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مقدمه

وقتي بچه بودم ،دلم مي خواست دنيا
راعوض كنم .بزرگتر كه شدم ،گفتم :
دنيابزرگ است  ،كشورم راتغيير مي دهم.
درنوجواني گفتم  :كشورخيلي بزرگ است
 ،بهتر اين است كه شهرم را دگرگون سازم.
جوان كه شدم  ،گفتم  :شهر خيلي بزرگ
است  ،محله خود را تغيير مي دهم .به
ميانسالي كه رسيدم  ،گفتم  :ازخانواده
شروع مي كنم .اما در لحظه آخر عمر
خود مي بينم كه بايد ازخود شروع مي
كردم.اگر دگرگوني را از خود آغاز كرده
بودم  ،خانواده ،محله  ،شهر،كشورم ونيز
جهان را به قدر توانم تغيير مي دادم.
برای اصالح جامعه تان ،شهرتان،
محل کارتان و خانواده تان دست به
کار شوید .هر کسی باید از خودش
شروع کند .شما جامعه تان هستید.
انسان های هدفمند با عمل زندگی
می کنند ،نه با اندیشه عمل .اگر
خواستار اصالح زندگیتان هستید باید
به سهم خود مسئولیت و وظایف
نقش هایی که در زندگی دارید بپذیرد و
بدون هر گونه اتالف زمان دست به کار
شوید و به دانسته هایتان عمل کنید.
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برگزاری سمینار آموزشی
الکتروپیک و یوتاب در
رودســــــــــــر
شرکت الکتروپیک با توجه به
همایش های دوره ای برگزار شده
در کشور به منظور افزایش سطح
فنی نمایندگان خدمات پس از
فروش الکتروپیک و یوتاب این بار
همایش خود را در شهر رودسر برگزار
کرد.
این سمینار بزرگ با حضور بیش
از دویست نفر از برقکاران ،نصابان و
فروشندگان محصوالت الکتروپیک و یوتاب در
استان های مازندران و گیالن برگزار شد.در این سمینار در خصوص موضوعاتی از قبیل نحوه سیم بندی و
علت یابی خرابی محصوالت و معرفی محصوالت جدید صحبت شد.همچنین مسابقه ای در این سمینار
برگزار شد که به نفرات برتر محصوالتی از شرکت الکتروپیک و یوتاب اهدا گردید و در پایان بعد از صرف ناهار
با اهدای یادبودی به تمامی شرکت کنندگان این مراسم خاتمه پذیرفت.این سمینار در تاریخ  12اردیبهشت با
همکاری مدیریت های فروش و خدمات پس از فروش ،اداری و روابط عمومی الکتروپیک و یوتاب برگزار شد.

اخبار الکرتوپیکی
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تقدیـــــــــــــــر از الکتروپیک
در جشنــــــــــــــــــــــــــــواره
صـــنایع حفاظتی و امنیتی
کســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب رتبه
سیمین یــــــــــــــــــــــــک ستاره
شرکت الکتروپیک موفق به دریافت رتبه سیمین یک
ستاره از اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ایران شد.
شرکت الکتروپیک با ارائه مدارک ،مستندات و
گزارشات مختلف به مرکز رتبه بندی ایران موفق به
اخذ گواهینامه سیمین یک ستاره شد.
با توجه به اهمیت و کارکرد نظامهای رتبه بندی
علمی و عادالنه در بهبود محیط کسب و کار و
لزوم بکارگیری آنها در فراهم آوری بسترهای الزم
برای توسعه پایدار روابط تجاری و اقتصادی داخلی
و خارجی و در اجرای قوانین و مقررات که به عنوان
تکالیف قانونی بر عهده اتاق بازرگانی ،صنایع،
معادن و کشاورزی جمهوری اسالمی ایران گذاشته
شده است ،مركز رتبه بندی اتاق ايران ،وابسته به
اتاق ایران اقدام به رتبه بندی فعاالن اقتصادی می
نماید.

از شرکت الکتروپیک در جشنواره برترین شرکت
های صنایع حفاظتی و امنیتی تقدیر شد.
اولین جشنواره برترین های صنایع حفاظتی
وامنیتی در ایران با موضوع معرفی برترین
های حوزه صنایع حفاظت و امنیت و با
هدف تقدیر از اعضای اتحادیه صنف حفاظت
و امنیت ،پیشکسوتان ،همکاران برجسته،
برترین های استان های ایران و شرکت های
فعال در زمینه صنعت حفاظت و امنیت،
همچنین ایجاد تعامل بین شرکت های
فعال در زمینه صنایع حفاظتی و امنیتی
چهارشنبه  ۱۲اسفند  ۱۳۹۴در سالن آمفی
تئاتر فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار شد.
در این جشنواره شرکت الکتروپیک با عنوان یکی
از برترین شرکت ها در صنعت امنیت و حفاظت
موفق به دریافت تندیس در جشنواره برترین
های شرکت های صنایع حفاظتی و امنیتی
از میان شرکت های فعال در این زمینه شد.
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برای مهندسان الکتروپیک بن بستی
وجود ندارد آنها یا راهی خواهند
یافت یا راهی خواهند ســــــــــــــاخت.

همزمان با فرا رسیدن پنجم اسفند ،روز
گرامیداشت خواجه نصیرالدین طوسی و روز
مهندس ،از مهندسان الکتروپیک تقدیر و
قدردانی شد.
مجید منصوری ،قائم مقام مدیرعامل در
ابتدای این مراسم ،روز مهندس را به مهندسان
الکتروپیک تبریک گفت و خاطر نشان کرد:
نتیجه تالش های مهندسان الکتروپیک به ثمر
نشسته است و الکتروپیک در نقطه ای قرار
دارد که نیروی انسانی آن ،یکی از سرمایه های
اصلی شرکت محسوب می شود.
پس از ایشان شاهسوارانی ،مدیر منابع انسانی
ضمن تبریک این روز به مهندسان شرکت،
تعهد ،پشتکار و تالش مهندسان و سایر
همکاران شاغل در الکتروپیک را نقطه قوت
الکتروپیک توصیف کرد.
در ادامه این مراسم ،مهندس قلیزاده،
مظفری ،عنبرستانی ،دانش و بهمن آبادی
هر کدام به نمایندگی از پرسنل مهندسی
دقایقی صحبت کردند و گزارشی از عملکرد و
پیشرفت پروژه های در دست اقدام ارائه کردند.
در پایان ،از تمامی مهندسان با کارت هدیه و
یک شاخه گل تقدیر و قدردانی شد.

اهدا سبد اقالم ماه رمضان
همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان با همکاری مدیریت تامین و
اداری و روابط عمومی به تمامی همکاران سبد اقالم این ماه اهدا شد.
این اقالم اهدایی شامل برنج ،روغن ،قندوشکر ،پنیر ،خرما ،مربا،
مرغ ،ماکارونی ،تخم مرغ ،حلوا شکری و رب گوجه فرنگی بود.
الزم به ذکر است تعدادی از همکاران و خانواده های محترم ایشان
با حضور و تماس با روابط عمومی شرکت از مدیران محترم ارشد
شرکت تشکر و قدردانی کردند.
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تقدیر از مدیریت آموزش

روابط عمومی پـــــــل ارتباطی
سازمــــــــــــــان و مخاطبان آن
همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط
عمومی از پرسنل مدیریت اداری و روابط عمومی
تقدیر و قدردانی شد.در این مراسم که با حضور
تمامی همکاران شاغل در مدیریت اداری و منابع
انسانی برگزار شد؛ رضا شاهسوارانی ،مدیر اداری و
منابع انسانی نقش روابط عمومی را در سازمان
ها پرنگ عنوان کرد و گفت :ارتباط متقابل و
رسیدن به رابطه برد برد در سازمان های امروزی
حرف اول را می زند .ایشان در ادامه تغییرات چارت
جدید سازمان و افزوده شدن مدیریت روابط عمومی
به منابع انسانی را خوب توصیف کرد و عنوان
کرد با هدف گذاری های انجام شده امید است در
آینده بیش از پیش شاهد رسیدن به زبان مشترک
در سازمان باشیم .در پایان با اهدای هدایایی از
پرسنل مدیریت اداری و روابط عمومی قدردانی شد.

تقدیر از تمامی
همکاران الکتروپیکی
همزمان با فرا رسیدن والدت حضرت زهرا
(س) و امام علی (ع) از بانوان و آقایان
شرکت با اهدا کارت هدیه قدردانی شد.

همزمان با فرا رسیدن روز معلم ،از مدیریت
اموزش الکتروپیک تقدیر و قدردانی شد.
در این مراسم که با حضور قائم مقام
مدیرعامل ،مجید منصوری و مدیر
اداری و منابع انسانی ،رضا شاهسوارانی
برگزار شد به اصل آموزش و رسیدن به
زبان مشترک در سازمان تاکید شد.
مجید منصوری ضمن تشکر از
زحمات مدیریت آموزش ،عنوان کرد
با توجه به اینکه یکی از رئوس خط
مشی الکتروپیک ارتقاء میزان آگاهی
کارکنان و مشتریان می باشد گام های
خوبی در این زمینه توسط مدیریت
آموزش الکتروپیک برداشته شده است.
در ادامه شاهسوارانی با بیان اینکه می
بایست اثربخشی دوره های آموزشی قابل
ملموس و بر مبنای حل مسئله باشد ،از
حمایت های مدیران ارشد در خصوص برگزاری
دوره های آموزشی در شرکت قدردانی کرد.

الزم به ذکر است  3706نفرساعت
دوره آموزشی در سال 94جهت پرسنل
الکتروپیک و یوتاب برگزار شده است .
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تجلیل از پرسنـــــــل
فروش و خدمـــــــات
پس ازفـــــــــــــروش
همزمان با فرا رسیدن 9
اسفند ،مصادف با روز ملی
حمایت از حقوق مصرفکننده
از کارکنان پر تالش مدیریت
فروش و خدمات پس از
فروش تجلیل و قدردانی شد.
رضاشاهسورانی ،مدیر اداری و
منابع انسانی الکتروپیک در این مراسم از انرژی مضاعف و همت باالی پرسنل مدیریت های فروش و
خدمات پس از فروش به دلیل ساعت کاری زیاد و حضور در شرکت در روزهای تعطیل برای ارائه خدمات
به مشتریان تقدیر و تشکر کرد .
وی در ادامه صحبتهایش ،با گفتن اینکه پرسنل مدیریت خدمات پس از فروش به
مثابه نمایندگان شرکت الکتروپیک در دید مشتریان هستند ،افزود پرسنل این مدیریت
باید در عمل به وظایف و رفتارهای خود حساستر باشند ،چرا :که احتمال دارد
مصرفکنندگان با توجه نحوه رفتار و عملکرد آنها الکتروپیک را مورد قضاوت قرار دهند.
الزم به ذکر است مراسم جداگانه ای با حضور مدیریت های فروش و خدمات پس از فروش یوتاب و
برگزار و از پرسنل این دو مدیریت قدردانی شد.
حمید ملکیان مدیر پروژه اجرایی یوتاب در جمع همکاران یوتاب عنوان کرد:یوتاب برای کسب
موفقیت های بیشتر راه دشواری در پیش دارد ،ولی مطمئن هستیم با رهنمود ها و حمایت های
مدیران ارشد شرکت و تالش و همدلی یکایک پرسنل یوتاب می توانیم به این مهم دست یابیم.
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بازدید تعدادی از دبیران
الکترونیک هنرستان های
تهــــــــــــران از الکتروپیک

اهـــــــــــــدا کارت های چند
منظوره بــــــــــه همکاران
الکتـــــــروپیک و یــــــــوتاب

تعدادی از دبیران الکترونیک هنرستان های
شهر تهران از خطوط تولید و مونتاژ شرکت
الکتروپیک بازدید کردند .این بازدید که با
پیشنهاد سرگروه دبیران الکترونیک هنرستان
های شهر تهران برگزار شد ،با استقبال
مدیران شرکت مواجه شد .در مرحله اول
این بازدید ابتدا میالد منصوری ،رئیس اداری
و روابط عمومی ،ضمن عرض خیرمقدم،
تاریخچه و دستاوردهای شرکت الکتروپیک
را برای میهمانان تشریح کرد و در ادامه
غالمپور ،مدیر تولید الکتروپیک توضیحاتی
در خصوص نحوه فعالیت شرکت ارائه نمود
و سپس دبیران از خطوط مونتاژ و تولید
شرکت بازدید کردند.شایان ذکر است در پایان
دبیران رشته الکترونیک هنرستان های شهر
تهران خواستار همکاری بیشتر با شرکت در
زمینه آشنایی نسل جوان با تولید داخلی و
رشته الکترونیک شدند.

به منظور رفاه حال همکاران ،کارت های
چندمنظوره ای به تمامی پرسنل اهدا شد.
این کارت ها قابلیت استفاده در مراکز
ورزشی ،فرهنگی ،رستوران ها و  ...را دارا
هستند و همکاران می توانند از خدمات آن
بهره مند شوند.
الزم به ذکر است با استفاده از این کارت
ها همکاران می توانند از تخفیف  40تا
 70درصدی استخرها و سینماها استفاده
نمایند.
جهت اطالع از مراکز طرف قرارداد همکاران
عزیز می توانند از روش های ذیل استفاده
فرمایند:
حضور در آموزش و مطالعه کتاب مراکز
طرف قرارداد.
مشاهده سایت شرکت زیباموج نوین به آدرس
/http://servers.zibamoj.ir
دانلود برنامه زیبا موج از بازار و نصب بر روی
گوشی های اندروید
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انجام ممیزی داخـــــــــــــــــــلی
ممیزی داخلی استاندارد ایزو  9001:2008در اردیبهشت
ماه  95توسط مدیریت سیستمها و روشها انجام شد.
هدف از انجام ممیزی های داخلی  ،نظارت
بر اجرای صحیح دستورالعمل های جاری
سازمان  ،بهبود فرآیندها و افزایش بهره وری
(کارایی و اثربخشی) مدیریت ها می باشد.
خوشبختانه رسیدن به این هدف عالی در فرهنگ و
سیاست های اجرایی بسیاری از مدیریت ها پیاده سازی

شده و نگرش های نادرست از ممیزی  ،از بین رفته است.
طبق اعالم مدیریت سیستمها و روشها تمامی
مدیریت های سازمان همکاری خوبی جهت اجرای
مناسب فرآیند ممیزی با ممیزین داشته اند و طبق
گزارش های بدست امده مدیریت های تحقیق و
توسعه ،انفورماتیک و مونتاژمحصول نسبت به دوره
های گذشته رشد و بهبود قبال توجهی داشته اند.

مصـــــــــــــــــــــــــاحبه با همکار

لطفا خودتان را کامل معرفی فرمایید.

حسين زرتاج متولد -1361/11/14رشته تحصيلي مهندسي
عمران در مقطع دكتري -سابقه كار از سال  -1382مدرس
دانشگاه-طراح  ،ناظر و مجري نظام مهندسي  ،كنترل
نظارت سازمان نظام مهندسي استان گيالن-تاليف
بيش از  20مقاله تخصصي در سمينارهاي بين المللي
داخلي و خارجي -ثبت اختراع  2نمودار مسلح سازي
پاشنه سدهاي خاكي با الياف ژئوتكستايل -تنها مدرس
و ناظر سيستم هاي ساخت و ساز خشك در شمال كشور
از چه سالی وارد مجموعه الکتروپیک شدید؟

1393/07/01
از بازسازی پروژه کارخانه یوتاب صحبت کنید.

بازسازي و
 12شرقي
اين پروژه
و 2000

نوسازي كارخانه يوتاب واقع در
اتحاد از تاريخ  1393/11/01آغاز
شامل بيش از  1000مترمربع
مترمربع مرمت و بازسازي

قدمت بناي سوله اصلي به  50سال پيش برميگردد كه
سعي شد با كمترين هزينه بهترين شرايط بازسازي براي
اسكلت  ،ديوار هاي جانبي و كف سوله در نظر گرفته شود .
قسمتي از سوله اصلي به صورت  2طبقه اجرا
گرديد كه تبديل به خط توليد و قسمتي از انبار
گرديد و مابقي اين سوله به انبار تعلق گرفت .
 1سوله براي پرسكاري ساخته شد و فضاهاي مختلفي
طي  6ماه براي پرسنل ستادي احداث گرديد.
اين كارخانه از تاريخ  1394/05/20به بهره برداري رسيد.
مدیریت عمرانی الکتروپیک چه کارهایی انجام می دهد؟

مديريت و نظارت بر تمامي پروژه هاي عمراني مربوط
به تمامي كارخانه ها و همچنين فعاليت هاي سرمايه
گذاري مجموعه در رسته ساخت و ساز
برنامه های آتی جنابعالی و مدیریت عمرانی در الکتروپیک؟

احداث يك کارخانه پيشرفته و تمام صنعتي در آينده
نزديك  ،بازگشت سرمايه از طريق ساخت و ساز خارج
از مجموعه
سخن پایانی

خيابان
شد .
نوسازي
بود .

باعث افتخار بنده شروع و ادامه همكاري با مجموعه
الكتروپيك مي باشد .
از مدیر عامل محترم شركت تشكر ويژه را دارم كه باعث
اين تجربه خوشايند براي اينجانب گرديد.

آینده نگری و
سیاست گذاری

طرح ها

مطالعه و پژوهش
برنامه ریزی راهبردی

ستاد طرح و بررسی جامع

تغییر چارت سازمانی الکتروپیک

مدیر پژوهش و سیتم
و بهره وری

مدیر اداری و منابع
انسانی

مدیر مالی و
اقتصادی

هیئت مدیره
مدیر عامل
قائم مقام مدیر عامل

مدیر تولید

به منظور افزایش بهره وری ،رشد و کارایی سیستم،
چارت سازمانی شرکت الکتروپیک تغییر یافت.
این تغییر و تحول با جابجایی برخی از همکاران نیز
توام بوده است که برای این عزیزان و تمامی مجموعه
الکتروپیک و یوتاب آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.

مدیر تامین

سرپرست دفتر مدیریت

مدیر بازاریابی
و فروش

توضیح':ستاد طرح و بررسی جامع 'ستادی مجازی است که شاغل مشخصی ندارد.
این ستاد تنها در زمان هایی که شرکت در نظر دارد طرح،برنامه ،پژوهش یا سیاستگذاری ویژه ای را با
یا بدون کمک مشاور و در زمانی مشخص طراحی و و اجرا کند ،تیمی به این منظور با حضور مدیران

عالی و میانی و متخصصین تشکیل می شود.
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الکتروپیک به روایت تصویر...

بازدید آقای مهرداد منصوری از کارخانه یوتاب

تودیع خانم سارا

بازدید پیمانکار خارجی

صادقی وانتقال به شرکت یوتاب

بازدید مسئولین بانک

اخبار الکرتوپیکی 13

خداحافظی خانم ناره آبرامیان

خداحافظی خانم سمیه گنجی

تودیع خانم نازنین اشتاب وانتقال به شرکت یوتاب
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همه چیز در مورد بیمه تکمیلی
پس از برگزاری و بررسی های متعدد در خصوص بیمه تکمیلی درمان جهت پرسنل و استعالم از بیمه
های مختلف ،در نهایت مقرر گردید بیمه دانا به مدت یکسال هزینه های درمان پرسنل شرکت الکتروپیک
و یوتاب را جبران نماید.
با توجه به نظرسنجی صورت گرفته از تمامی همکاران دو نوع طرح پیشنهاد گردید که سقف تعهدات و
هزینه درمان بیمه به شرح جدول زیر می باشد:

مدارک مورد نیاز جهت معرفی نامه
.گواهی پزشک معالج با درج مشخصات بیمار ،نوع
بیماری و قید تاریخ پذیرش در مرکز درمانی ،دندانپزشکی
و تشخیصی
.ارئه اصل شناسنامه دختر باالی  18سال به همراه
دفترچه بیمه گر پایه
.ارائه گواهی دانشجویی به همراه دفترچه بیمه گر
پایه برای فرزندان ذکور باالی  22سال
.ارائه طرح درمان در صورت استفاده از دندان پزشکان
طرف قرارداد
.کپی کارت بیمه و بیمه شده اصلی  +کپی برگ اول
دفترچه هر دو
نکات:
تمامی قبض ها و صورت حساب باید اصل باشد.
قبضی که فاقد مهر باشد اعتباری ندارد.
قبض باید فاقد مبلغ مانده باشد.
تمامی هزینه ها باید در طی قرارداد باید از زمان صدور
تا 6ماه بعد فرستاده شود در غیر اینصورت قابل پرداخت
نمی باشد.
پس از اتمام قرارداد تا سه ماه مهلت برای ارائه هزینه
وجود دارد.
بدون کپی کارت پذیرش صورت نمی گیرد.
قبض المثنی و چاپ دوم غیر قابل پرداخت است .اگر
نوع رادیوگرافی و رادیولوژی در قبض به صورت کامل
مشخص باشد نیازی به ارائه عکس نیست.
از قبض های رولی کپی تهیه شود.نام بیمه گذار در
دفترچه تامین اجتماعی بیمه شده اصلی با نام بیمه
گذار در کارت می بایست یکی باشد.
برای اعمال جراحی لیزیک لوچی چشم ،افتادگی پلک
که مانع دید است ،چاقی بیش از حد و انحراف بینی
معاینه قبل از عمل توسط پزشک بیمه دانا
شعبه تخصصی اشخاص الزامی است.

اخبار الکرتوپیکی

.ضمنا جهت اطالع از مراکز درمانی طرف قرارداد
و بروز هرگونه سوال از پزشکان on-call
میتونید به ادرس سایت زیر مراجعه فرمایید.
www.dana_insurance.com

قابل توجه:
مجموع هزینه هایی که همکاران
الکتروپیک و یوتاب در سال  94از
بیمه تکمیلی دریافت کرده اند:
دندانپزشــــــــکی 1509675150 :ریال
بیمارستـــــــــــــــانی 1215010950 :ریال
ویـــــزیت و دارو 242032487 :ریال
آزمایش و فیزیوتراپی339605308 :
ریال
پارکلینیکی1و 2و جراحـــــــــــــی های
ســـــــــــــــــــرپایی 256766164 :ریال
.مجموع هزینه های پرداختی
توسط پرسنل تا پایان سال :94
 330میلیون ریال
 200نفر از همکاران الکتروپیک و
یوتاب طرح (الف) و  391نفر طرح
(ب) را برگزیدند.
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هر شماره یک محصــــــــــــــول

پاسخگو نخواهد بود ،لطفا پیغام خود رابگذارید ) از
دم دری پخش خواهد شد که پس از آن پیام شخص
بصورت فیلم با صدا ضبط می گردد .

*:جهت فعال شدن آپشن پیامگیر پس از ورود به
منوی اصلی به ترتیب مراحل زیر رادنبال نمایید:
-1ورود به منوی اصلی و پس از ان ورود به زیر منوی
تنظیمات دستگاه()Setting

گوشی تصویری 592

-2انتخاب گزینه
)Messaging

پیامگیر

خودکار(Auto

به جهت آشنایی بیشتر همکاران با محصوالت شرکت
قصد داریم تا در هر شماره با یک یا چند ویژگی از
یک محصول آشنا شویم .از همین رو در این شماره
از فصلنامه با دو ویژگی منحصربفرد محصول 592
بیشتر آشنا می شویم:

-1قابلیت ضبط پیام(فیلم با صدا) درصورت
عدم حضور :
یکی از قابلیت های گوشی تصویری ، 592ضبط
پیام تصویری با صدا(ضبط فیلم) در صورت عدم
پاسخگویی در هنگام فشردن شستی زنگ می باشد.
بدین صورت که در صورت فعال بودن آپشن ضبط
پیغامگیر،هنگامی که شخصی از بیرون شستی زنگ
رافشار دهد و پس از گذشت مدت زمان از داخل منزل
پاسخی دریافت نشود پیغامی مبنی بر ( شخصی

جهت پخش پیام های ضبط شده پس از ورود
به منوی اصلی و پس از آن ورود به زیر منوی
ویدئو( )Videoمی توانید این پیام ها را کنترل
نمایید.

-2قابلیت ضبط پیام داخلی :
یکی دیگر از قابلیت های گوشی تصویری ،592
ضبط پیام صوتی در داخل می باشد .از کاربردهای
این آپشن،می توان به عنوان دفتر یادداشت جهت
ضبط پیام برای اعضای منزل اشاره نمود.
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خرداد بـــــــــــــــــــــــدون تاخیر

*:جهت فعال شدن آپشن پیامگیر پس از ورود به
منوی اصلی به ترتیب مراحل زیر رادنبال نمایید:
-1ورود به منوی اصلی و پس ازآن ورود به زیر منوی
ضبط()Record

-2انتخاب گزینه ضبط( )Recordجهت ضبط
صدا و پس از آن انتخاب گزینه توقف( )Stopجهت
توقف ضبط صدا

خوب است بدانید در خرداد ماه سال ،1395
تمامی همکاران الکتروپیک بدون ثبت تاخیر
و غیبت در محل کار خود حاضـــــــر شده اند.
از همین رو مدیریت اداری و منابع انسانی از
تمامی همکاران عزیز که خود را ملزم به
رعایت نظم و مقررات شرکت می دانند تشکر
جهت پخش پیام های ضبط شده پس از ورود و قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدردانی می نماید.
به منوی اصلی و پس از آن ورود به زیر منوی
صدا( )Soundمی توانید این پیام ها را کنترل
نمایید.

گردآورنده :عاطفه بهمن آبادی ،رئیس مونتاژبرد و smd
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شش راه برای تضمین موفقیت در پروژه:
بگذارید با شما صادق باشم .موفقیت ،چیزی نیست
که بتوانید رسیدن به آن را تضمین کنید؛ اما اگر
روشهای مختلفی را امتحان کنید ،شانس باالتری
برای دستیابی به آن خواهید داشت.
برای بسیاری از افراد ،آغاز یک پروژه میتواند
هیجانانگیز و البته سرگرمکننده باشد .برای بسیاری
دیگر ،آغاز یک پروژه امری سخت و البته چالشبرانگیز
است.در هر دو صورت ،شکی نیست که موفقیت یک
پروژه ،به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد .اما سه
عامل مشترک در این بین وجود دارد که همراه
داشتن آنها ،برای انجام هر پروژهای ضروری است:
انگیزه ،برنامهریزی و منابع درست.

الهامبخش تیم خود باشید
خیلی از انسانها فکر میکنند که اگر یک میلیون
دالر داشتند ،بهترین افراد را استخدام میکردند،
آنها را زیر یک سقف قرار میدادند و همهچیز خوب
پیش میرفت .این همان اشتباهی است که بسیاری
از تیمهای ورزشی مرتکب آن میشوند .آنها یک
بازیکن ستاره را از تیمهای دیگر به خدمت میگیرند
و انتظار دارند که قهرمان شوند .اما چنین روشی
بدون همراهی همه ،هیجانزده بودن آنها برای
پیروزی و اتحاد ،بههیچوجه جواب نخواهد داد .در
اطراف خود ترکیبی از افراد را قرار بدهید که برای
انجام ایده موردنظر ،به اندازه شما مشتاق هستند.

یادگیری را متوقف نکنید
بسیاری از افراد فکر میکنند که داشتن یک ایده
خوب ،بهتنهایی میتواند باعث عملی کردن آن ایده و
اجرایش باشد .معموال یک ایده خوب ،میتواند شما
را در ابتدای مسیر درستی قرار بدهد ،اما هنگامی
که حقایق مشخص میشوند و محیط شما تغییر
پیدا میکند ،همان ایده عالی میتواند به یک
ایده بد تبدیل شود .اگر ذهن خود را روی موضوع
متمرکز کنید ،میتوانید هر چیزی که میخواهید را
یاد بگیرید .تنها باید بدانید که به دنبال چه چیزی
هستید و به سراغ یادگیریاش بروید.

صبور باشید
هیچوقت نباید فکر کنید که ایده شما ،قرار است در
بازه زمانی که مشخص کردهاید رخ بدهد .هیچوقت
نمیدانید! چیزهایی که توانایی کنترل آنها را دارید،
کنترل کنید .اگر به اندازه کافی صبر نداشته باشید،
هیچگاه موفق نمیشوید .اما اگر صبور باشید،
موفقیت به سراغ شما میآید .اگر صبور نباشید،
دائما ایده خود را تغییر میدهید.

پول را بهعنوان هدف دوم در نظر بگیرید،
نه هدف نهایی
کسب درآمد یا بهتر است بگوییم در نظر داشتن پول
بهعنوان هدف نهایی ،میتواند خالقیت و تالش ما

در بعضی از راههای خاص را ،با مشکل مواجه کند.
اما یک هدف بلندمدت ،میتواند به ایجاد خالقیت
بیشتر و تفکری غنیتر منجر شود .در کنار پول،
سعی کنید هدفی بهتر و اصلیتر داشته باشید تا
مطمئن شوید که نوآوری شما ،درراه درستی خرج
میشود.
استفاده از آینه ذهنی
بسیاری از مدیران در مشاغل ،با اجرای یک پروژه ،تنها
به جلو نگاه میکنند .سپس با ایجاد یک مشکل،
این دیگران هستند که توسط او سرزنش میشوند
برای جلوگیری از انجام این کار اشتباه ،باید خود را
به طور مداوم ارزیابی کنیم .اما متد انجام این کار
چیست؟ یک آینه ذهنی در دفتر خود داشته باشید.
سپس باید بهطور مداوم در آن نگاه کنید و از خود
بپرسید که آیا کار درستی انجام میدهم؟ اگر دیگر
افراد را مقصر میدانید ،پس شکست میخورید.

برای هر تغییری آماده باشید
همه ما میدانیم که نقشهها و برنامهریزیهایی
که انجام میدهیم ،ممکن است به پیروزی کامل
نرسند.در حقیقت ،شکست یا یک مشکل بزرگ،
مواردی هستند که ممکن است در هر لحظه
از زندگی به سراغ ما بیایند .این موضوع به
انعطافپذیری ما نیاز دارد :باید خود را وفق دهید.
همهچیز به سرعت حرکت میکند و اگر یک ایده
نتیجه ندهد ،باید آن را تغییر بدهید.
گردآورنده :خشایار طاهری کارشناس گرافیک تحقیق و توسعه

آموزشی 19

رقابت و نــــــــــــــــــــوآوری
روزی کاله فروشی از جنگلی می گذشت.
تصمیم گرفت زیر درخت مدتی استراحت
کند.کاله ها را کنار گذاشت و خوابید.
وقتی بیدار شد متوجه شد که کاله ها
نیست .باالی سرش را نگاه کرد.تعدادی
میمون را دید که کاله ها را برداشته اند.
فكر كرد كه چگونه كاله ها را پس بگيرد.
در حال فكر كردن سرش را خاراند و ديد كه
ميمون ها همين كار را كردند.او كاله را از
سرش برداشت و ديد كه ميمون ها هم از او
تقليد كردند.به فكرش رسيد كه كاله خود را
روي زمين پرت كند .اين كار را كرد و ديد ميمون
ها هم كاله ها را بطرف زمين پرت كردند.او
همه كاله ها را جمع كرد و روانه شهر شد.
سال هاي بعد نوه او هم كاله فروش شد.
پدربزرگ اين داستان را براي نوه اش را تعريف
كرد و تاكيد كرد كه اگر چنين وضعي برايش
پيش آمد چگونه برخورد كند.يك روز كه او از
همان جنگل گذشت در زير درختي استراحت
كرد و همان قضيه برايش اتفاق افتاد .او
شروع به خاراندن سرش كرد.ميمون ها هم
همان كار را كردند .او كالهش را برداشت،
ميمون ها هم اين كار را كردند.نهايتا
كالهش را بر روي زمين انداخت ولي ميمون
ها اين كار را نكردند.يكي از ميمون ها از
درخت پايين امد و كاله را از سرش برداشت
و در گوشي محكمي به او زد و گفت :فكر
مي كني فقط تو پدر بزرگ داري.اگر زماني كه
ديگران پيش مي روند ما در فكر حفظ وضع
موجود خودمان باشيم در واقع عقب رفته
ايم.بخواهيم يا نخواهيم رقابت سكون ندارد.
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چــــــــــــــــــــــــگونه کارمندانی
باانگیزه وخالق داشته باشیم؟
وقتی صحبت از موفقیت به میان میآید ،دیگر
داشتن حداقلها راضیکننده نیست .برای موفقیت
یک کسبوکار در بلندمدت ،موارد زیادی نقش دارند.
دو نیاز اساسی برای موفقیت بلندمدت یک شرکت،
انگیزه دادن به کارکنان و برانگیختن خالقیت آنهاست.
وقتی صحبت از موفقیت به میان میآید ،دیگر
داشتن حداقلها راضیکننده نیست .برای موفقیت
یک کسبوکار در بلندمدت ،موارد زیادی نقش دارند.
دو نیاز اساسی برای موفقیت بلندمدت یک شرکت،
انگیزه دادن به کارکنان و برانگیختن خالقیت آنهاست.
یکی از چالشهای همیشگی مدیران و کارفرمایان،
ایجاد خالقیت در کارمندان است.ایجاد خالقیت و
انگیزه در ابعاد فردی و گروهی نقش موثری در روند
موفقیت شرکت دارد .فرض عمومی در مدیران به
اینگونه است که کارکنان آنها از روی ناچاری و عادت،
روز کاری خود را شروع میکنند و اجبار آنها را به
سمت کار میکشد نه عالقه.
تحقیقات و بررسیهای انجام شده روی بسیاری از
شرکتهای موفق و سود ده ،حاکی از آن است که
ایجاد انگیزه و همچنین حفظ آن در یک سطح
مطلوب ،کلید موفقیت است .چند نمونه از این
روش در زیر آورده شده است.

ایجاد انگیزه در کارمندان

مطالعات نشان داده است که یکی از اصلیترین

پیشنیازهای خالقیت ،عالقه است .اگر در محیط
کاری ،به جای عبارتهایی نظیر «این کار را باید انجام
دهید» ،از عبارتهایی مانند «چه کار میتوانیم
انجام دهیم؟» استفاده کنید ،گام مهمی در راه
رسیدن به ایجاد انگیزه در افراد برداشتهاید .استفاده
از این رویکرد ،نشان از مشارکت بیشتر کارکنان در امور
شرکت دارد .یکی از مهمترین کارهای مدیریت ،جهت
دادن به احساس کارکنانشان است ،چه در راستای
خوشبینی احساسهای مثبت و چه بر عکس .با
تغییری که به سادگی میتوانید در حال و هوای
کاری شرکت ایجاد کنید ،آینده موفقی را برای شرکت
خود رقم زنید.
در رابطه با اهمیت تاثیر حقوق و مزایا یا عنوان و
قدرت شغلی بر رضایت کارمندان چیزهای فراوانی
شنیدهایم .ولی نکته اینجاست که تمام این موارد،
بخش کوچکی از ایجاد عالقه بهکار را تشکیل
میدهند .آنقدرها هم که شما فکر میکنید
کارکنان شما به این مسائل اهمیت نمیدهند.
امتیازهای بسیار زیادی وجود دارد که میتوان به
کارمندان داد ،درحالیکه آسیبی به کیفیت کاری آنها
هم نزند.
برخی از این امتیازها ،عبارت است از :انعطاف کاری،
دورکاری ،آزاد گذاشتن فرد در مسوولیتهایش ،اعتبار
و قدرت اجرایی .غیر از این موارد سه عامل در تمام
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محیطهای کاری ،خواسته تمام کارکنان است:
توجه ،احترام و چالش کاری.

کارکنان خود تعریف کنید ،آنها سرحالتر میمانند.

به چالش کشیدن افراد باعث میشود تا آنها در
باالترین توان کاری خود بمانند.

توجه و شنیده شدن
با گذر زمان و بیشتر شدن تجربههای کسبوکار ،اثبات نبوغ و خالقیت
شده است که محیط کاری مثبت و کار مفید ،موجب
شادی و کارآمد شدن کارکنان میشود .کارمندانی که
میدانند نظرها و عقایدشان به گوش مدیرانشان
میرسد و در روند کاری آنها تاثیرگذار است ،هم
رضایت بیشتری از کار خود دارند و هم خود را از
سهامداران معنوی آن شرکت میدانند .ساختن
بستری برای ابراز عقیده و گفتوگوی مدیران با
کارگران یا با مدیران اجرایی ،یک روش مهم برای
ایجاد تعهد کاری در افراد است .به افراد خاطی توجه
کنید و حرفشان را بشنوید .از کجا میدانید که نکته
متحولکننده آینده کاریتان از زبان آن شخص به
گوشتان نرسد؟ به خاطر داشته باشید که فقط
شنونده این نظرها و انتقادها نباشید؛ با اطالعات
جدیدی که به شما میرسد ،محیط کاری خود را
بهتر و بهتر کنید.مدیری که با کارکنان خود تبادل
اطالعات نداشته باشد ،حکم انهدام شرکتش را امضا
میکند.

مثل یک مسابقه فرمول یک ،ما برای به دست آوردن
بیشتر و بیشتر در مبارزهایم.این رقابت برای بقا و
تکامل است .در دنیای صنعت و کسبوکار هم،
دقیقا همین وضع است .اگر نبوغ و خالقیت به
خرج ندهید ،زیر چرخهای پرشتاب صنعت از گردونه
مسابقه حذف خواهید شد.
درحالی که اغلب کارفرمایان به خوبی میدانند که
خالقیت و نوآوری تنها راه پیشرفت است ،بسیاری از آنها
در بهکارگیری از آن و تولید کارمندان خالق ناتوانند.
حتی داشتن یک محصول باکیفیت نمیتواند آینده
کاری شما را تضمین کند.در دنیای امروز اگر هر روز
از روز قبل بهتر ظاهر نشده و درجا بزنید ،بهزودی از
عرصه صنعت باز خواهید ماند .برای رشد و ترقی
باید نقش خود را در صنعت بیابید .چه نقشی در بازار
دارید؟ در کدام رقابت باید شرکت کنید؟ چه نوآوری
و خالقیتی مشتریهای شما را راضی نگه میدارد؟
برای سرشناس بودن یا شدن به چه استعدادهایی
در گروه خود نیاز دارید؟ شرکتهای سرآمد پیوسته
در حال نوآوری هستند .چه جواب بدهد و چه نه!
ممکن است در پارهای از موارد ،نتوانید به خواستهای
که دارید برسید ،ولی نتیجه هرچه که باشد ،به گروه
در راه رسیدن به خالقیت کمک خواهد کرد.
ممکن است یک پروژه به نتیجه نرسد ولی از طرفی
هم یک پروژه میتواند فراتر از حد انتظار شما به
نتیجه برسد .یکی دیگر از فایدههای خالقیت ،ایجاد
انگیزه در کارمندان است .انگیزه بیشتر هم دوباره
منجر به افزایش خالقیت میشود .این چرخه ادامه
داشته و شما میتوانید شکوه رشد شرکت خود را
ببینید و لذت ببرید!

زمان استراحت ،باید جزئی از برنامههای کارمندان
باشد.اگر مسوولیتهای متفاوت و جدید برای

نویسنده Amanda Andrade

احترام

برای نشان دادن احترام خود به کارمندانتان ،فقط
کافی است مشوق آنها باشید.رقابت دوستانه یا
پاداشهای به موقع تاثیر شگرفی بر این هدف دارد.
برای دادن یک پاداش همیشه نیازی نیست که پول
خرج کنید .اگر متوجه کار خوب یکی از کارکنان خود
شده اید ،چه بهطور عمومی و به عنوان یک خبر
ویژه و چه به صورت فرستادن یک نامه الکترونیکی
به وی ،موفقیتش را به او تبریک بگویید .هر چقدر
بیشتر کارمندتان را بشناسید راحتتر میتوانید
احترام خود را به او نشان دهید.

چالش کاری

روزمرگی انسان را میکشد! کارمند نیاز به تنوع دارد.

مترجم :میثاق شمشیری
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هوشمندی و چابکی

سازمانی رمز بقا و موفقیت در دنیای امروز

در محیط کسبوکار امروز که تغییرات اساسی،
پیدرپی و سریع در حوزههای مختلف ،همواره
چالشهای فراوانی را برای سازمانها ایجاد کرده و
سودآوری ،سهم بازار و چه بسا بقای آنها را تهدید
میکند تنها شرکتهایی میتوانند با خیال راحت به
بازی ادامه داده و با موفقیت به پیش بروند که از
یکسو در شناسایی ،پیشبینی یا خلق این تغییرات
پیشرو و پرقدرت بوده و از سوی دیگر از توان و سرعت
کافی جهت انطباق و همگام شدن با این تغییرات
برخوردار باشند .در این مقاله سعی بر آن شده تا با
تعریف مجدد دو واژه هوشمندی و چابکی سازمانی
و معرفی یک رویکرد جدید به این دو مفهوم
اساسی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر میتوانند
تاثیر چشمگیری بر عملکرد سازمانها داشته باشند،
پرده از راز موفقیت شرکتهای بزرگ در هزاره سوم
برداریم.
تعریف هوشمندی سازمانی :در ادبیات حوزه
برنامهریزی و مدیریت استراتژیک عوامل تاثیرگذار بر
سازمان به دو دسته عوامل محیط دور و محیط
نزدیک تقسیم میشوند .عوامل محیط دور شامل
عوامل سیاسی ،اقتصادی ،تکنولوژیک ،قانونی،

محیط زیست و ...عوامل محیط نزدیک شامل
رقبا ،مشتریان ،شرکای تجاری ،سهامداران،
منابع انسانی ،فرآیندها میشود .در رویکرد
اخیر ،هوشمندی سازمانی به معنای
سطح توانمندی سازمان در شناسایی،
پیشبینی یا خلق تغییر در هرکدام
از موارد باال که بر میزان موفقیت
سازمان تاثیرگذار هستند ،است که
به سطوح زیر تقسیم میشود:
سطح ( 1خواب) :سازمانهایی که در
این سطح از هوشمندی قرار دارند
هیچگونه آگاهی از وضع موجود
سازمان و محیط کسبوکار نداشته و
از تغییرات آن بیاطالع هستند و بدیهی
است که هر تغییری میتواند سازمان را
تهدید کند .این سازمانها معموال از بروز
تغییرات غافلگیر شده و قدرت مقابله با تهدیدات یا
بهرهبرداری از فرصتها را ندارند.
سطح ( 2بیدار) :در این سطح از هوشمندی،
سازمانها قدرت شناسایی و تشخیص وضع موجود
و تغییرات بهوجود آمده یا در حال وقوع را دارند
و میتوانند تهدیدها و فرصتهای ایجاد شده را
شناسایی کنند ولی شاید برای مقابله با تهدیدها یا
استفاده از فرصتها کمی دیر شده باشد.
سطح ( 3هوشیار) :در این سطح از هوشمندی،
سازمانها توان پیشبینی تغییرات آینده را دارند و
میتوانند فرصتها و تهدیدهایی را که در آینده
ایجاد میشود شناسایی و برای استفاده از فرصتها
یا مقابله با تهدیدها خود را آماده کنند.
سطح ( 4هوشمند) :در این سطح از هوشمندی،
نه تنها سازمانها قدرت پیشبینی تغییرات آینده را
دارند بلکه خود خالق این تغییرات هستند.آنها به
دنبال خلق فرصت برای خود یا تهدید برای رقبای
خود هستند .آنها واکنشی عمل نمیکنند ،کنشی
عمل میکنند.خودشان جریان ساز هستند و
دستخوش هیچ جریانی قرار نمیگیرند.
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ماتریس(IAهوشمندی و چابکی سازمان)

چابک
رسحال

بیدار
هوشمندی هشیار
سطح هوشمندی
منبع :روزنامه دنیای اقتصاد

خواب

سست

سطح چابکی

عوامل موثر بر هوشمندی سازمانی :دسترسی به
منابع اطالعاتی گسترده پیرامون عوامل محیط دور
و نزدیک ،سرعت دسترسی به منابع اطالعاتی نسبت
به رقبا ،سرعت و دقت تجزیه و تحلیل اطالعات
بهدست آمده از منابع ،برخورداری از دانش و علم
روز پیرامون عوامل محیط دور و نزدیک ،خلق
ایده ،تولید دانش و نوآوری و ایجاد تغییرات شامل
میشود.
تعریف چابکی سازمانی :سازمانها از طریق
اجرای مجموعهای از فرآیندها به دنبال نیل
به اهداف مشخص خود هستند.فرآیند تامین
و خرید مواد اولیه ،فرآیند طراحی محصول،
فرآیند ساخت محصول ،فرآیند عرضه محصول،
فرآیند ایجاد تغییرات ،فرآیند تصمیمگیری یا حتی
فرآیند هوشمندسازی سازمان تنها تعداد کمی از
فرآیندهایی است که در سازمانهای مختلف اجرا
میشوند.در رویکرد اخیر ،چابکی سازمانی به معنای
سطح سرعت و دقت سازمان در اجرای فرآیندهای
مختلف تعریف شده در آن سازمان است که به
سطوح زیر تقسیم میشود:
سطح ( 1سست) :سازمانهایی که در این سطح از
چابکی قرار دارند از سرعت الزم برای اجرای اقدامات،
فعالیتها و فرآیندها برخوردار نیستند و به همین
دلیل نمیتوانند در زمان مناسب خود را با تغییرات
وفق دهند .نمیتوانند در زمان مناسب تهدیدها را
شناسایی کنند یا با آنها مقابله کنند .نمیتوانند
به موقع فرصتها را تشخیص داده و از آن بهره
ببرند .آنها حتی در صورت هوشمندی سازمانی باال
نیز با وجود اینکه قدرت تشخیص تغییرات را دارند
ولی از سرعت کافی برای واکنش نسبت به تغییرات
برخوردار نیستند.
سطح ( 2سرحال) :در این سطح از هوشمندی،
سازمانها با سرعت و دقت باال فرآیندها را تعریف
و اجرا میکنند و میتوانند به سرعت به تغییرات
واکنش نشان داده و اقدام الزم را انجام دهند.

سطح ( 3چابک) :در این سطح از هوشمندی،
نهتنها سازمانها از سرعت و دقت باال برای اجرای
فرآیندها برخوردارند ،بلکه همواره به دنبال راههایی
برای سریعتر و دقیقتر کردن فعالیتها هستند .آنها
مدام فرآیندهای درون سازمان را بازنگری کرده و
بهبود میبخشند .این عوامل عبارتند از:
عوامل موثر بر چابکی سازمانی عبارتند از :تجربه و
مهارت پرسنل ،دانش و سواد پرسنل ،تمرکز و آزادی
فکر پرسنل ،توان فیزیکی و انرژی پرسنل ،روحیه
و انگیزه پرسنل (شایسته ساالری ،ارزیابی عملکرد،
نظام پاداش و ،)...آگاهی پرسنل از فرآیندها ،آزادی
عمل و تفویض اختیار به پرسنل ،فرهنگ سازمانی،
ساختار سازمانی ،اثر بخشی فرآیندها ،سهولت
فرآیندها ،زیرساختها و تکنولوژی.
دو مقوله درجه هوشمندی و چابکی سازمان در
فضای متغیر محیطی توأمان از عوامل موفقیت
سازمان محسوب میشود که ارتباط این دو ،به
صورت ماتریسی بیان میشود :کالم آخر اینکه در
هوشمندی سازمانی به دنبال پاسخ به این سواالت
هستیم که چه کاری را در چه زمانی و چگونه باید
انجام دهیم و در چابکی سازمانی به دنبال انجام
هرچه سریعتر و دقیقتر آن کار هستیم و وجود هر
دوی آنها رمز موفقیت یک سازمان را با توجه به
شرایط متغیر محیطی ایجاد میکند.
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به روز بمـــــــــــانید...
برنامه جدید و حرفه ای busuu: Fast
 Language Learningرا استودیو برنامه
سازی  busuu Limitedبرای سیستم عامل
اندروید طراحی و در گوگل پلی منتشر کرده است
که تا به حال بیش از  50میلیون نصب کننده داشت
و توانسته امتیاز  4.3را از  5.0به خود اختصاص
دهد .با این برنامه خواهید توانست تا بدون هزینه
کردن  11زبان خارجی را مانند زبان مادری آموزش دیده
و در مکان های مورد نیاز استفاده کنید.
ویژگی ها :
•بخش تمرین تلفظ صحیح
•آموزش قواعد زبان
•آموزش کلمات در ضمن جمالت برای فهم بهتر معانی
•قابلیت ارتباط با دیگر کاربران برای کسب تجربه بیشتر
•دارای بخش امتحان و تعیین سطح
•آموزش زبانهای زنده دنیا همچون
انگلیسی،ترکی،فرانسوی و …
برنامه busuu: Fast Language
 Learningبه شما امکاناتی را ارائه خواهد
کرد که می توانید با آن ها زبان خارجی را مانند
زبان مادری یاد بگیرید .با داشتن این برنامه دیگر
نیازی نیست پول خود صرف آموزشگاه ها کنید.
شاید شما از آن دسته افرادی باشید که از رفتن به
آموزشگاه های مختلف بیزارید و یا از آن دسته
افرادی باشید که دوست ندارند در جلوی دیگران به
زبان دیگری حرف بزند یا دیگران بابت گفتن کلمه
ای اشتباه به آنها بخندند و یا افرادی که در مکان
های شلوغ چیزی یاد نمی گیرند .همه این افرادی
که برای شما مثال زدیم می توانند با نصب برنامه
جدید و حرفه ای busuu: Fast Language
 Learningدر هر کجا و در هر لحظه ای که

باشند می توانند به یاد گیری زبان بپردازند .شما می
توانید مثالً در راه برگشت به خانه در اتوبوس و یا
مترو برنامه را باز و به یادگیری بپردازید و یا در زمان
استراحت خود در اداره می توانید این کار را انجام
دهید و یا در خانه و زمانی که بچه ها را به مدرسه
فرستاده اید می توانید به یادگیری زبان بپردازید.در
این برنامه می توان گفت کامل ترین آموزش ها را
برای شما جمع آوری کرده اند تا با آن ها بتوانید در
زمان کمی زبان خارجی را مانند زبان مادری خود
صحبت کرده و بنویسید.در بخش تلفظ به شما
آموزش داده خواهد شد که چگونه کلمات را تلفظ
کنید و تلفظ هر کلمه چگونه است .در بخش دیگر
شما یاد خواهید گرفت که چگونه صحبت کنید می
توان گفت یکی از بخش های مهم همین صحبت
کردن می باشد .در بخش دیگر به شما قواعد زبان
را آموزش خواهند داد .سعی کنید این بخش را جدی
گرفته و به خوبی یاد بگیرید چرا که اگر قواعد زبان
را بلد نباشید کاری از پیش نخواهید برد مانند کسی
است که ماشین دارد اما رانندگی بلد نیست .در بخش
دیگری به آموزش چگونه نوشتن خواهید رسید این
بخش می تواند برای هر کسی جذاب و کمی سخت
باشد .بخش دیگری که برای هر کسی مهم خواهد
بود آموزش دیالوگ یا مکالمه است با یادگیری کامل
این بخش می توانید با دیگر افراد خارجی به راحتی
صحبت کرده و همچنین صحبت آن ها را متوجه
شوید .بخش آموزش واژگان می تواند حیاتی باشد
پس سعی کنید واژگان هر زبانی را که انتخاب کرده
ای به خوبی یاد بگرید البته روشی که این برنامه برای
آموزش واژگان به دانش آموزان خود دارد می تواند
کلمه ها را در ذهن افرادی که سطح هوشیه پایینی
داردند نیز فرو کند .در این برنامه شما قادر خواهید
بود تا در بین  11زبان خارجی مختلف یکی را انتخاب و
شروع به کار کنید .زبان های قابل آموزش در این بازی
عبارتند از اسپانیایی ،انگلیسی ،آلمانی ،فرانسوی،
ایتالیایی ،ژاپنی ،پرتغالی ،لهستانی ،چینی ،روسی
و یا ترکی که به دلخواه می توانید یکی را برای

یاد گیری انتخاب کنید .هر کسی با بلد بودن یک
زبان خارجی می تواند در زمان سفر به کشور های
خارجی اعتماد به نفس کاملی داشته باشد چرا که
در بین آن ها بیگانه نیست و می داند آن ها چ می
گویند .این برنامه توانسته در سال  2015به عنوان
بهترین و موثر ترین برنامه در یادگیری زبان های
خارجی شناخته شود .اگر شما هم قصد یادیگری
زبان خارجی را دارید می توانید از برنامه busuu:
 Fast Language Learningاستفاده
کنید.
گردآورنده :حمید شیروانی ،رئیس انفورماتیک
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سرمایه ای عظیم به نام یادگیری

داستان معروفی از تام واتسون ،بنیان گذار شرکت
« آی .بی .ام» نقل میکنند که :یکی از کارکنانش
اشتباه بزرگی مرتکب شد و مبلغ ده میلیون دالر به
شرکت ضرر زد.
این کارمند به دفتر واتسون احضار شد و پس از ورود
گفت «:تصور می کنم باید از شرکت استعفا دهم.
» تام واتسون گفت :شوخی میکنید ما همین االن
مبلغ ده میلیون دالر بابت آموزش شما پول دادیم !!!
نکته راهبردی :اگر فکر کنیم یادگیری همان آموزش
است اشتباهی بزرگ مرتکب شده ایم.
یادگیری بسیار عمیق تر و موثرتر از آموزش است.
یادگیری حاصل تجربه است و فراموش نکنیم که
تجربه اسم آبرومندانه شکست و اشتباه است.
پس همانگونه که مخارجآموزشی ضرر محسوب
نمی شود ،هزینه یادگیری نیز سرمایه گذاری
محسوب می شود نه زیان!
استراتژیست ها ،یادگیری را سرمایه گذاری می دانند.
روی خودتان سرمایه گذاری کنید یعنی خودتان را در
معرض تجربیات مختلف و در مسیر یادگیری قرار دهید.
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کاهش مصـــــــــــــــــــرف نمک

گرداورنده :مینا زایری ،کارشناس بهداشت حرفه ای

ماده اصلی نمک سدیم است که بدن ما روزانه به مقدار محدودی به آن نیاز دارد.و مصرف متعادل آن یعنی
حداکثر یک قاشق مربا خوری در روز برای حفظ سالمت بدن الزم است.طبق گزارشات موجود در حال حاضر
مصرف نمک در کشور ما باال و حدود سه برابر مقدار توصیه شده سازمان جهانی بهداشت است.نمک ید دار
تسویه شده که طعم و بوی خاصی ندارد با هدف پیشگیری از کمبود ید و بروز بیماری هایی مثل گواتر
تولید میشود .برای حفظ بهتر ید در نمک در کارخانه طی عملیاتی فلزات سنگین و آهک ،شن و ماسه از
نمک حذف شده و سپس به آن ید اضافه می شود.
توجه:نمک های تسویه نشده مثل نمک دریا و سنگ نمک به علت داشتن ناخالصی،موجب کاهش جذب
آهن در بدن میشوند و در افرادی که سابقه بیمارهای گوارشی کلیوی و کبدی دارند باعث تشدید بیماری
می شوند.

چگونه نمک کمتری مصرف کنیم؟

از آنجا که مصرف زیاد نمک یا غذا های
شور باعث تشدید بیماری هایی از قبیل
فشار خون باال ،سکته قلبی ،پوکی
استخوان ،سرطان معده،آسم ،آدم یا
ورم به دلیل جمع شدن آب در بدن می
شود.
.1غذاها را کم نمک تهیه کنیم(کمتر از
 1قاشق غذا خوری نمک ید دار برای هر
فرد در روز)
.2برای طعم دادن به غذا ها به جای
نمک از چاشنی ها مثل آب لیمو ترش
تازه ،غوره و نارنج یا سبزی های معطر
مثل آویشن ،ریحان ،ترخون  ،نعناع
و...و ادویه ها استفاده کنیم .
.3نان های کم نمک یا بی نمک مصرف
کنیم .زیرا جوش شیرینی که گاه ًا در
طبخ انواع نان و کیک به کار می رود
دارای مقدار زیادی سدیم است.

.4تا حد امکان از مصرف کنسروها ،غذاهای آماده
مثل همبرگر،پیتزا وسوسیس ،کالباس و اسنک
هایی مانند چیپس ،پفک و ذرت بو داده ،چوب شور
 ،که نمک زیادی دارند ،خودداری کنیم.
.5سعی کنیم مواد غذایی تازه و طبیعی بخوریم
و مصرف مواد غذایی شور مثل خیار شور،کلم
شور،ماهی دودی و ترشی ها،دوغ و کشک پر نمک
را کاهش دهیم و برای کم نمک کردن پنیر ،آن را
قبل از مصرف در آب بدون نمک قرار دهیم.
.6بر چسب های روی بسته مواد غذایی را برای
آگاهی از مقدار سدیم مواد غذایی ،مطالعه کنیم.
.7نمکدان را سر سفره غذا نیاوریم زیرا غذا های
تهیه شده به اندازه کافی نمک دارند.
.8افراد زیر باید بیش از سایرین مراقب مقدار نمک
مصرفی خود باشند:
افرادی با فشار خون باال
بالغین به ویژه افراد باالی  65سال
مادران باردار و شیرده
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ايست ،قضاوت نكنيد!
«قضاوتهايتان را به تاخير بيندازيد ».شما تا چه
حد بر افكارتان آگاهي داريد و چه قدر براي به زبان
آوردن افكار و تصورات ذهنيتان ،صبر و تحمل پيشه
ميكنيد؟
متاسفانه گاهي اوقات نسبت به ديگران قضاوتهاي
نادرستي داريم ،چيزهايي را در ذهنمان ميپرورانيم
و آنها را بسط ميدهيم و سپس اين برداشتهاي
نادرست را به ديگران نيز منتقل ميكنيم و در نهايت
اين كالف سردرگم دست به دست ميگردد و همگي
را در دام خود گرفتار ميكند.
متاسفانه چه بسيار خانوادههايي كه به خاطر
قضاوت نادرست نفر سومي از هم پاشيده شدهاند.
فردي كه منفيگرا است ،در برخورد با هر شخصي
فورا نكات منفياي را كه در ذهنش پرورانده ،برايش
تداعي ميشود و ناخودآگاه امواج منفي را به سمت
خود جلب ميكند و چون توقعي غير از برخورد
منفي از سوي ديگران ندارد دقيقا همانها را به
سمت خود جلب كرده و جز آن نصيبش نخواهد شد
در نتيجه هر روز وسعت دايره منفينگري او افزايش
مييابد و گستره حلقه مهر و آرامش در زندگياش
تنگتر و تنگتر ميشود.
احساس ميكند كه از زندگي راضي نيست ،جسم و
روحي خسته دارد و حريصانه به دنبال جلب توجه
است و به هر حربهاي متوسل ميشود اما ميبيند
كه هر لحظه محوتر و محوتر ميگردد.
وظيفه ما اين است كه در هر جمعي كه متوجه
شديم برخي افراد در آنجا مشغول بدگويي ،قضاوت
و توليد امواج منفي هستند اين چرخه را بشكنيم
و قانون كارما و قانون جذب را به سادگي به آنها

يادآور شويم.
بياييد پاكي ذهن را تمرين كنيم .از همين امروز
شروع كنيد و با خودتان قرار بگذاريد كه براي يك
ساعت بعد ،از ذهنتان مراقبت كنيد .سعي كنيد
افكار منفي را از ذهنتان دور كنيد و اگر قضاوتي
به ذهنتان آمد آن را بر زبان نياوريد و داوريها را
به تاخير بيندازيد .سعي كنيد امروز بر مبناي
برداشتهاي ديروزتان افراد را به محاكمه نكشيد.
براي يك روز تمرين كنيد و خود را نگهبان آبروي
ديگران بدانيد و لذت داشتن ذهني آرام و پاك را
تجربه كنيد .فقط براي يك روز تمرين كنيد مطمئن
باشيد آنقدر احساس آرامش ميكنيد كه دوست داريد
همه روزيهايتان اين چنين باشد.
باور كنيد حتي اگر زيباترين چهرهها را هم داشته
باشيد اما ذهني زيبا و اثرگذار نداشته باشيد ،ماندگار
و اثرگذار نخواهيد بود .ايمان داشته باشيد كه هيچ
چيز به اندازه يك ذهن زيبا و آرام شما را محبوب
نخواهد كرد .بياييد كاري كنيد كه ديگران شيفته
ذهن و منش شما شوند وگرنه زيباترين چهرهها
هم در پس پرده تكرار ،دچار روزمرگي خواهند شد.
بياييد تمرين كنيد كه به جاي آرايش ظاهر ،هر روز
ساعتي را به آرايش ذهنتان اختصاص دهيد:
امروز ريشه قضاوت را در ذهنم جراحي ميكنم.
امروز بدگويي را پاكسازي ميكنم.
امروز برداشتها و نگاهم را زيبا ميكنم و افكار زايد
را از ذهنم ميزدايم.
تمام تالشتان را بكنيد تا براي يك روز هم شده
نشان دهيد نماينده خداوند بر روي زمين هستيد.
روحتان سبز و دلتان دريايي
گردآورنده :شیرین ولیزاده ،کارمند روابط عمومی

28سالیان سال است که اهل قلم و فکر برای یافتن کتب
مورد عالقه خود به روشهای گوناگون و متعددی
متوسل میشوند.یافتن و مطالعه کتب در دوره ای
از تاریخ تنها در کتابخانه کلیساها و یا دانشگاههای
بزرگ و معتبر امکان داشت .تنها برای دستیابی به
یک کتاب ارزشمند ممکن بود شما را از شهری به
شهری دیگر و یا از دیاری به دیاری دیگر بکشاند .اما
کمکم با توسعه ارتباطات و سهل الوصول شدن
امر تجارت اندکی کار سادهتر گشت .کار به حدی ساده
شده بود که تنها با بیرون رفتن از خانه و سرزدن
به کتاب فروشی مرکز شهر امکان تهیه هر نوع
کتابی برای شما فراهم شده بود.اما برای بشر در
حال پیشرفت که لحظه به لحظه زندگیاش توام
با حوادث و اتفاقات شگرف و پیشبینی نشده است،
صرف این مدت زمان جهت رفت و آمد به کتابفروشی
نیز ضرری جبران ناپذیر تلقی میشود .انسان امروزی
به چنان حد از پیشرفت و تکنولوژی دست یافته است
که حتی برای خرید یک کتاب میتواند در اتاقش بر
روی صندلی راحت مقابل کامپیوترش بنشیند و با
فشار چند دکمه تمامی عملیات خرید از جمله
پرداخت هزینه آن را انجام دهد .این مساله تنها برای
کتابهایی نیست که شما آنها را میشناسید؛ با ورود
به سایت اینترنتی « »Amazon.comشما به
راحتی میتوانید در رابطه با موضوعات دلخواه خود
کتبی از سراسر دنیا پیدا کنید و حتی این امکان برای
شما فراهم شده است .تا به کل موضوع کتاب
و احتماال نقدهایی که درباره آن نوشته شده است
پیش از تصمیم برای خرید کتاب مورد نظر دست
یابید.
تمامی این تسهیالت مدیون فردی است به نام جف
بزوس .جف پسر ارشد میشل بزوس مدیر کمپانی
اکسون « »Exxonمیباشد .از همان دوران
کودکی نبوغ ویژه ای برای انجام کارهای خارق العاده
و نو داشت .پدر بزرگش که بازنشسته سازمان انرژی
اتمی بود آینده درخشانی را برای او تصور میکرد و در
تمامی روزهای تعطیل مدرسه او را به مزرعه خود

با موفق ترین ها
جــــــــــــــــف بزوس
منبع :سایت راهکار مدیریت

در تگزاس میبرد .تاثیر پدر بزرگ بر جف به حدی بود
که تصمیم گرفت مطابق خواست پدر بزرگ در آینده
یا یک فضا نورد شود و یا یک فیزیکدان معروف.
البته این تصمیم چندان احساسی نبود چرا که او
توان و استعداد خود را در این زمینه به مراتب ثابت
کرده بود .از جمله ابتکارات او در دوران نوجوانی
خلق مکعب بی انتها بود که با استفاده از یک جعبه
مکعبی کوچک که تمامی اضالع آن را آینه تشکیل
میداد ،تعداد تصویر اجسام قرار داده شده در میان
جعبه را به بی نهایت میرساند که این ابتکار او در
آن سن و سال شور و هیجان بسیاری را برپا کرد.
دیگر اینکه هر گاه آسیابهای بادی مزرعه پدر بزرگ
از کار میافتاد ابتدا پیش از خبر کردن مکانیک محل
جف را صدا میکردند و در اغلب موارد او به راحتی
آنها را تعمیر میکرد.هوش و استعداد بی نظیر او
در درسهای مدرسه نیز ثابت شد ،بطوریکه دوره
دبیرستان را با باالترین نمرات به عنوان شاگرد اول
در « »Miamiبرگزیده شد و راهی دانشگاه شد .در
دانشگاه نیز به همین شکل در رشته مهندس برق
و کامپیوتر مشغول به تحصیل و سرانجام پس از
اتمام دوره فارغالتحصیل شد.
با اتمام دوره تحصیل ،بزوس یک متخصص کامپیوتر

شده بود .از این رو کمپانی فیتل « »FITELدر
نیویورک از او دعوت به کار کرد و دو سال بعد جهت
مجهز کردن سیستم کامپیوترهای کمپانی بانکرز
تراست « »Bankers Trustوارد این شرکت شد
و در سال  1990به سبب لیاقتهایی که از خود نشان
داد به سمت معاونت این کمپانی در آمد و بهعنوان
جوان ترین معاون آن مشغول به کار شد.
در فاصله سالهای  1990تا  ، 1994بزوس وارد
کمپانی دی.ای.شاو « »D.E Shawشد و با خلق
پیچیدهترین سیستم تکنولوژیکی مالی ،قدرت آن را
در وال استریت فزونی بخشید و سرانجام در سمت
مدیر ارشد گروه و مجددا بهعنوان جوان ترین مدیر
به کار مشغول گردید.
او که تخصص ویژهای در کامپیوتر داشت ،با پدیدار
شدن تجارت الکترونیک تصمیم گرفت تا از تخصص
خود در این نوع تجارت نیز استفاده نماید .از این
رو همراه همسرش مکنزی ،که یک رمان نویس
بود و عالقه فراوانی به مطالعه کتب گوناگون
داشت ،سایت آمازون را بنا کرد .البته شکل اولیه
سایت و نحوه کاربری آن اصال قابل مقایسه با نوع
فعلی در آن نبود چرا که آنها در ابتدا اصال توجه
تصور چنین تجارت عظیمی را نداشتند .قصد آنها
فروش کتاب CD ،و نوارهای موسیقی و فیلم در
محدودهای اندک بود اما بازگذشت زمان و درک نیاز
جوامع بشری بزوس کمکم آن را ارتقا داد به شکل
فعلیاش رساند.
سایت آمازون امروزه با فروش بیش از  1/92میلیارد
دالر و همچنین بیش از  60هزار لینک در مقام اول
ی سال  1997وارد
فروش اینترنتی قرار دارد .در ماه م 
بورس شد و هم اکنون سهامی با ارزش بیش از 17
میلیارد دالر در اختیار دارد.
جف بزوس موسس و مدیر این سایت بر اساس
آمار اعالم شده در سال  2005هم اکنون صاحب
سرمایهای شخصی معادل  4/1میلیارد دالر میباشد
که در این سال در لیست ثروتمندترینهای جهان جای
گرفته است.
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الکتروپیکی ها بداننــــــــــــــــد:
*کلیه پرسنل می بایست در صورت نیاز به انجام
ماموریت های مختلف برگه ماموریت را تنظیم
نموده و پس از امضای مدیر/رئیس یا سرپرست
مربوطه نسبت به اخذ تاییدیه واحد اداری و روابط
عمومی اقدام نماید .بدیهی است هیچ پرسنلی
بدون همراه داشتن برگه ماموریت حق خروج از
سازمان را نخواهد داشت( .دستورالعمل حفظ
منابع انسانی)
*تمامی همکاران اعم از ستادی و تولیدی
موظف به پوشیدن لباس سازمانی و الصاق کارت
شناسایی به لباس خود هستند(.استاندارد رفتار
سازمانی)
*تمامی پرسنل شرکت می توانند از چهار طریق
پیشنهادات خود را اعالم تا در جلسات کمیته
پیشنهادات مطرح و تصمیم گیری شود :فرم
تعریف پروژه (به همراه فرم شناسنامه پروژه)/
فرم دریافت نظرات  /شکایات کارکنان /فرم اقدام
پیشگیرانه /گزارشات/گردش کار ها (در صورت
ارائه پیشنهاد/راهکار .پس از دستور قائم مقام
مدیرعامل/مدیرعامل) (روش اجرایی نظام
پیشنهادها)
*دبیر جلسه طی هماهنگی با رئیس جلسه
می بایست موضوع  ،اهداف  ،شرکت کنندگان،
اطالعات الزم به منظور شرکت در جلسه  ،زمان
برگزاری جلسه و زمان بندی مباحث جلسه را حداقل
 48ساعت قبل از شروع جلسه مطابق فرم دعوت
به جلسه،به افراد شرکت کننده و در صورت نیاز به
هماهنگی برای مکان برگزاری جلسه به معاونت
منابع انسانی اطالع رسانی نماید(.دستورالعمل
برگزاری جلسات)
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مســــــــــــــــــــــابقه

آرنیکا فرزند رضا شاهسوارانی

آدرینا فرزندپیمان امینی

علی فرزند میثم خسروی

علی فرزندحسین صادقیان زند صبا و سما فرزندحمید استیری

دو تصویر از کودکی دو نفر از
همکاران ستادی در زیر مشاهده
می کنید ،نام این همکاران
را حدس بزنید و به قید قرعه
جایزه بگیرید.
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پیوند زیبایتان جاودانه بـــاد

انتصابات...

همکاران عزیز و محترم خانم ها فرشته
سدیدی ،سمیرا کیاشمشکی ،شفق رایگان و آقای
محسن مطابق و احمد جعفری صمیمانه ترین
شادباش ها و تبریک ما را به مناسبت شروع
زندگی مشترکتان پذیرا باشید.آرزوی زندگی خوب
و خوش همراه با سربلندی را از خداوند منان
برای شما و همسران بزرگوارتان خواستاریم.

در چند ماه اخیر ،با توجه به تغییر چارت سازمانی،
همکاران زیر به سمت های مختلف منصوب و
معرفی شدند .برای ایشان و تمامی همکاران آرزوی
موفقیت داریم و امیدواریم بیش از پیش شاهد
موفقیت مجموعه های الکتروپیک و یوتاب باشیم.
محبوب آقاقلیزاده :رئیس تحقیق و توسعه
هادی رحیم زاده :رئیس کنترل کیفیت
حمید شیروانی :رئیس انفورماتیک
مینا نصیریان :رئیس مهندسی سیستمها
میالد منصوری :رئیس اداری و روابط عمومی
محسن غالمپور :مدیر تولید
سمیرا آریایی :رئیس مونتاژمحصول
عاطفه بهمن آبادی :رئیس مونتاژبرد و smd
میثم حسن زاده :رئیس ساخت قطعات
اسمعیل عنبرستانی :رئیس مهندسی تولید
مجید فدایی مقدم :رئیس تدارکات
بهرام قدیمی :رئیس برنامه ریزی و کنترل تولید
حمید ملکیان :مدیر اجرایی پروژه یوتاب
نازنین اشتاب :مدیر کیفیت یوتاب
سارا صادقی :سرپرست اداری یوتاب

قــــــــــــدم نو رسیده مبارک
خداوند بهترین و زیباترین هدیه اش را به
همکارانمان خانم ها مریم دانایی آقایان حمید
استیری ،محمد سبکبار ،احمد حسین پور ،هادی
قاسمی و هادی یوسفیان
با تولد فرزندی سالم و زیبا اعطا کرد .ما به
ایشان تولد میوه زندگیشان را تبریک عرض
نموده و امیدواریم کانون خانواده شان همیشه
گرم و پرامید و قدم های کوچک این فرشته
های الهی با خیر و برکت همراه باشد.

SAVE WATER

EVERY DROP OF WATER IS EVERY MOMENT
OF LIFE, NOT WASTE MOMENTS OF LIFE

، لحظه لحظه زندگی است،قطره قطره آب
.لحظه های زندگی را هــــــــــــــــدر ندهیم

