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سال خوب را باید ساخت...
بهار فصل نو شدن روزها ،شکوفهی درختان ،درخشش خورشید،
آواز پرندگان و نو شدن طبیعت است .بهار یادآور دگرگونی ،تغییر
و تحول و رفتن به سوی بهتر شدن است .نگاهی است به گذشته و
امیدی است برای آینده .بهار یک فرصت است؛ درنگی است برای
تغییر و ایستگاهی است برای جبران.
بیایید کمی تأمل کنیم و به بهار گذشته فکر کنیم .از آن بهار تا
این بهار چهقدر تغییر کردهایم؟ چهقدر از «خواستههایمان» در
سبد «داشتهها» قرار گرفته؟ امروز چه میخواهیم و برای بهار
دلمان چه برنامهای داریم؟
بیایید در بهار امسال فقط نظارهگر نباشیم ،ببینیم و بیاموزیم،
برنامه بریزیم و عمل کنیم و تغییر کنیم .امسال باید سالی نکو
باشد؛ سالی که از بهارش پیداست!
امید که آغاز شویم
بهارتان پر از تغییرهای نیکو باد

محصول متمایز دیگری
از شرکت الکتروپیک

رندا طرح کدینگ
با توجه به استقبال مشتریان از پنل دم
دری رندا ،محصول دیگری از این خانواده
با قابلیت های بیشتر توسط مهندسان
شرکت الکتروپیک طراحی و به مرحله
تولید رسید.
این محصول زیبا و متمایز در بازار،
قابلیت نصب برای ساختمان های  1تا
 80واحدی را داراست که به برخی از
ویژگی های آن در ذیل اشاره می کنیم:
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دارای کلید های لمسی در پنل
سهولت در نصب محصول ( بسته شدن پیچ های اتصال کاور داخل دیوار از روی کار )
قابلیت تنظیم صدای دم دری
قابلیت اتصال بازکردن درب با رمز عبور
دارای منو تنظیمات (شامل  :تنظیمات رنگ  ،LEDتنظیمات تغییر رمز ورود و خروج ،
تنظیمات رمز منو)
قابلیت تنظیم  6نوع رنگ  LEDبار شامل  :سفید -زرد -ابی -بنفش -قرمز -سبز
دید در شب در فاصله  50سانتی متری
نور پردازی با تغییر رنگ  LEDها برای مشخص نمودن وضعیت تماس
دارای صفحه نمایش دات ماتریسـی با رزولوشن  7*15پیکسل
ثابت بودن ابعاد پنل برای هر تعداد واحد
قابلیت اتصال به گوشی های رایج الکتروپیک
دارای گواهینامه استاندارد ( IP34استاندارد ضد آب و گردو غبار)

الکتروپیک حامی محیط زیست

الزامات ایمنی و محیط زیستی محصول رندا :
 .1نداشتن آثار مخرب بر روی محیط زیست
 .2ایمن بودن محصول
 .3کارکرد محصول درولتاژ  12ولت با تلرانس  2ولت
 .4استحکام قطعات فلزی در شرایط محیطی محتمل
 .5استفاده از بسته بندی قابل بازیافت
 .6جنس فریم آلومینیومی قابل بازیافت
 .7استفاده از الزامات زیست محیطی در مونتاژ قطعات الکترونیکی (بردهای محصول)
 .8بسته بندی محصول بدون استفاده از نایلون
 .9وجود اطالعات بازیافت در طراحی جعبه ها و بسته بندی
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الکتروپیک سـی و دومین سـال
فعالیــت خـود را جشــن گرفت
چند تشکر خاص

تشکر از مدیران ارشد الکتروپیک برای ۳۲سال کارآفرینی
تشکر از پرسنل الکتروپیک برای تالش متعهدانه
تشکر 6از نمایندگان ،پیمانکاران و همه عزیزانی که با ارسال سبدگل و هدایای خود این روز را تبریک گفتند.
و تشکر از عزیزانی که برای بهتر شدن برگزاری مراسم روز الکتروپیک زحمت کشیدند.
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طرح جشنواره طالیی شرکت الکتروپیک
ویژه نصابان در سراسر کشور
الکتروپیک به منظور ارج نهادن به زحمات نصابان در ترویج محصوالت تصویری
اقدام به برگزاری جشنواره طالیی نموده است.
در این جشنواره طالیی ،نصابان به ازای هر نصب مانیتورهای الکتروپیک ،امتیاز
دریافت می کنند و بر اساس امتیازهای کسب شده هدیه ای از جمله سکه بهار
آزادی ،دریل شارژی ،تلفن هوشمند ،کیف ابزار و  ...اهدا میشود.

قزویـن ...........................تهـران...........................

88

شیـراز...........................

تهـران...........................

خدمات پس از فروش الکتروپیک در ادامه تورهای آموزشی خود برای سرویسکاران و نصابان9 ،
در شهرهای اهواز ،رشت ،آمل ،گرگان و کرمان سمینارآموزشی برگزار کرد.
این سمینارها با هدف آموزش نصب محصوالت صوتی و تصویری و معرفی قابلیت های آنها
برگزار شد و به تمامی شرکت کنندگان در این سمینارها ،هدیه ای به رسم یادبود اهدا گردید.
طبق هماهنگی های انجام شده سرویسکاران استان های البرز ،هرمزگان و سیستان
بلوچستان میهمان الکتروپیک در ماه های آتی خواهند بود.

از جنوب تا شمال ایران
با الکتروپیک...

کرمـان

رشــت

اهــواز

گرگـــان

آمـــل
اخبار الکتروپیکی

خدمات پس از فروش الکتروپیک کنار مشتریان در نوروز
از آنجایـی که کسـب رضایت و ارائه سـرویس مطلوب به مشـتریان از مهمترین
اصـول شـرکت الکتروپیک همواره بـوده اسـت؛ خدمات پس از فروش شـرکت
الکتروپیـک مطابـق بـا هر سـال از تاریـخ 2فروردین ماه آماده پاسـخگویی
به مشـتریان می باشـد.
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انتخابات هیات امنای
صندوق قرض الحسنه الکتروپیک

با مشارکت تمامی همکاران ،انتخابات هیات امنای صندوق الکتروپیک برگزار شد
 10و اعضای جدید صندوق انتخاب شدند بدین ترتیب میالد منصوری ،محمود
10
ابراهیمی ،میترا یزدانی به عنوان اعضای اصلی و احسان نوروزی به عنوان
عضو علی البدل به عنوان نمایندگان پرسنل و مدیر مالی و مدیر اداری و منابع
انسانی بعنوان نماینده مدیریت در هیات امنای صندوق انتخاب شدند.
از تصمیمات اتخاذ شده در دوره جدید صندوق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
پرداخت وام به میزان دوبرابر حق عضویت متقاضی
خارج شدن همکاران یوتاب از صندوق الکتروپیک
تدوین آیین نامه وام و بازنگری در اساسنامه صندوق
اقدامات اولیه جهت ثبت صندوق به عنوان تعاونی یا شرکت
کاهش نرخ کارمزد از ابتدای سال  97به 3درصد
الزم به توضیح می باشد ماهیانه حدود  150میلیون تومان وام به همکاران
پرداخت می شود و اعضای صندوق در تالش هستند تا با همکاری بانک های
طرف قرارداد با شرکت ،میزان پرداخت وام ها را افزایش دهند.
کارمزدهای کسر شده از وام های پرداختی مجددا به صندوق
برگشته و بصورت وام به متقاضیان پرداخت می گردد.
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آیا می دانید با تغییر مدارک کنترلی
قطعه  IC lm386و ارتقا کیفی آن
در پنل تصویری  ،1086کیفیت صوت
این محصول بهبود یافته است؟
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11

آیا
م
ی
د
ا
ن
یــ

ـد

12

سال تغییری که گذشت
همکــاران
از

سودابه عاشوری /بــازرس (کنترل کیفیــت)

در ابتدای سال  96به سنت هرساله در اولین روز آغاز به
کار ،تمامی همکاران دور هم جمع گردیدند و در این مراسم،
مدیرعامل الکتروپیک ،مهرداد منصوری ،سال  96را سال
تغییر نامید.
حال پس از گذر 11ماه از آن روز ،طی یک فراخوان از
همکاران پرسیده ایم مهمترین تغییرات الکتروپیک در سال
 96چه بوده است که در ادامه می توایند نظرات تعدادی
از این عزیزان را مالحظه نمایید( :اگر صحبت برخی از
همکاران چاپ نگردیده به دلیل کمبود فضای فصلنامه
بوده است ولی از همین طریق از همه کارکنانی که در این
فراخوان شرکت کردند نهایت تشکر و قدردانی را داریم.

فاطمه دربندی /اپراتور تولید (مونتاژمحصول)

12
حضور مداوم آقای مهرداد منصوری در کارخانه که
باعث دلگرمی کارکنان گردیده است.

رنگ امیزی و نورپردازی محوطه کارخانه که عالوه
بر نظافت ،زیبایی و طراوت محیط کار را به همراه
داشت.

فهیمه نظری نیا  /اپراتور تولید (مونتاژمحصول)

زینب باقرکنی  /کارشناس (تکوین محصول)

تولیـد محصـول زیبـا و مـدرن رنـدا کـه بـا صفحـه
لمسـی در کشـور منحصـر بـه فـرد مـی باشـد
بزرگتریـن رخداد و تغییر بود تغییری که مشـتریان
نیـز تفـاوت الکتروپیـک را بـا دیگران لمـس کردند.

عالوه بر حضور الکتروپیک در رسانه ملی می توان
به برگزاری جلسات آموزشی تست هوش و مصاحبه
های شغلی و نیز حضور کارشناس تغذیه در کارخانه
به عنوان تغییرات اثربخش سال  96اشاره کرد.

13
شکوفه سلطانی/کارشناس (سیستم ها و روش ها)

مژگان مسگری /اپراتور تولید (مونتاژمحصول)

تغییرات عمده ای در حوزه های فرهنگی ،زیرساختی،
تولید ،ارتباط با ذینفعان و مسئولیت اجتماعی که
شاهد مصداق های زیادی برای هر کدام از این
حوزه ها بودیم از افزایش تنوع محصوالت و تسریع
در فرآیند های کاری تا تبلیغات هدفمند و حضور
پررنگ در همایش ها و نمایشگاه ها

تولیدی شدن محصوالت جدید در کمترین زمان
ممکن با قابلیت های متنوع از مهمترین تغییرات
سازمان بود.

مرضیه ملکی  /اپراتور تولید (مونتاژبرد)

آتنا فرزادفرد  /کارمند(خدمات پس از فروش)

اقداماتی که در حوزه بهبود ایمنی و بهداشت در سال
 96انجام شد.

برگزاری منظم و هدفمند دوره های آموزشی در
استان های مختلف کشور برای برقکاران و نمایندگان
خدمات پس از فروش

میثم خسروی /رابط(انبار و تولید)

عبداهلل جعفری  /سرگروه (ساخت قطعات)

با توجه به شرایط نامناسب بنگاه های اقتصادی در
داخل کشور ،حفظ تولید باال و باکیفیت محصوالت
شرکت تغییر با ارزشی محسوب می گردد.

تالش برای کاهش مصرف انرژی ،افزایش تولید،
اطالع رسانی و تبلیغات مناسب در فضای مجازی و
افزایش تنوع محصوالت نسبت به سال های گذشته
از مهمترین تغییرات سال  96بود.
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مرتضی نعمتی/خدمات و رفاه

طاهره ظهیراقدم/اپراتور تولید(مونتاژمحصول)
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افزایش فرهنگ ایجاد نظم و ترتیب در کار که در
نهایت منجر به سهولت فعالیت ها گردید.
سمیرا رضانژاد  /بازرس (کنترل کیفیت)
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افزایش کیفیت محصوالت همواره در دستورکار
شرکت قرار داشته است اما دو تغییر در سال
 96بیشتر از هرچیزی دیده شد -1 .ایجاد تفکر
مسئولیت اجتماعی مجموعه الکتروپیک از جمله
تغییرات در بسته بندی محصوالت در حمایت از
محیط زیست و یا اهدای کمک های الکتروپیک به
هموطنان زلزله زده  -2ایجاد تنوع در محصوالت
از جمله رنگ بندی پنل های مدل  ،1086مانیتور
7اینچ لمسی ،مانیتور 4.3اینچ با قابلیت فراخوانی
آسانسور و راه اندازی خط تولید رندا
فهیمه فصیحی  /اپراتور تولید (مونتاژبرد)

اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و جذب نیروهای
با استعداد

یکی از بهترین تغییرات اتفاق افتاده ،رسیدگی به
مسائل و مشکالت همکاران و تالش جهت ایجاد
شادابی و نشاط پرسنل بود
سمیرا آریایی/رئیس (مونتاژمحصول)

حرکت به سمت بهره برداری از تکنولوژی های روز
مانند راه اندازی خط ( coatingعایق سازی بردها
در برابر آب و رطوبت) و خرید دستگاه ( AOIبازرسی
اتوماتیک) بمنظور افزایش راندمان تولید و ارتقا سطح
کیفی محصوالت
شیرین ولیزاده/کارشناس(روابط عمومی)

حضورپررنگ و قدرتمند الکتروپیک در نمایشگاه
صنعت ساختمان و شرکت در تبلیغات رسانه ها از
جمله رادیو و تلویزیون و نیز دیده شدن در فضاهای
مترو و بیلبردهای شهری از مهمترین اتفاقات سال
 96بود اما ادغام همکاران مستقر در کارخانه و
سازمان آب نیز بزرگترین تغییر سازمان بود زیرا به
موجب آن همکاری ،همدلی و سهولت در انجام امور
را به همراه داشت.
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COATING
بردهای دم دری ( 1086پوشـش با مـواد عایـق)

15
اخبار الکتروپیکی

 COATINGبه منزله ایجاد پوششی سطحی
از موادی عایق بر روی بردها می باشد.
از مزیت های انجام فرآیند  COATINGدر
بردها می توان به مقاوم سازی مدارات در برابر
نفوذ باران و رطوبت اشاره نمود .
درحال حاضر با توجه به راه اندازی خط
 ، COATINGتولید آزمایشی فرآیند
 COATINGبر روی بردهای دم دری 1086
انجام گرفته و از این پس کلیه بردهای دم دری
 1086دارای پوشش مذکور خواهند بود که این
امر نویدی در جهت افزایش کیفیت محصوالت
علل الخصوص در شهرهای دارای آب و هوای
بارانی و مرطوب می باشد.

قانون پارکینسون چیست و
چگونه میتـوان بـا آن مقابله کرد؟
16
16
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قانون پارکینسون میگوید« :هر کار بهاندازهی زمانی که به آن تخصیص
داده شده است طول میکشد» .حتی اگر اسم این قانون هم به گوشتان
نخورده باشد ،قطعا و حتما در عمل گرفتار آن شدهاید .چه باید کرد؟ چگونه باید
در مقابل قانون پارکینسون ایستاد؟ قبل از هر چیز باید با نشانههای این قانون
آشنا شد .وقتی برای انجام کاری زمان زیادی در اختیار دارید همیشه میل به
عقب انداختن کارها وجود دارد .طبق قانون پارکینسون کارها مدام به بعد موکول
میشوند تا باالخره اضطرار باعث انجام آنها شود.
نمود بارز قانون پارکینسون در زندگی ما ،موکول کردن انجام تکالیف به روزهای
پایانی مهلت تحویل کار است .وقتی اسیر این قانون میشویم در بخش اول کار
ِ
که با پشت گوش انداختنهای مدام همراه است ،بهر ه وری بسیار پایینی داریم و
آنچه در آخر و بهاجبار انجام میدهیم نیز چندان غرورآفرین نیست .در حالــی
که وقتی سرمان شلوغ است و مجبوریم در بازهی زمانی محدود همه چیز را
سروسامان بدهیم ،اوضاع فرق میکند .در نهایت موفق میشویم همهی امور را
قوفتق کنیم و بهرهوری باالتری نیز خواهیم داشت.
رت 
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راههایـی بـرای شکسـت دادن
قانـون پارکینسـون
 .۱بخشبندی کارها

همیشـه سـعی کنیـد وظایف و کارهـای مختلف
را بـه بخشهایـی تقسـیم کنیـد .اغلـب وقتـی
کارهـای زیـادی بـه سـرتان میریـزد و بـرای
انجـام آنهـا فرصـت زیـادی داریـد ،سـ روکلهی
قانـون پارکینسـون پیـدا میشـود .بازههـای
زمانـی تعیینشـده بـرای بـه پایـان رسـاندن
هـر بخـش از کار نوعـی حالـت اضطـرار را بـه
شـما تلقیـن میکننـد تـا در حیـن مدیریـت
فعالیتهـای مختلـف تمرکـز و انگیزهتـان بـرای
انجـام کارهـا کم نشـود و برای به پایان رسـاندن
آنهـا قـدرت و تمرکـز الزم را بهدسـت بیاوریـد و
بتوانیـد پیشـرفت کنیـد.
برای هر کار و وظیفهای که برعهده دارید ،قلمرو و
محدودهی زمانی تعیین کنید .باید تصمیم بگیرید
که چه کارهایی را و در چه زمانی الزم است انجام
بدهید .این بخشبندی و تقسیم کارها نوعی
برنامهریزی عملی محسوب میشود .برای هر
بخش از فعالیت ،زمان و تاریخ مشخصی تعیین
کنید تا بتوانید میزان پیشرفتتان را در خالل
تکمیل کار ارزیابی کنید .در برنامهریزی خود
زودترین زمان ممکن را برای شروع هر بخش از
کار در نظر بگیرید.

زیرا در اینصورت همیشه چیزی برای تکمیل و
تغییر میبینید و باز هم زمان بیشتری برای انجام
هر فعالیت در نظر میگیرید .نکتهی مهم این
است که بهجای تمرکز بر کمیت کار انجامشده
مثال تعداد ساعات یا صفحاتی که مطالعه کردهاید
به کیفیت باالتر بیندیشید؛ وقتی در مورد کیفیت
به نتیجهی مطلوب رسیدید یعنی در خط پایان
قرار گرفتهاید .باید بدانید خط پایان کجاست تا از
اضافهکاری مصون باشید.

 .۳تعیین مرزهای مشخص

بیشتر اوقات قانون پارکینسون وقتی رخ مینماید
که تعداد کارها و مسئولیتهایتان خیلی زیاد
میشود .به هر قیمتی که شده از این مهلکه فرار
کنید ،در غیراینصورت روزها را درگیر کار سپری
میکنید بدون اینکه بتوانید آنها را به سرانجام
برسانید و نتیجهی شایستهای بگیرید .ضمن اینکه
با وجود وظایف مختلف اوضاع بدتر و بدتر میشود.
برای اینکه از قانون پارکینسون در امان باشید و
کارها را زودتر تمام کنید ،سعی کنید تا جایی
که میشود در هر زمان مشخص تنها به یک
کار بپردازید و از حواسپرتیهای مختلف به دور
باشید .به این منظور باید برای هر کار مرز مشخصی
تعیین کنید .محدودههای زمانی مشخص باعث
افزایش بهرهوری و اثربخشی شما میشود.
مثال برای پاسخگویی به ایمیلهای خود فقط ۵
دقیقه زمان اختصاص بدهید .باور کنید در این
مرز محدود و مشخص قابلیت مدیریت اوضاع را
کامال بهدست خواهید داشت و همهی کارها را
 .۲شناخت معنای «پایان»
تخمین زمان پایان کار همیشه آسان نیست .سریعتر انجام خواهید داد .پاسخهای شما به افراد
هرقدر کمالگراتر و ایدهآلگراتر باشید امکان و پیامها نیز باید محدود و مشخص باشد .در واقع
اسارتتان در قانون پارکینسون بیشتر خواهد بود .باید مختصر و مفید حرف بزنید و پیام بدهید.
17

 .۴تغییر دادن خود

اختصاص محدودهی زمانی به فعالیتهای
مختلف باعث میشود مغز در یافتن راههایی
برای انجام امور در زمان کم مهارت پیدا کند.
هنگام برنامهریزی هیچگاه نقاط امنی برای گریز
از برنامه یا اضافه کردن زمان در نظر نگیرید
زیرا اگر کمی راحتتر و بازتر برنامهریزی کنید
دوباره در دام قانون پارکینسون خواهید افتاد.
برنامهی زمانبندی شما برای انجام هر فعالیتی
باید واقعبینانه و انجامشدنی باشد .سعی کنید
زمان الزم را بهدرستی برآورد کنید و به آن
پایبند باشید .زودتر یا دیرتر تعیین کردن
مهلت الزم برای کار صحیح نیست .نه بیهوده
با تعیین مهلتی غیرواقعبینانه به کارمندان،
تیم کاری و خودتان فشار بیاورید و نه دیرتر
از آنچه باید زمان طلب کنید .نباید روابطتان
را با مشتری و اربابرجوع بیهوده دستخوش
بی18
اعتمادی و ...کنید.

کمی استراحت کنم ،به هواخوری بروم یا در
اینترنت چرخی بزنم و خستگی درکنم.
یادتان باشد این پاداش و جایزه را تنها در صورتی
برای خود در نظر بگیرید که به نتیجهی مطلوب
و موردنظرتان برسید و صرفا گذراندن زمان و
نرسیدن به نتیجه مشمول جایزه نخواهد بود.

 .۶شناسایی گام بعدی

گاهی اوقات بیش از حد به انجام کاری میپردازیم
و برای آن وقت میگذاریم .علت این است که
نمیدانیم در گام بعدی باید چه کنیم .برای رفع
ی یادتان
این مشکل باید همیشه هنگام برنامهریز 
باشد که پس از اتمام کار و فعالیت فعلی ،کارهای
دیگری برای انجام دادن دارید و در واقع توقفی
در کار نیست.
بدون توقف جلو بروید و زیاد تعلل و تفکر نکنید.
حتی بزرگان هم معتقدند فکر کردن بیش از حد
باعث مکث و توقف کارها میشود .سعی کنید با
تکیه بر شهود و بهصورت غریزی جلو بروید و
 .۵تعیین جایزه برای سرعت عمل تالش کنید.
یکی از دالیل رواج قانون پارکینسون در هر
کسبوکاری این است که معموال برای به پایان  .۷استفاده از قانون پارکینسون با
رساندن زودتر از موعد کارها یا سرعت عمل تغییر بازی
افراد انگیزشی در کار نیست
اگر از سازو کار قانون پار کینسون بهخوبی آگاه
حتی مدیران نیز گاهی اسیر قانون پارکینسون باشید بهسادگی میتوانید در مقابل آن بایستید و
میشوند و تمایل به طوالنی کردن امور دارند .حتی از کارکرد آن به نفع خود بهره ببرید .بعضی
گاهی علت کِش دادن کارها ترس و تردید از کارها همت و برنامهریزی فوقالعادهای میخواهد
کار و فعالیت بعدی است .اما در جایگاه مدیر و و ترس از آنها باعث بروز قانون پارکینسون
رئیس حتما باید کارها را در زمان خود و حتی میشود .در این حالت باید در مورد چنین
زودتر انجام بدهید و این شیوهی عملکرد را به فعالیتهایی قاطعانه اطالعرسانی عمومی کنید.
همکاران و کارمندان خود نشان بدهید.
به همه دربارهی این هدف بگویید طوری که دیگر
برای انجام کارها امتیاز و پاداش در نظر بگیرید .از ترس آبرویتان هم که شده برای رسیدن به
مثال به خود بگویید اگر این کار را در زمان هدفتان تالش کنید و در مدت زمانی که اعالم
موردنظر تمام کنم و به نتیجه برسانم ،میتوانم کردهاید به آن دست بیابید.
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119
9

«هر بحران يك فرصت درخشان تغيير شكل يافته
کاتلر
است ،اگر با يك ديد خالق به آن نگاه شود»
فيليپ كاتلر استاد برجسته بازاريابي بينالمللي از
دانشگاه نورت وسترن و فارغالتحصيل از مدرسه
مديريت در شيكاگو است .او توسط مركز مديريت
اروپا به عنوان سرشناسترين متخصص حوزه
استراتژيك بازاريابي ناميده شد .وي مولف كتابي
است كه معتبرترين رساله به رسميت شناخته
شده بازاريابي به حساب ميآيد« :مديريت
بازاريابي» كه در حال حاضر ويرايش دوازدهم آن
به بازار آمده است.
فيليپ كاتلر مشاور تعداد زيادي از شركتهاي
بزرگ آمريكايي و خارجي مانند IBM , Michelin
, Motorola , Bank America , General

 Electric , Merk , Honeywellاست .در زمينه
برنامه ريزي و استراتژي بازاريابي ،تشكيالت
بازاريابي و بازاريابي بينالمللي او سمينارهاي
متعددي را در زمينه مفاهيم بازاريابي عمده و
پيشرفت و توسعه سازمانها و شركتها در آمريكا ،اروپا
و آسيا و شركت در پروژههاي  KMGارائه ميدهد.
فیلیپ کاتلر ( )PHILIP KOTLERدر سال
 1931در شیکاگو متولد شد .لیسانس را از
دانشگاه دی پل ،فوق لیسانس را در رشته اقتصاد
از دانشگاه شیکاگو ،دکتری را در همان رشته از
 MITو فوق دکتری ریاضی را از هاروارد و فوق
دکتری علم و فناوری را از دانشگاه شیکاگو اخذ
کرد .او از سال  1969استاد رشته بازاریابی بین
المللی دانشگاه نورث وسترن است .این دانشگاه از
اولین مراکزی بود که در آن بازاریابی تدریس می
شد .نام کاتلر با واژه بازاریابی عجین شده است .او
را بی هیچ تردید پدر بازاریابی می خوانند.
کاتلر بازاریابی را بخشی از فلسفه مدیریت همه

مدیران می داند که براساس آن باید نیازها و
خواسته های مشتری را بشناسند و شرایط
را در جهت رضایت مندی آنان فراهم سازند.
رضایتمندی مشتری در نگاه او هنگامی محقق
می شود که ارزش واقعی فراورده یا خدمت برابر
یا بیشتر از ارزش مورد انتظار مشتری باشد .کاتلر
بر این باور است که گرچه بازاریابی مفهومی ساده
دارد اما اجرای آن بسیار پیچیده است و برای
استادشدن در آن یک عمر وقت الزم است .گرچه
هیچ متفکری درجهان به اندازه او در گسترش پیام
بازاریابی سهم نداشته است اما در هزاره جدید ،او
همه را به تفکر مجدد در این مقوله فرامی خواند
و ندا در می دهد که راهبرد پیروزمند سال پیش
ممکن است امسال ناکارآمد از آب درآید.
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ر
بکشـد و بـرای خریـد یـک جفت
20
جوراب مجبور باشـیم تمام خیابان های
شـهر را دور بزنیـم ،بـاز خرید شـب عیـد برای
ایرانـی هـا حـال و هـوای خاصـی دارد .کارمند
بخـش خصوصی یا دولتی که باشـید ،شـرایط
کمـی متفـاوت تر مـی شـود و هـر روز منتظر
اعالم واریز عیدی از سـوی مقامات باال هستید.
مدیریت پولی در خانواده و درسـت خرج کردن
در شـرایط اقتصـادی موجود ،یک هنر اسـت و
اگـر بتوانیـد بـا درآمدی کـه دارید لباس شـب
عیـد خـود و خانـواده را تهیه کنید و پـس انداز
هم داشـته باشـید ،هنرمند محسـوب خواهید
شـد .مدیریت صحیح بـر درآمد و هزینه ها می
تواند تا حد چشـمگیری شـرایط اقتصادی را به
نحو مطلوب کنتـرل کند.

امروزه
ید
در شرایط
کن
رید
حساسی زندگی
هخ
میکنیموتصمیمگیری
رنام
با ب
و انتخاب صحیح ،بزرگ ترین
دغدغه هاست .دنیای امروز ،درگیر
بحران است که این بحران فقط اقتصادی
نیست .وقتی می گوییم بحران زده هستیم ،یعنی
افکارمان زودتر و سریع تر از بحران پیش می رود .به
محض اینکه شایعه ای می شنویم ،به دنبال تاثیر آن
دست به خریدهای غیرضروری و انباشته و انبارکردن
وسایلی می زنیم که شاید موردنیازمان هم نباشند ،اما
پس از مدتی ،متوجه می شویم اوضاع آن طور هم که
می گفتند نیست و درنتیجه از خریدمان پشیمان می
شویم .در طول تاریخ ،همواره شرایط اقتصادی متالطم
بوده و ثبات خاصی نداشته است ،اما گویا این تجربه ها
خیلی زود از خاطره ها فراموش می شوند.
درحقیقت می توان گفت به نوعی صاحبان کاال این
موج ها را در جامعه ایجاد می کنند تا کاالیشان به
فروش برسد .اگر مدیریتی صحیح بر خرید و هزینه
هایمان داشته باشیم ،قطعا دچار بحران اقتصادی
خانوادگینمیشویم.جالباستبدانیدبعدازفروکش
کردن بحران اقتصادی جامعه ،خانواده ها دچار بحران
اقتصادیخانوادگیمیشوند،زیراهزینههاییکردهاند
که نباید آنها را صرف می کردند.

نیازهای ضروری خود را بشناسیم
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در کشورهای توسعه یافته ،مردم برای گذراندن
امور زندگی شان ،هفتگی برنامه ریزی می کنند،
یعنی در اواخر هفته ،درصدی از حقوقشان را برای
خرید پوشاک و خوراک و درصدی را برای پس
انداز و تفریح یا امور خیریه خود در نظر می گیرند.
اما ما انجام تمام کارهایمان را به آخر سال موکول
می کنیم؛ از خانه تکانی و خرید و مسافرت گرفته
تا پس انداز و حسابرسی ها.

وقتی با مساله بحران اقتصادی روبرو می شویم،
باید ابتدا نیازهای ضروری خود را بشناسیم.
وقتی صحبت از ثروت و ثروتمند شدن به میان
می آید ،به معنای چگونه پول درآوردن نیست،
بلکه چگونه هزینه کردن است .خیلی از ما
حتی با آنکه درآمدمان بسیار باالست ،به قول
خودمان هشتمان گروی نهمان است ،علتش
خریدهـای خـود را فصل به فصل
هم این است که اصول صحیح مدیریت برای
هزینه را نمی دانیم .به محض اینکه سرپرست انجـام دهیم
خانواده ،حقوق خود را دریافت می کند ،خود یا
همسرش به خرید می روند ،آن هم بدون برنامه هر خانواده حکم یک دولت را دارد ،بنابراین از
ریزی .معموال نیمه دوم ماه هم با کمبود بودجه همان ابتدا اصول تقسیم بودجه را یاد بگیرید و
مواجه می شوند .این فشارهای مالی حتی باعث برنامه ریزی مالی داشته باشید .این اقدام باعث
بروز اختالف در خانواده هم می شود.
می شود تمام اعضا در مورد هزینه ها و دخل
و خرج با هم تصمیم بگیرند و از درآمد خانواده
برای خرید ،برنامه ریزی مناسب مطلع باشند .در چنین خانواده هایی کسری ها با
کمک اعضای خانواده برطرف می شود.
داشته باشیم
قبل از اقدام به خرید ،عاقالنه تصمیم بگیرید و
وسیله ای که در حال حاضر به آن نیاز دارید،
تهیه کنید .ما ایرانی ها ،در آینده زندگی می
کنیم و از گذشته درس نمی گیریم و به نوعی
زندگی حال را تحت تاثیر این تفکرات قرار می
دهیم .هر کدام از ما از حاال به فکر تامین زندگی
فرزندمان در آینده ای دور هستیم .در حالی که
در جوامع دیگر ،کمتر امکان دارد مثال خانواده
ای برای فرزند  ۶ماهه خود حساب پس انداز
باز کند .بسیاری از والدین امروز ،فیش حقوقی
شان را صفر می کنند تا در  ۲۰سال آینده برای
کودکشان وام مسکن بگیرند!

ابتدای هر فصل ،بهتر است برنامه ریزی کنید؛ در
گذشته رسم بود در نوروز ،همه خرید می رفتند،
اما اگر با برنامه ریزی از  ۳ماه قبل یا حتی بعد
از عید ،اقدام به خرید کنیم ،مهارت در مدیریت
خرید و هزینه است.
دومین مهارت ،برنامه ریزی کوتاه مدت است،
یعنی خرید را برای مدت زمانی کوتاه انجام دهیم.
یکی دیگر از مهارت ها ،این است که هنگام خرید
جلوی احساساتمان را بگیریم ،چون بسیاری از
خریدها از روی احساسات انجام می شوند
نه نیاز .فراموش نکنید فردی که با
تصمیم درست اقدام به خرید
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می کند ،همیشه ثروتمند است .هنگام خرید
باید به کیفیت توجه کرد نه به ارزان بودن کاال،
زیرا ارزان خریدن به معنای خوب خریدن نیست.

در حال زندگی کنید نه آینده
باید در حال زندگی کرد و فراموش نکنیم نگرانی
بیش از حد برای آینده ،وضعیت حال را تحت
تاثیر قرار می دهد .پول و دارایی وسیله ای است
برای رسیدن به اهداف و حکم اسبی را دارد که
اگر رام نشود ،فرد را به ناکجاآباد خواهد رساند
یا او را با تاخت و تاز بی مورد ،با مشکل مواجه
خواهد کرد .کسانی که مدام به فکر این هستند
با جمع کردن پول وسیله ای را که مدنظرشان
است ،بخرند ،نه پولدار می شوند و نه از زندگی
22خواهند برد.
لذت

برنامه ریزی کنید و از قبل قیمت
ها را بررسی کنید
قبل از رفتن به بازار تصمیم بگیرید به چه چیزی
نیاز دارید نه اینکه با دیدن وسایل ،تصمیم به
خرید بگیرید .خرید باید براساس نیاز و ضرورت
باشد نه احساس و توجه به زرق و برق .بهتر
است از یک جا خرید نکنید ،زیرا شاید در مکان
دیگری برخی از کاال ها را بتوانید با قیمت ارزان
تری بخرید .برخی از اقالم مورد نیاز را هم می
توان از عمده فروشی ها تهیه کرد ،یعنی اگر در
بین اقوام چند خانواده به یک کاال احتیاج دارند،
بهتر است آن را به صورت عمده تهیه و بین آنها
تقسیم کرد.
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یک حس خوب را خراب نکنید
دکتر منصور بهرامی ،عضو ارشد انجمن تحلیل
رفتار متقابل درباره خرید عید می گوید« :خرید
شب عید بیشتر از آنکه ضرورت باشد ،یک سنت
است ».این کارشناس در گفت وگو با پایگاه
خبری سالمت ،اضافه می کند« :توجه به رسوم
یک انرژی جمعی در انسان به وجود می آورد
که می توان به راحتی آن را در روزهای پایانی
ماه اسفند و نخستین روزهای سال جدید ،در
چهره های مردم مشاهده کرد و این احساس
بسیار خوشایند و مطلوب است .به وجود آمدن
این حس زیبا زمانی برای همگان لذت بخش
است که توام با آرامش باشد و این آرامش زمانی
به وجود می آید که رفتاری کنترل شده داشته
باشیم ».اما همین حس خوب از خرید شب عید
به راحتی با تشویش های ذهنی می تواند به یک
بحران تبدیل شود.

فهرست آرامش
توجه به چند نکته ساده می تواند تنش های ما
را هنگام خرید به حداقل ممکن برساند و آستانه
تحمل و صبر و شکیبایی مان را باال ببرد .خرید
کردن ،از ضرورت های زندگی است که می توان
آن را به چند طبقه تقسیم کرد؛ خریدهای ضروری
و فوری (مانند موادغذایی و دارو) ،خریدهایی
ضروری که فوریتی ندارند (مانند خرید پوشاک)
و خریدهایی که نه ضروری هستند و نه فوری
(مانند خرید اتومبیل) و خریدهای تفننی که فقط
برای تفریح و سرگرمی انجام می شوند( .مانند
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خرید یک گلدان کریستال) .نکته های مهمی
که باید هنگام خرید به آن توجه داشته باشیم،
در نظر گرفتن اولویت ها ،اعتبار مالی و ضرورت بیایید در سال جدید همراه خانواده به خرید برویم،
وسیله ای است که قرار است خریداری شود .قبل زیرا خرید دسته جمعی بسیار لذت بخش خواهد
از اقدام به خرید باید فهرستی از هزینه های بود ،هنگام انتخاب دقت کنید تا این گردش دسته
ضروری زندگی تهیه و هزینه های آنها را برآورد جمعی به خشم و خشونت تبدیل و کام شیرین
با رفتارهای نادرست تلخ نشود .ترس و نگرانی را
کنید تا کمتر دچار تنش و استرس شوید.
هنگام انتخاب از خود دور کنید و توجه داشته
باشید که اگر وسیله ای را به هر دلیلی نتوانستید
تردید و شک را از خود دور کنیم
تهیه کنید ،باالخره در زمان مناسب بودجه کافی
برای تهیه آن تامین خواهد شد.
وسواس فکری و تردید و دودلی هنگام خرید،
در میان ایرانیان زیاد دیده می شود .خیلی از ما
مطمئن نیستیم وسیله ای که قصد داریم برای
آن هزینه کنیم ضروری است یا نه .با این حس،
شاید خرید کاالی موردنظر لذت بخش باشد ،اما
به مرور زمان وقتی از آن استفاده ای نمی بریم،
خود را سرزنش می کنیم و از اقدامی که انجام
داده ایم ،پشیمان خواهیم شد .قبل از خرید ،باید
در مورد مکان های خرید و مبالغ و کیفیت کاالها
اطالعات کافی به دست آورد تا انتخاب دقیق تر
انجام شود.

بهتـرین انتخــاب ،مناسب ترین
انتخاب نخواهد بود
انتخاب مناسب ترین وسیله بسیار مهم است.
نباید به دنبال بهترین کاال باشیم ،بلکه باید
مناسب ترین کاال را انتخاب کنیم .قبل از این
کار باید شرایط اجتماعی و مالی خود را در نظر
بگیریم و براساس شرایط موجود ،انتخاب کنیم.
آنچه می خریم باید با هم هماهنگی داشته باشند،
مثال خرید یک فرش گران قیمت و نفیس برای
یک خانه اجاره ای که هیچ کدام از وسایلش
لوکس نیست ،اشتباه است.

نوروز در سالهای اخیر بیشتر تبدیل شده به ایامی برای مسافرت رفتن و مردم فقط برای نوروز سفره هفتسین
میچینند و کمتر پیش میآید در خانههایشان بمانند و به انجام کارهای مورد عالقه یا عقب افتادهشان بپردازند.
اما با این وجود نوروز بهترین ایام برای کتاب خواندن است .خواندن کتابهایی که دوست داریم چه برای نخستین
بار چه برای چندمین بار.
آغاز سال جدید با کتاب می تواند تبدیل به رسمی شود که کتاب در همه روزهای سال همراه ما باشد .همانقدر که
اعتقاد داریم اگر اولین روز سال برای ما خوش یمن و نیک باشد ،سال نکویی نیز خواهیم داشت .اگر کتاب را هم
کنار سفره هفت سین بگشاییم شاید تا پایان سال روزهای کتابی ما ادامه داشته باشد.
در این مقاله به معرفی چند کتاب می پردازیم که تاثیر خواندن آن را هیچگاه فراموش نخواهید کرد:
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معرفی کتاب :این
رمان شرححال سفر
یکی از نوادگان خاندان
سلطنتی در روسیه
را روایت میکند که
پس از سالها زندگی
درسوئیــستصمیـم
میگیرد برای دیدار
با یکی از شاهزادگان
روسـی به روسیه
بازگردد .این شاهزاده
که دچار بیماری
افسردگیوبیاعتمادی
شدیدبهاطرافیـانخود
اسـت ،در طول سفـر
خود با افرادی مرموز
همسفرمیشودکـــه
دســتمایهیاتفاقـات
اینرمـانقرارمیگیرد.
سادگیایدروجــوداو
غلیانمیکندکهبیش
از هر چیز در چشم
دیگران از او یک ابله
ساختهاست!.......................

رهبری
(الکس فرگوسن)

عادت می کنیم
(زویا پیرزاد)

معرفی کتـاب :رمان «عادت
مـی کنیـم» اثـر «زویـا
معرفی کتاب:
این کتاب پیـرزاد» بـوده کـه یکـی از
ارائ هی در 
سهایی از پرفروشتریـن رمانهـای
زندگی و سا 
لها کار در حـال حاضـر محسـوب
منچستریونایتد
توسط یکی میشـود .ایـن رمان برشـی
از بزرگترین م
ربیان تاریخ از زندگـی سـه زن ایرانـی،
فوتبال ،الکس
فرگوسن دختر و مادر و مادربزرگ در
است که با همک
اری مایکل تهـران دههی  80شمسـی
مورتیز کارآفری
ن مشهور اسـت .مهمتریـن ویژگـی
سیلیکون ولی (نا
حی ه مشهور داسـتانی که پیـرزاد روایت
فنآوری امریکا)
نوشته شده میکنـد ،پرداخت مناسـب
است .در
توضیح پشت جلد شـخصی 
تهایی اسـت کـه
کتاب م 
یخوانیم:
«این کتاب هـر روزه احتمـاال بـا آنهـا
ماجرای زندگی م
ردی است سـروکار داریـم .توصیـف
که ت
وانسته از دل سخت 
یها،
جزئیـات و دقیـق شـدن در
افتخار بی
رون بکشد؛ مردی
رفتـار و موقعیتهـا وحتـی
که زندگ
ی برایش ب ه مفهوم
مکانهـا عاملـی اسـت کـه
کار است
و کار نیز بهمعنای
بیـش از هـر چیـز در ایـن
خالقیت
و این هر دو را
داسـتان به چشـم م 
یخورد
چنان به
هم پیوند زده که
وشـاید همیـن توصیفـات
تبدیل به
یکی از خالقترین
دقیـق از جزئیـات حوادث و
و ماندگا
رترین مردان روزگار
پدیدههاسـت کـه خواننده
خود ش
ده است .این کتاب
را در گیـر خـود میکنـد و
فقط درب
اره فوتبال نیست؛
صورتی ملموس به داسـتان
درباره م
دیریت زندگی و
میبخشـد  ،بـه طـوری که
کار اس
ت .مدیریت آرزوها و
خواننـده احسـاس م 
یکند
ب
رنامهریزی برای آ 
نها تا قله
از نزدیـک شـاهد حـوادث
دستیابی.
یـک زندگـی عـادی اسـت.

لطفاگوسفندنباشید
(محمودنامنی)
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معرفی کتاب :برخی از
جمالت منتخب کتاب را
میخوانیم« :یادت باشد:
کسانی که به آنها عشق
میورزیم ،از بیشترین قدرت
برای آزردن ما برخوردار
هستند! /فراموش نکن:
بیگناه واقعی کسی است
که عالوهبرآنکه بیگناه
است ،دیگران را نیز بیگناه
میداند! /در پشت سر هر
انسان موفق ،سالیان بسیاری
از ناکامی نهفته است! /به
خاطر بسپار :اگر با آنچه دارید
و با همین شرایط همین
حاال -نتوانید خوشحال
باشید ،وقتی آنچه را
میخواهید به دست آوردید
نیز خوشحال نخواهید شد/
به خاطر بسپار :ما غمگین
به دنیا نمیآییم؛ ولی بعدها
یاد میگیریم که غمگین
باشیم! /به خاطر بسپار :در
مسیر بازگشت به خویشتن
خویش ،اولین ایستگاه
صداقت است! /یادداشت
کن :دیروز بخشی از «تاریخ»
است! فردا «رمز و رازی»
بیش نیست! امروز «هدیه»
است! به همین دلیل است
که آن را «هدیه» مینامیم،
قدر این «هدیه» را بدان!
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جاذبه های گردشی بکر ایران
طبیعت شمال ایران در کناره دریای خزر و جنگل های سرسبز و دیدنی ،سواحل نیلگون
خلیج فارس ،هوای گرم و مطبوع و آفتاب تابان ،طبیعت زیبای چهار فصل در استان های
غربی همگی بخشی از شگفتی های طبیعی کشورمان است که با زیبایی دو چندان در
فصل بهار میزبان گردشگران هستند.
به راستی بهار فصل تجدید حیات طبیعت است .عطر دل انگیز گل های بهاری و شکوفه
ها همه جای ایران را فرا گرفته است.
ما در این گزارش  7جاذبه بکر و کمتر شناخته شده از طبیعت ایران را به شما معرفی می
26کنیم که در فصل بهار دوچندان زیبا می شوند:

ارس
ارس که در شمال غربی ایران قرار دارد ،یکی
از بکرترین مناطق ایران برای سفر است .این
منطقه  51هزار هکتار وسعت دارد و با جمهوری
های ارمنستان ،آذربایجان و جمهوری خودمختار
نخجوان همسایه است.
ساحل رودخانه ارس از جلفا تا خداآفرین با کوه
های سرسبز و سر به فلک کشیده ،دشت های
زیبا ،رودهای خروشان ،جنگل های انبوه ،حیات
وحش کم نظیر میزبان گردشگران نوروزی است.
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دهدز

دانستنی

دهکده توریستی زراس یکی از مناطق بسیار زیبا و
خوش آب و هوا در منطقه ایذه به خصوص در فصل
زمستان و بهار است.
این دهکده تفریحی توریستی به مساحت 206هکتار،
 250کیلومتری شمال شرقی شهرستان اهواز در
69کیلومتری جنوب شرقی شهرستان ایذه 14 ،
کیلومتری جنوب شهر دهدز و  39کیلومتری سد
کارون  3است.
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جهــــان نما
جهان نما یک دهکد ه ییالقی در جنوب
شهرستان کردکوی استان گلستان است .این
منطقه منحصربه فرد در میان رشتهکوههای
البرز قرار دارد که بر فراز ارتفاع آن می توان
دشت گرگان و دریا را نظارهکرد .چشماندازهای
زیبا و در عین حال ناشناخته این روستا در همه
فصول پذیرای گردشگران زیادی است.
یکی از جاذبه های زیبای دهکده ییالقی جهان
نما مکانی است درشمال این دهکده که به چکل
آتشان معروف است .وجود چشمه های فراوان ،وسعت دشت ،درکنار گل ها وگیاهان دارویی
وجنگلی وکوهستانی زیبایی خاصی به این دهکده بخشیده است.
برای رفتن به دهکده جهان نما می توانید از مسیر کردکوی به سمت پارک جنگلی کردکوی
روستای درازنو و رادکان و حاجی آباد و دهکده ییالقی جهان نما بروید .این جاده 70
کیلومتر است که  30کیلومتر آن خاکی است و بهتر است با ماشین مخصوص بروید .یک راه
دیگر هم از دامغان دارد :دامغان -چشمه علی -دیباج -چمن ساور -حاجی آباد.

دریاچه کوه گل
ن بویراحمد
ل شهرستا 
ل در شما 
دریاچ ه کو ه گ 
ی سخت
یس 
ی شهرتوریست 
ل شرق 
و در شما 
ن و در
ی گردن ه مشهور بیژ 
در دهان ه انبر 
ع شد ه است .محل
ل واق 
ی کو ه گ 
کنار تپهها 
ی استان
ن نواح 
ی از زیباتری 
استقراردریاچ ه یک 
ن از انواع
ل بهار و تابستا 
ت ک ه در فص 
اس 
ی وهمچنین
ن وحش 
ق و گیاها 
ی شقای 
گلها 
ی مملو میشود.
ش عطر کوهستان 
ن خو 
آویش 
این منطقه زیبا که در فاصله  8کیلومتری
شرق سی سخت و  44کیلومتری مرکز استان قرار دارد و از سه مجموعه دریاچه زیبای کوه
گل ،دشت های الله های واژگون و آبشار زیبای تنگ نمک با نمای بسیار طبیعی و آب و
هوای مطبوع تشکیل شده است .در کنار این مجموعه زیبای گردشگری ،منطقه حفاظت
شده دنا قرار دارد که باعث افزوده شدن چشم انداز زیبا طبیعی این منطقه شده است .این
منطقه گردشگری یکی از مهمترین مراکز توریستی در سطح کشور است.
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چشمه کانی گراوان
چشمه کانی گراوان یکی از جاذبه های مهم گردشگری شهرستان سردشت است که در فاصله 2
کیلومتری شهرستان ربط و  12کیلومتری شمال شرقی شهرستان سردشت واقع شده است .کانی
گراوان از چشمه های آب معدنی است که امالح محلول در آن حداقل یک گرم در لیتر است،
چشمه در کنار روستایی به نام کانی گویز در جنوب
شرق حوضه زاب قرار گرفته که آب جوشان از آن بیرون
می آید ،در کل این چشمه معدنی و گازدار است و حتی
در امور پوست درمانـی مورد استفــاده قـرار می گیـرد.
هر ساله با فرا رسیدن فصل بهار چشمه گراوان طبیعت
زیبای منطقه را چشم اندازی زیباتر می بخشد و
رودخانه هرمز آباد (که در مجاورت آن قرار دارد) پر آب
می شود ،دشت های مجاور آن پر گل و جنگل های
همجوارش هم سرسبز می شوند.
28
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جزیره هنگام
در جنوبی ترین نقطه ایران پهناور ،جزیره ای
کوچک و دیدنی با نهایت زیبایی خودنمایی می
کند که هنگام نام دارد .جزیره مرجانی هنگام
در جنوب جزیره قشم واقع شده است .آب های
نیلگون خلیج فارس و انواع گونه های جانوران
دریایی که با کمی دقت می توان به وفور آن
ها را در جزیره پیدا کرد ،معروف ترین آن ها
دلفین ها هستند که از جاذبه های گردشگری
این جزیره به حساب می آیند.
برای رفتن به جزیره هنگام باید از راه کناره جنوبی جزیره قشم به سمت روستای شیب
دراز رفت و از آن جا قایق ها به صورت دربست شما را به گشت دور و داخل جزیره می برند.

چمستان-الیماالت
دریاچه چمستان در  ۸کیلومتری نور در مسیر جاده
نور به چمستان قرار دارد و فاصله آن از جاده اصلی نور
به چمستان حدود  ۳کیلومتر است.این دریاچه که در
دل جنگل واقع شده است و به عنوان گردشگاه ،مورد
استفاده قرار می گیرد.
وقتی برای اولینبار بعد از طیکردن و دور زدن در
جادهای پر درخت به دریاچه میرسید و وارد محوطهاش
میشوید ،شکوه طبیعت آن شما را میگیرد و باورتان
نمیشود که با چنین منظرهای روبهرو هستید.
ل را در آغوش
این دریاچه آنقدر زیباست که گوییجنگ 
گرفته است .در آنجا همه چیز برای چند ساعت تفریح
و البته آرامش مهیاست.
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انجام معاینات
پزشکی دوره ای

با حضور یکی از شرکت های
طب و صنعت در کارخانه و
تالش کارشنـاس بهداشت
حرفــه ای الکتروپیـک ،
خانم سلطان آبادی و مدیریت
 30منابعانسانی،معایناتدورهای
پزشکی ،جهت  350نفر از
پرسنل الکتروپیک انجام شد.
این معاینات شامل آزمایش
خون و ادرار ،ویزیت پزشک
متخصص طب کار ،تست اپتومتری (بینایی سنجی) ،تست اسپیرومتری (تست
ریوی) و تست اودیومتری(شنوایی سنجی) بود که سه مورد نخست جهت تمامی
کارکنان و موارد بعدی به ترتیب جهت پرسنلی که با مواد شیمیایی سروکار دارند و
کسانی که در معرض سروصدا قرار دارند انجام پذیرفت.
الزم به توضیح می باشد پیرو انجام معاینات مذکور و محاسبه قد و وزن پرسنل،
شاخص(BMIنمایه توده بدنی  )Body Mass Indexمحاسبه شده و برطبق آن
پزشک تغذیه جهت سالمت پرسنل هر چهارشنبه در کارخانه حضور می یابد تا
وضعیت سالمت پرسنل را پایش و برنامه غذایی مناسب به ایشان ارائه دهد.
 BMIیکی از شاخص هایی است که هرشخص می تواند با محاسبه آن بداند که در
چه محدوده وزنی قرار دارد.
الزم به توضیح است غذای آشپزخانه تحت نظر پرشک تغذیه قرار گرفته است.
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خانواده الکتروپیک

همزمان با فرارسیدن یلدا مسابقه ای تحت عنوان حافظ خوانی کودکان الکتروپیکی
برگزار شد که با استقبال همکاران مواجه شد.
قرعه کشی انتخاب نفرات برتر توسط یکی از پرسنل باسابقه الکتروپیک خانم سودابه
عاشوری برگزار شد و عالوه بر نفرات برتر به تمام شرکت کنندگان جایزه ای به رسم
یادبود اهدا شد.

نفرسوم:فاطمه
خواهرزاده خانم زهره نوروزی

نفراول:
فرزند آقای محمدحسین باقرپور

قدم نـو رسیده مبارک
همکارانمان آقایان هادی رحیم زاده و علی
بخشی پور طعم دلپذیر پدر را چشیدند و
صاحب فرزند شدند.
ما به این عزیزان تولد میوه های زندگیشان
را تبریک عرض نموده و امیدواریم کانون
خانواده شان همیشه گرم و پرامید باشد.

نفردوم:یاسمن
فرزند خانم محبوبه طهماسبی
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