجایی
که مقادیر عظیم
انرژی برای منک
زدایی آب نیاز
است ،انرژی زمانی
تولید می شود که
جریانی معکوس
رخ می دهد و آب
شور به آب شیرین
اضافه می شود.
طی فرآیندی که الکرتودیالیز معکوس نام دارد نیروگاه های انرژی آبی
می توانند این انرژی را که به صورت طبیعی در دهانه های رودخانه
رسارس جهان آزاد می شود را جمع آوری کنند.

پیزو الکرتیسیته
با تداوم روند افزایش جمیعت جهان و عبور آن از مرز هفت
میلیارد نفر ،انرژی جنبشی حرکت انسان می تواند به یک منبع
انرژی واقعی تبدیل شود .پیزوالکرتیسیته توانایی برخی از مواد
برای تولید یک میدان الکرتیکی در واکنش به تنش مکانیکی اعامل
شده است .با استفاده از کاشی هایی که از مواد پیزوالکرتیک
ساخته شده و در مسیرهای پیاده روی شلوغ و یا حتی کف کفش
های ما تعبیه شده اند ،برق می تواند با هر گامی که بر می داریم
تولید شود و مردم به نیروگاه های در حال حرکت تبدیل می شوند.

هلیوکالچر

این فرآیند انقالبی از ترکیب آب شور ،مواد مغذی،
ارگانیزم های فتوسنتزکننده ،دی اکسید کربن و نور
خورشید سوخت هیدروکربنی تولید می کند .بر خالف
روغن های تولید شده از جلبک ،هلیوکالچر به صورت
مستقیم سوخت  -در قالب اتانول یا هیدروکربن  -تولید
می کند که نیازی به پاالیش ندارد .این روش اساسا از
فرآیند طبیعی فتوسنتز برای تولید یک سوخت آماده
استفاده بهره می برد.

علمی 29

تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس
()OTEC

تبدیل انرژی حرارتی اقیانوس یک سیستم تبدیل انرژی
آبی است که از تفاوت دمای بین آب های کم عمق و
عمیق برای تامین نیروی یک پیرشانه گرمایی استفاده
می کند .این انرژی می تواند با ساخت پلتفرم ها یا قایق
هایی از دریا خارج شود و بر همین اساس از الیه هایی
گرمایی بین اعامق اقیانوس سود برد.

فاضالب انسانی

حتی از فاضالب انسانی می توان برای تولید برق یا
سوخت استفاده کرد .در همین راستا ،برنامه هایی برای
استفاده از فاضالب انسانی به منظور تامین نیروی مورد
نیاز خودروها در شبکه حمل و نقل عمومی اجرایی
شده اند .همچنین با استفاده از سلول های سوختی
میکروبی می توان از فاضالب برق تولید کرد.

نیروی سنگ داغ

نیروی سنگ داغ نوع جدیدی از انرژی زمینگرمایی
است که بر اساس پمپاژ آب شور رسد به سمت سنگ
های زیرین زمین که در نتیجه جریان پوسته و فروپاشی
عنارص رادیواکتیو گرم شده اند ،کار می کند .با گرم شدن
آب انرژی تولید شده می تواند با استفاده از یک توربین
بخار به برق تبدیل شود .خروجی نیروی سنگ داغ به
راحتی قابل کنرتل است و می تواند در  24ساعت شبانه
روز و هفت روز هفته انرژی تولید کند.

ارتعاشات حاصل از گرداب

این شکل از انرژی تجدیدپذیر که ازجریان های آرام آب
نیرو برداشت می کند با الهام از حرکت ماهی ها شکل
گرفته است .با گذر جریان های آب از شبکه ای از میله
ها انرژی برداشت می شود .شکل پیچشی یا چرخشی در
الگویی متناوب هل دادن یا کشیدن یک شی به سمت
باال و پایین یا طرفین را موجب شده و انرژی مکانیکی
تولید می شود.

معدن کاری در ماه

هلیم 3-یک ایزوتوپ غیررادیواکتیو سبک است که
پتانسیل عظیمی برای تولید انرژی نسبتا پاک از طریق
همجوشی هسته ای دارد .هلیم 3-در کره زمین کمیاب
اما در ماه بسیار فراوان است .پروژه های مختلفی برای
معدن کاری در ماه جریان دارند و در برخی از آنها
هلیم 3-کره ماه به عنوان یک منبع اقتصادی بالقوه برای
معدن کاری در نظر گرفته شده است.

نیروی خورشیدی فضایی

از آنجایی که انرژی خورشید در فضا تحت تاثیر چرخه
 24ساعت شبانه روز ،آب و هوا ،فصل ها یا اثر فیلرتی
گازهای امتسفر زمین قرار منی گیرد ،بکارگیری پنل های
خورشیدی در مدار و استفاده از انرژی آن روی زمین
مورد توجه قرار گرفته است .این سیستم شامل انتقال
نیروی بی سیم می شود که می تواند با استفاده از
پرتوهای مایکروویو انجام شود.

انرژی تبخیری

با الهام از گیاهان ،دانشمندان موفق به اخرتاع برگ های
مصنوعی شده اند که می توانند نیروی الکرتیکی حاصل
از تبخیر آب را برداشت کنند.

نویسنده :اسپینوی رسیری
گردآورنده اسامعیل عنربستانی از مدیریت مهندسی
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قدم نورسیده مبارک

فسقلی های
الکتروپیکی
پانیذ فرزند ریحان پیری

سوگند فرزند الهه سیری

محمدحسین فرزند زهرا تقی رازلیقی

سهیل فرزندافسانه جاوید ومیثم خراج

نگار فرزند حسین حیدری

پانیذ ودنیز فزرندان مهتاب صمیمی

کوروش فرزند اعظم رضایی

خداوند بهرتین و زیباترین هدیه اش
را به همکارامنان جواد زیرک ،علیرضا
باقرزاده ،احسان نوروزی و بهروز پناهی
با تولد فرزندی سامل و زیبا اعطا کرد .ما
به ایشان تولد میوه زندگیشان را تربیک
عرض منوده و امیدواریم کانون خانواده
شان همیشه گرم و پرامید و قدم های
کوچک این فرشته های الهی باخیر و
برکت همراه باشد.

پیوند آسامنی تان جاودانه باد
همکاران عزیز و محرتم،خانم ها نرگس
آزغ ،مهتاب طباطبایی ،رزا عزیزآبادی و
آقایان حسین لونی ،محمدحسین رضایی
و علیرضا نیک اخالق صمیامنه ترین
شادباش ها و تربیک ما را به مناسبت
رشوع زندگی مشرتکتان پذیرا باشید.
آرزوی زندگی خوب و خوش همراه با
رسبلندی را از خداوند منان برای شام و
همرسان بزرگوارتان خواستاریم.

خانواده الکتروپیکی

31

با همکاران

همکارمان اقای محمدحسین باقرپور از
مدیریت خرید داخلی یکی از خادمین حرم
حرضت صالح (ع) می باشد .برای ایشان
از خداوند منان ارزوی سالمتی و بهروزی
آرزومندیم.

از زحامت همکارامنان طی چند ماه اخیر قدردانی شد:
مالی :میرتا یزدانی ،سمیه آهنجان ،نیلوفر دارابی ،سمیرا جستان ،الهه دهقان .خرید داخلی :مریم یوسفی.
مونتاژمحصول :سیام سوییزی ،پریسا دهی ،نوشین حکمت ،نرگس جعفری ،اکرم واعظی ،فرزانه فرشیدشاد ،محمد
سبکبار ،حسین حیدری ،میثم خرسوی .تولید :بهرام قدیمی ،محمد نظری ،مهدی رجب عباسی ،رضا رستگاری ،رضا
مرادی ،حسین مرادزاده ،رضا جعفری .منابع انسانی :اعظم رضایی ،مونا صیادی ،سمیه مولویان ،ساناز ولدخانی،
نجام حیدری ،جالل محمدی ،رمضان صفری .روابط عمومی :عاطفه قاسمی و میالد منصوری .پروژه ها :جالل
جعفری ،مجید ملکی .یوتاب :لیال احمدی ،نرسین مقیمی ،کیانا خوانساری ،زهره نعمتی ،سامنه قاسمی ،یدالله
قاصدی ،یاشار اردهانی ،حمیدرضا زندلشنی ،هادی قاسمی ،علی عبدالهی ،علی محمدی میکال ،ابراهیم بادپا و
عباس رضایی .خدمات پس از فروش :لیال شکری ،سحر خوشدل ،امیرحسین اکربی .نت :میالد طاهری ،کاظم مختاری
و علیرضا باقرزاده .برنامه ریزی :غنچه اسالمی و کیانوش ضیایی .قالبسازی :مجید حاج باباعلی .سیستمها و روشها:
شکوفه سلطانی ،فرشته سدیدی و علیرضا ابراهیم پور .بازاریابی و فروش :الهام عباسی ،مریم نصیری زیبا و محسن
عقیلیان .آموزش :عاطفه ترابی و لیال نجفی .انفورماتیک :عظیم منصوری .خرید خارجی :بهناز بختیاری ،سمیرا دهی،
محمدحسین میرزایی،حسن زحمتکش .کنرتل کیفیت :فاطمه وکیلی نژاد ،رزا عزیزابادی و امید سلامنی .مهندسی:
سیامک رستمی ،میثم عرفان و اسمعیل عنربستانی
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تا حد امکان در منزل از
موبایل استفاده نکنید و
بیشتر در خدمت خانواده
باشید.

