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به جای سرمقاله 3

نوک بر زمین نزن؛ بال هایت را باز کن
مرغ وقتی می خواهد برای جوجه هایش مادری
کند ،در اطراف آنها می چرخد و برزمین نوک می زند و با
این کار به جوجه ها یاد می دهد تا دانه از زمین برچینند.
جوجه از شادی نوک بر زمین زدن و سنگ و دانه به چینه
دان بردن ،جیک جیک می کند .او از مادرش یاد می گیرد
که در زمین زندگی بجوید و آسمان را جدی نگیرد .وقتی
باد بوزد ،مرغ جوجه ها را زیر بال های خودش می گیرد
و آن ها را به پناهگاه هدایت می کند .وقتی باد می وزد،
مرغ درسی برای آموختن به جوجه هایش ندارد؛ جز درس
پناه گرفتن و پنهان شدن.
اما عقاب برعکس مرغ وقتی باد می وزد ،در مقابل جوجه
هایش بال ها را باز می کند و با این کار به آن ها یاد می
دهد که مانند او بال هایشان را باز کنند .برای جوجه
عقاب ،باز کردن بال ،در مقابل باد ،اولین تجربه برخاستن
از زمین است .بال که باز شود ،باد جوجه عقاب را بلند می
کند و فریاد شادی او را در آسمان پخش می کند.
سال جدید ،سال بال باز کردن است و سال نوک بر زمین
زدن و دانه برچیدن نیست .سال اوج گرفتن و آسمان را
درنوردیدن است .برای این کار الزم نیست کار و زحمت
زیادی بکشیم .فقط کافی است بال هایمان را باز کنیم.
درون هر کدام از ما عقابی پنهان است که با وزش اولین
باد می تواند برخاستن از زمین و اوج کشیدن به آسمان را
تجربه کند .این عقاب کافی است بال هایش را باز کند تا

باد بلندش کند .باز کردن بال ها نیز فقط به تصمیم
و انتخاب من و تو بستگی دارد.
اگر می خواهی امسالت با سال های قبل فرق کند ،کافی
است دست از نوک بر زمین زدن برداری .باید عقاب درون
خودت را باور کنی و نگاهت را به سمت آسمان برگردانی.
وقتی اولین نسیم وزیدن گرفت ،باید بالفاصله جرات
باز کردن بال هایت را در وجودت زنده کنی .تو هم می
توانی مثل خیلی های دیگر همین امسال به یک زبان
خارجی مسلط شوی .می توانی تمام آنچه را که برای کار
با کامپیوتر و اینترنت الزم است ،همین امسال یاد بگیری.
می توانی مهارت و دانشی جدید بیاموزی .می توانی
کسب و کاری تازه را برای خود سرپا کنی .همه این ها
به شرطی اتفاق می افتد که جرات کنی و بال هایت را
باز کنی .اگرچنین نکنی و مثل گذشته فقط نوک بر زمین
بکوبی ،مثل همان گذشته و گذشته های قبل از آن روی
زمین باقی می مانی .سال ها بعد ،وقتی به این ایام می
نگری ،افسوس و حسرت می خوری که چرا یک بار هم بال
باز کردن را امتحان نکردی .فردای خودت را حسرت زده
امروزت نکن .نام امسال را سال بال باز کردن بگذار .درون
تو یک عقاب بزرگ برای پریدن لحظه شماری می کند.
برای دیدن این عقاب کافی است در مقابل اولین نسیمی
که می وزد ،بال هایت را باز کنی .مطمئن باش پرواز خود
به خود اتفاق می افتد.
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گردهمایی خانواده بزرگ الکتروپیک در آغاز سال 1393

همزمان با اولین روز کاری شرکت الکتروپیک در سال  ،1393مراسمی با حضور مدیران ارشد ،معاونان ،مدیران و تمامی
کارکنان شرکت برگزار شد.
در این مراسم که با تالوت آیاتی از قرآن مجید آغاز شد؛ پس از پخش سرود جمهوری اسالمی ایران ،وزیری ،جانشین
مدیرعامل ،ضمن تبریک سال جدید ،سخنان خود را در خصوص فراز و نشیب های سال گذشته ایراد نمود .ایشان ورود
عزیزان همکاران را
و تجهیز دستگاه  ،smdراه اندازی سالن وایرکات و تالش پرسنل الکتروپیک را فرازها و فقدان
ِ
نشیب های سال گذشته برشمرد.
وی در ادامه با بیان اینکه سال گذشته سال کیفیت و نوآوری در شرکت الکتروپیک نامیده شده بود بر این دو هدف مهم
در سال جدید نیز تاکید و خواستار تالش مضاعف تمامی پرسنل با رعایت اصول برنامه ریزی ،سرعت ،دقت و صرفه
جویی در این مهم شد.
پس از سخنان ایشان ،مهرداد منصوری ،مدیرعامل شرکت الکتروپیک ضمن تبریک سال نو ،سالی پربار و سرشار از
موفقیت را از خداوند منان برای تمامی هموطنان خصوصا پرسنل الکتروپیک خواستار شد.
ایشان ضمن توصیف اهداف و چشم انداز شرکت الکتروپیک در سال  1393اعالم نمود :شرکت الکتروپیک هیچگاه
به دنبال منافع شخصی و کسب سود بیشتر نبوده است و همواره سعی کرده است با ارتقا کیفیت محصوالت و خدمات
خود ،رشد و پیشرفت نماید.
ایشان با بیان اینکه ما تولید می کنیم و دیگران بهره می برند و دیگران تولید می کنند و ما استفاده می نماییم عنوان
کرد :با توجه به این چرخه ،می بایست همواره در تمامی امور سالم زندگی کرد زیرا نتیجه تمام کارهایمان به خودمان
باز می گردد.
پس از سخنان مدیرعامل شرکت ،با پخش سرود ای ایران و پذیرایی از تمامی پرسنل این مراسم خاتمه یافت.
این مراسم در تاریخ  18فروردین  1393در کارخانه شماره  1برگزار شد.
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سال  ،93سال تغییر است.
زیرا تغییر عامل موفقیت است.

هدف الکتروپیک

در سال جدید این است که در

کوچه های هر شهری ،حداقل
 60تا  70درصد دربازکن های آن
از محصوالت الکتروپیک باشد.

جهان از بخش تخصص و کارشناسی

عبور کرده است و به مفهوم رسیده است.
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دیدارمسئولین شعب شرق بانک صادرات تهران راه اندازی کانوایر در خط دم دری تصویری

فضاهای سبز شرکت الکتروپیک

پرداخت کارانه

بازدید مسئولین سازمان فنی و حرفه ای استان تهران

پیرو اعالم قبلی که توسط مدیریت روابط عمومی انجام
گرفته بود ،کارانه سال  92در فروردین ماه به حساب
تمامی پرسنل واریز شد.
با پرداخت این مبلغ ،موجی از شادی فضای کارخانه
را در برگرفت و پرسنل مدیریت های مختلف با حضور
در مدیریت روابط عمومی خواستار اعالم قدردانی از
مدیران ارشد شرکت شدند.

تقدیر از بانوان شرکت در روز زن

همزمان با فرا رسیدن والدت حضرت زهرا (س) و روز زن ،از
بانوان شرکت قدردانی شد.
با توجه به دیدگاه مدیران ارشد مبنی بر نقش پررنگ خانم
ها در خانواده و محل کار ،در سالروز گرامیداشت مقام زن از
زحمات همکاران خانم الکتروپیک با اهدای شاخه گل و کارت
هدیه تشکر و قدردانی شد.
همچنین همزمان با والدت امام علی (ع) و روز پدر ،با اهدای
کارت هدیه ای از آقایان شرکت الکتروپیک تقدیر شد.
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ساماندهی محیط کار بر اساس سیستم 5s
هدف از اجرای تکنیک  5sبهسازی شرایط موجود در
محل کار و زندگی به کمک افراد همان مجموعه است.
این بهسازی با مشارکت کلیه افراد انجام می گیرد لذا
مشارکت و همدلی از مهمترین ارکان پیاده سازی این
تکنیک می باشد.تولید و تجارت بسیار شبیه به یک
ورزش گروهی است :بعضی مربی هستند ،بعضی بازیکن
و عده ای نیز نقش پشتیبانی کل تیم را بر عهده دارندو
بدیهی است که برای پیروز شدن و هماهنگی یک تیم
همه اعضا باید وظیفه خویش را درست انجام دهند .در
بهترین تیم ها هر عضو تیم ،وظیفه خود را به خوبی
می داند و آن را به بهترین نحو انجام می دهد .این امر
بدان معنی است که تیم های خوب تاکید خاصی بر این
نکته ندارندکه حتما بازیکن معروف یا به اصطالح ستاره
هایی در تیم وجود داشته باشد .بعنوان مثال در یک
تیم فوتبال اگر شیوه ی بازی و جایگیری هر یک از
بازیکنان صحیح باشد و اصل همکاری در بازی رعایت
شود ،آن تیم پیروز از میدان خارج خواهد شد .پس
یک تیم خوب ،حاصل جمع توانایی هر یک از اعضای
آن است.
اجرای نظام آراستگی باید از مدیران و سرپرستان
شروع شود تا موجب تشویق و سرمشق عموم کارکنان
شود .یکی از الزمه های اجرایی نظام آراستگی ،عزم

مدیریت است؛ زیرا با شروع این نظام کافی است مدیران،
محور کار را مشخص کنند ،آن گاه کارکنان به صورت
خودجوش کار را پیش می برند .از مهترین نتایج این کار
می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-1بهسازی فرآیندهای سازمان و حذف اتالف
-2برقراری ایمنی
-3رسیدن به کارآیی موردنظر
-4ارتقا کیفیت
-5حذف یا کاهش ضایعات
-6کاهش خرابی تجهیزات
-7افزایش بهره وری
-8ارتقا روحیه کارکنان
-9جلب نظر مشتری
شایان ذکر است پیرو دستور مدیرعامل محترم الکتروپیک
مبنی بر لزوم پیاده سازی تکنیک فوق،جهت بررسی وضع
موجود و تعیین سطح شرکت نسبت به الزامات تکنیک 5S
در تاریخ  1393/02/03مدیریتهای ستادی  ،تولیدی و
کلیه اماکن شرکت مورد ممیزی قرار گرفتند که در نتیجه
مدیریت تولید توانست باالترین نمره ممیزی را دریافت
کند.
گفتنی است این بخش با مدیریت جناب آقای قدیمی ،اداره
می شود.
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دریافت گواهینامه  CEاروپا جهت
سنسورهای  180و  360درجه یوتاب

سنسورهای  180و  360درجه یوتاب ،موفق به دریافت گواهینامه  CEاروپا گردیدند.
سنسورهای  180و  360درجه یوتاب که با دانش فنی متخصصان شرکت تولید شده بود و در بازار ایران جایگاه قابل
قبولی را کسب کرده بود؛ از این پس و بعد از دریافت گواهینامه  ، CEامکان فروش در اتحادیه اروپا را نیز خواهد داشت.
الزم به ذکر است کسب این عنوان مرهون تالش های بی شائبه و مستمر یکی از همکاران عزیزمان «سرکار خانم مهسا
گودرزی» می باشد و روابط عمومی به ایشان و تمامی همکاران محترم این موفقیت را تبریک عرض می نماید.

بازدید از نمایندگان خدمات پس از فروش
به همت مدیریت خدمات پس از فروش معاونت بازرگانی
شرکت الکتروپیک ،از نمایندگان خدمات پس از فروش
شرکت در استان های سمنان ،خراسان جنوبی ،خراسان
شمالی ،خراسان رضوی ،گلستان و مازندران بازدید بعمل
آمد.
این بازدید با هدف ارزیابی نمایندگان خدمات پس از فروش،
بررسی و رفع مشکالت فنی محصوالت ،بررسی ظرفیت
های استان و دریافت بازخورد از مشتریان و نمایندگان
صورت پذیرفت.
این بازدید از تاریخ  14لغایت  24اردیبهشت انجام گرفت.

نتیجه کار هر کس به خود باز می گردد
در این شماره از فصلنامه با یکی از همکارانمان در معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه چند دقیقه ای هم کالم شدیم.
ایشان تحلیلی پیرامون حوزه های مرتبط کاری شرکت ارائه کرده بودند که مورد استقبال مدیر عامل محترم نیز قرار
گرفته بود ؛ از همین رو در ابتدا قصدمان از انجام مصاحبه به خاطر تحلیل شان بود اما نحوه بیان صحبتهای ایشان به
قدری جذابیت داشت که ترجیح دادیم در موضوعات دیگر هم صحبت کنیم .موضوعاتی که خیلی از ما در زندگی روزمره
به کرات با آن مواجه هستیم و خیلی ساده نیز از کنار آنها عبور می کنیم  .نکته ای که در صحبت های خانم سپیده
سمواتی (کارشناس طراحی صنعتی) به وضوح مشاهده می شود ،استفاده از مثال های ساده برای درک مفاهیم مورد نظر
است امیدواریم شما خواننده گرامی با مطالعه چکیده صحبت های ما با ایشان ،دقایقی به تامل بنشینید:
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• وقتی شما قصد دارید انتخابی انجام دهید
حتما به گذشته و سابقه آن رجوع می کنید.
این انتخاب می تواند خرید یک بلوز ،انتخاب
یک دوست ،نوع مسکن یا یک محصول باشد،
بنابراین تصویری که از گذشته آن انتخاب
دارید می تواند در آینده آن تاثیرگذار باشد.
• وقتی از یک خیابان عبور می کنیم دم دری
های الکتروپیک را می بینیم .دم دری ها
جزئی از اِل ِمان های شهری شده است و همه
ما در برابر شهری که در آن زندگی می کنیم،
مسئول هستیم.
• برای اینکه بتوانیم در امور مختلف بهترین
تصمیم را داشته باشیم باید قبل از هر چیز
خودمان را خوب بشناسیم .برای شناخت
بازار رقابتی و تحلیل محصوالت و بهبود
تولید هم باید الکتروپیک را از همه جوانب
بررسی کرد( .تحلیل بنده در همین راستا
بوده است)
• الکتروپیک از کجا شروع کرد؟ چه روندی
را پشت سر گذاشت؟ در حال حاضر در چه
مسیری حرکت می کند؟ باوجود سابقه
چندین ساله در تولید ،حاال چه انتظاراتی از
محصوالتش به وجود آمده است؟ در آینده
می خواهد به کجا برسد؟ ( رسیدن به جواب
این سواالت راه را به ما نشان می دهد )
• برای سرعت بخشیدن در رسیدن به هدف
باید خود ساخته تر شد ،نه پردازنده رفتار
افرادی که با آنها در ارتباط هستیم.کسی که
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درک درستی از خود دارد ،در برخورد با خانواده  ،همکار و جامعه موفق
تر خواهد بود.
• در دنیای امروز رابطه ها به چند گروه احساسی ،کاری ،مالی و اجتماعی
تقسیم می شوند و برای داشتن روابط موفق ،احتیاج داریم کنار یکدیگر
حرکت کنیم ،نه این که در مقابل یکدیگر قرار بگیریم! مسئولیت اصلی
ما در الکتروپیک تولید محصولی است که مردم از داشتن آن احساس
آرامش خاطر داشته باشند ،نه این که محصول را در مقابل خود ببینند.
• همه انسان ها به طرق مختلفی به یکدیگر نیاز دارند .وقتی وظایف
خود را به نحو احسن انجام دهیم نتیجه کارهایمان در وهله نخست به
خودمان بازمی گردد.
مثالی که مدیرعامل محترم در مراسم آغاز به کار بیان نمودند مبنی بر
اینکه «ما تولید می کنیم و دیگران استفاده می کنند و دیگران تولید
می کنند و ما استفاده می کنیم» موید همین نکته است.
• هر کس با توجه به دیدگاهش به مسائل مختلف واکنش نشان می دهد
که این موضوع بستگی به طرز تفکر فرد دارد .به عنوان مثال ،می توان
دو دیدگاه را از یک زندگی مشترک بیان نمود :
الف) بعد از گذشت سه سال ،زندگی مشترک برایم خسته کننده شده
است( .شروع نابسامانی و عدم استحکام بنیان خانواده)
ب) بعد از گذشت سه سال ،زندگی مشترک برایم زیباتر ،دیدم آگاهانه تر
شده است ( .حرکت متعالی و شناخت بهتر زندگی)
(دیدگاه خانواده الکتروپیک هم تعیین کننده مسیر حرکت آن خواهد
بود)
• همه ما الکتروپیکی ها باید وجدان کاری در قبال آقایان منصوری و
خودمان داشته باشیم .محیطی که در آن فعالیت می کنیم متعلق به همه
ماست .نباید نسبت به مسائل بی تفاوت باشیم ،کاغذی که مصرف می
شود ،المپی که روشن می ماند متعلق به خود ماست و در مجموع ما در
تمام اموری که در شرکت صورت می گیرد سهیم هستیم.
• هر محصولی که خریداری می شود یک دفترچه راهنما دارد و دفترچه
راهنمای مسلمانان قرآن است .خداوند در سوره بقره در خصوص انسان
سازی می فرماید :رستگاران کسانی هستند که خوب فکر می کنند،
درست و غلط را تفکیک می کنند ،دیگران را از غلط نهی ،به درستی
دعوت می کنند و به درستی ها عمل می کنند.
• سخنانم را با یک جمله از شهید ( سرلشکر خلبان ناصر دژپسند ) به
پایان می رسانم :هر کس اگر کار خودش را درست انجام دهد جامعه
درست خواهد شد.

فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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تحولی نو در تولید
با حمایت مدیران ارشد شرکت الکتروپیک ،جهت ارتقا
کیفیت محصوالت ،حرکت همگام با تکنولوژی های نوین
و افزایش توان تولید در سال  1392خط مونتاژ SMDبا
موفقیت راه اندازی شد.
این پروژه که با حضور نمایندگان شرکت در نمایشگاه
های بین المللی و مطالعه قابلیت های برندهای مختلف
آغاز شد در نهایت با خرید یکی از شناخته شده ترین
برندهای موجود یعنی پاناسونیک وارد فاز اجرایی و ورود
به کشور گردید.
خوشبختانه با حضور دونفر از متخصصین شرکت،
مهندس قلیزاده و سیامک رستمی در کشور چین و
کسب آموزش های الزم و همراهی و همکاری مهندس
غالمپور که به تازگی به خانواده الکتروپیک پیوسته است
و همت باالی کلیه پرسنل مرتبط ،شرکت الکتروپیک
توانست بدون اتکا به پیمانکار خارجی دستگاه  SMDرا
راه اندازی نماید .
در مدیریت مونتاژبرد( ، )smdفیبر های الکترونیک
توسط دستگاه های قطعه چین اتوماتیک (& pick
 )placeبا تکنولوژی پیشرفته به ظرفیت  60هزار قطعه
در ساعت با حداکثر دقت مونتاژ می شوند و همچنین قلع

کاری فیبر ها توسط دستگاه پرینتر تمام اتوماتیک انجام
می گیرد و در نهایت تمام محصوالت به صورت صد در صد
تست می شوند.
باید یادآور شد از آنجایی که عالوه بر سرعت ،دقت و
کیفیت همواره از اهداف الکتروپیک بوده است همزمان با
راه اندازی دستگاه ( Pick & Placeدستگاه قطعه چین)،
دستگاه( SPIکنترل قلع کاری قبل از چیدمان) و دستگاه
( AOIدستگاه کنترل قلع کاری قطعات بعد از کوره)
خریداری و راه اندازی گردیده اند.

تفاوت  SMDبا SMT
 SMDمخفف Surface mount device
به معنی نصب قطعات سطحی بر روی فیبر
خام می باشد.
Surface-mount
مخفف
SMT
 technologyبه شیوه و فرآیند چیدمان
قطعات الکترونیکی نصب سطحی اطالق
می شود.
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تولید TFT
در الکتروپیک

امکان تولید
 TFTتاکنون
در کشور میسر
نبوده است و
الکتروپیک به
عنوان اولین
تولیدکننده
داخلی توانسته
است به این
مهم دست یابد.

خط  SMDقابلیت چیدمان محصوالت و بردهای با
تکنولوژی باال نظیر دوربین و قطعاتی با ابعاد مختلف
(  1005میلیمتر تا ابعاد  30میلیمتر) را دارد ؛ ضمن اینکه
در حال حاضر مونتاژ  TFTدر برنامه تولید این دستگاه
قرار دارد .الزم به ذکر است امکان تولید  TFTتاکنون
در کشور میسر نبوده است و الکتروپیک به عنوان اولین
تولیدکننده داخلی توانسته است به این مهم دست یابد.
به تمامی همکارانی که در اجرای این پروژه مهم نقش
داشتند خدا قوت می گوییم.

مزایای تکنولوژیSMD

_ افزایش کیفیت با توجه به استفاده از
قطعات با ابعاد کوچک و دقت باال
 کاهش میزان دخالت نیروی انسانی وکاهش خطا درتولید
 کاهش درصد خرابی محصوالت افزایش سرعت تولیداقدامات بهینه سازی دستگاه SMD
 کاهش مصرف قلع و صرفه جویی در ابعادمدار چاپی و ابعاد قطعات که باعث کاهش
تغییر و گسترش سالن SMDآنتی استاتیک نمودن کف سالن  SMDآالینده های زیست محیطی می شود. قابلیت عملکرد مناسبساخت دیوار حایلتعبیه  airshowerیا دوش هوا(برای  -کاهش تولید گرما و مصرف برقجلوگیری از ورود گردوغبار به محل
استقرار دستگاه)
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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کیفیت ،رمز موفقیت سازمان ها در قرن 21

منبع :مدیریت کنترل کیفیت

در بحث کیفیت و تولید صنعتی ،بخش کنترل کیفیت و
مهندسی کیفیت به بخشی گفته میشود که با انجام یک
سری از فعالیت ها ،کارخانه بتواند بهوسیله آن از مرغوبیت
و مشتریپسند بودن کاالهای تولیدی خود مطمئن گردد.
کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازهگیری یا آزمون
است که روی یک محصول یا کاال انجام میشود تا مشخص
شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت
دارد یا خیر .یکسان بودن تقریبی برجستهکاریهای
ستونها و دیوارهای تخت جمشید ،نیایشگاههای مصری و
یونانی و دیگر سازههای باستانی نشانگر اینست که موضوع
کنترل کیفیت از دیرباز نزد بشر وجود داشته است.
در شرکت الکتروپیک خط مشی کیفیت از تاریخ 92/02/31
در سازمان جاری شده است.به صورت کلی کنترل کیفیت
یعنی انجام درست کارها از همان ابتدا به نحوی که با
میزان ضایعات کمتر محصولی را تولید کنیم که موجب
رضایت مشتری گردد.فرایندهای کنترل کیفیت درشرکت
الکتروپیک به شرح ذیل می باشند :
-1بازرسی قطعات ورودی خریداری شده مدیریت های
خرید داخلی و خرید خارجی در قسمت های الکترونیک
– مکانیک – مواد اولیه – رنگ کاری – آبکاری
هدف از بازرسی  :جلوگیری از ورود قطعات نامرغوب به
فرایند تولید محصوالت
-2بازرسی حین فرایند که در زمان تولید محصوالت
مطابق طرح کنترل های تهیه شده بازرسین کنترل کیفیت
مبادرت به بازرسی و نظارت بر نحوه صحیح انجام فرایند
های تولید می نمایند.
هدف از بازرسی  :جلوگیری از انجام نادرست فرایند مونتاژ
و تولید محصوالت نیم ساخته نامنطبق و کاهش ضایعات
-3بازرسی محصوالت نهایی که در انتهای خط تولید
محصوالت نهایی بازرسین کنترل کیفیت مطابق جداول
استاندارد بین المللی مبادرت به نمونه گیری از محصوالت
تولید شده و بررسی آنها مطابق طرح کنترل های تهیه شده
می نمایند.
هدف از بازرسی  :جلوگیری از عبور محصوالت نامنطبق از
سالن های تولید به انبار و حفظ رضایت مشتری

-4بازرسی حواله انبار که در زمان ارسال محصوالت از انبار
برای مشتری بر فرایند بسته بندی  ،ثبت آدرس  ،بارگیری
از لحاظ تنوع و تعداد مطابق حواله درخواستی مشتری
نظارت می شود.
هدف از بازرسی  :باال بردن رضایت مشتری و اطمینان از
سالم و کامل ارسال شدن حواله درخواستی مشتری
-5بازرسی دوره ای انبارها که به صورت ماهیانه از شرایط
نگهداری مواد  ،قطعات و محصوالت انجام می شود و معایب
موجود در گزارش حاصل از این بازرسی درج می گردد.
هدف از بازرسی  :کشف موارد انبارش و نگهداری ناصحیح
که منجر به آسیب دیدن قطعات و محصوالت موجود در
انبار می گردد و اعالم آنها جهت برطرف شدن مشکالت
-6کالیبراسیون تجهیزات که به صورت دوره ای تمامی
تجهیزات موثر در فرایندهای تولید مورد بازرسی و انجام
کالیبراسیون قرار می گیرند.
هدف از انجام کالیبراسیون  :شناسایی دستگاههای خراب
و صدور برگه تعمیرات برای آنها و جلوگیری از استفاده
از دستگاه خراب در فرایندهای تولید و درصورت قابل
تعمیر نبودن اعالم به مدیریت مربوطه جهت تامین و خرید
دستگاه جدید و سالم .
-7صحه گذاری تعمیرات خدمات پس از فروش که به
صورت مرتب مواردی که توسط مدیریت خدمات پس از
فروش تعمیر می گردد مورد بازرسی قرار می گیرد.
هدف از بازرسی  :اطمینان حاصل نمودن از انجام صحیح
تعمیرات و نهایتا رضایت مشتری از خدمات تعمیرات
درخواست شده .
-8بازرسی اقالم نامنطبق هفتگی که پس از انجام
فرایندهای تولید قطعات نامنطبق کنار گذاشته شده توسط
کنترل کیفیت مورد بازرسی و تعیین تکلیف قرار می گیرد .
هدف از بازرسی  :تهیه گزارش ماهیانه از میزان قطعات
ضایعات شده در فرایندهای تولید و قطعات نامنطبق
مرجوع شده از فرایندهای تولید و ارائه گزارش در جلسات
پایش ماهیانه و صدور اقدام اصالحی برای رفع مشکالت
مربوطه و کاهش ضایعات.
 -9تهیه و بازنگری نمونه شاهد که برای هر محصول مطابق
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طرح کنترل تهیه شده مربوطه در مواردی که کنترل با یاری خداوند منان بتوانیم هر روز بهتر از دیروز اصول
ظاهری لحاظ گردیده است برای انجام بازرسی ها مطابق کنترل کیفیت را در سازمان به اجرا بگذاریم و مشتریان
مرجع تایید شده نمونه شاهد تهیه می شود و فرایند الکتروپیک را بیش از قبل راضی و خشنود نماییم.
بازرسی مطابق نمونه تایید شده صحه گذاری می گردد.
هدف از تهیه نمونه شاهد  :در دسترس بودن سطح قابل
قبول برای موارد ظاهری و جلوگیری از تصمیم گیری
سلیقه ای در مورد کیفیت همچنین عالوه بر موارد اشاره
شده مدیریت کنترل کیفیت در فرایندهایی نظیر صحه
گذاری قالب  ،ارزیابی تامین کنندگان  ،تولید آزمایشی و ...
با سایر مدیریت های سازمان همکاری می نماید .همانطور
که مشاهده نمودید مسئولیت تولید محصول با کیفیت از
سطح اپراتورها در انجام صحیح فرایندهای خود کنترلی و
نظارت های حین فرایند کنترل کیفیت تا سطح مدیران
ارشد در تایید مستندات و مجوز های الزم کیفیت را در بر
می گیرد و کنترل کیفیت در شرکت الکتروپیک به عنوان
کنترل کیفیت جامع درحال انجام می باشد که امید است

تقدیر از پرسنل روابط عمومی در روز روابط عمومی
همزمان با فرا رسیدن روز ارتباطات و روابط عمومی از
پرسنل روابط عمومی الکتروپیک تقدیر شد.
در این مراسم که با حضور قائم مقام و جانشین مدیر عامل
و معاون نوسازی و سرمایه انسانی برگزار شد؛ ابتدا وزیری،
جانشین مدیرعامل ضمن تبریک این روز ،روابط عمومی را
پلی ارتباطی میان مشتریان و مدیران ارشد عنوان کرد.
ایشان با بیان اینکه فعالیت های روابط عمومی و معاونت
نوسازی و سرمایه انسانی در خیلی از بخش ها هم سو
هستند بر هماهنگی و انسجام بیشتر در این دو حوزه تاکید
کردند .ایشان در ادامه با ابراز تاسف از عدم همکاری نقی
پور ،مدیر روابط عمومی با شرکت الکتروپیک از زحمات
ایشان که منجر به رشد روابط عمومی شده است تشکر
کردند و برای ایشان آرزوی موفقیت و سربلندی کردند.
پس از سخنان ایشان ،مجید منصوری ،قائم مقام مدیر
عامل ،با تاکید بر صحبت های جانشین مدیرعامل ،یکی
از وظایف روابط عمومی را دریافت پیشنهادات و مشکالت
مشتریان درون و برون سازمانی برشمرد و عنوان نمود :
پرسنل روابط عمومی می بایست با پیگیری های الزم و

نهایت امانتداری ،جهت تحقق و یا رفع آن قدم بردارند
که اگر این مهم اتفاق افتد منجر به رشد سازمان خواهد
شد.در پایان با اهدای هدایایی از زحمات پرسنل مدیریت
روابط عمومی تقدیر و تشکر شد.
این مراسم در تاریخ  27اردیبهشت ماه در محل استقرار
جدید روابط عمومی (کارخانه شماره  1روبه روی دفتر قائم
مقام مدیرعامل) برگزار شد.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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کاربران شبکه و ایرادهای به اصطالح بنی اسرائیلی !!!!
تجربیات پشتیبانی شبکه مدیریت انفورماتیک

منبع :مدیریت انفورماتیک

در اینجا می خواهیم بر اساس تجربه به برخی از مواردی
اشاره کنیم که کارکنان بنا به دالیلی نامشخص نارسائی
شبکه را ناشی از کوتاهی مدیریت انفورماتیک می دانند.
و در ادامه روشهای مقابله با این نارسائی ها در سازمان را
بررسی کنیم :
 -1شبکه قطع است !
چه جمله آشنایی  ...درد مشترک همه کارشناسان . IT
در بسیاری از موارد شما دیده اید که شبکه به خودی خود
قطع نمی شود مگر اشکاالت سراسری در سازمان که مثال
یک سوئیچ یا ارتباط رادیویی مشکل پیدا می کند و شبکه
همه قطع می شود ولی معموالً کاربرها یا به عمد یا از روی
بی احتیاطی کابل شبکه را می کشند یا با دستکاری نرم
افزاری مث ً
ال تنظیمات  Explorerیا نصب نرم افزارهایی
باعث اختالل عملکرد دستگاه در دسترسی به سایت ها می
شوند (که این ها هم همیشه گفته ایم «خودش» خراب نمی
شود !!  ...خرابش می کنند ) .شاید با خودتان بگویید «مگر
«کاربر» اجازه نصب دارد ؟ بسیاری افراد دسترسی admin
در دستگاهشان دارند به دلیل استفاده سازمان از بعضی نرم
افزارها که جز در محیط با دسترسی  adminکار نمی کنند،
انفورماتیک اجبارا ً مجبور به واگذاری دسترسی به کاربر
می شود (کاربری که بزرگترین دغدغه اش کارش است
ولی با گرفتن یک لوگ از دستگاهشان می بینید  90درصد
اوقاتش از اینترنت هیچ استفاده اداری نکرده  ...بی علت

نیست که سایت های دانلود برنامه ها و موزیک ها
بیشترین بازدید را در ادارات دارند و سایت های کاری
کمترین .
برای این گونه کاربران اول باید توضیح داد که «دستگاه
خودش خراب نمی شود «بلکه خرابش می کنند  .ما
همیشه ضمن اشاره به این جمله نمونه دستگاه هایی از
شرکت را مثال می زنیم که  2سال است کار می کنند و
به هیچ یک از ایرادات این کاربر مواجه نمی شوند چون از
سایت های غیر اداری و یا حداقل غیر معمول بازدید نمی
کنند  .معموالً دستگاه مدیر این افراد مثال خوبی است .
 -2پرینتر  ،اسکنر و  ...کار نمیکند !
هنوز کشف نشده چه حکمتی دارد این قضیه که در 50
درصد مواقع به محض اینکه باال سر دستگاه می رویم
پرینتر یا اسکنر مورد نظر با دستور پرینت یا اسکن ما
خود به خود شروع به کار می کند! فقط آمار نشان می
دهد درخصوص بعضی کاربران این اعالم خرابی اشتباه
یا  False Alarmزیاد تکرار می شود و می توان نتیجه
گرفت فرد بعض ًا از این مورد برای سو استفاده و انجام
ندادن وظیفه اش استفاده می کند و معموالً هم سعی می
کنند زمانی باشد که کار خودش زیاد است و این خرابی
رخ دهد!
 -3دستگاه روشن نمی شود:
کاربران همیشه در بیان مشکالت همه چیز را گردن
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همه می اندازند .آماری که ما بصورت تجربی دیده ایم 90
درصد مواقع مشکل اص ً
ال از دستگاه نیست و معموالً یا
عمدی یا غیرعمدی یا کابل برق دستگاه درآورده شده یا
سه راهی یا اص ً
ال مانیتور یا سه راهی برق روشن نشده ...
مودبانه ترین روش برای این که کاربر متوجه شود باید
درصورت رخداد این موارد ابتدا این موارد را چک کند و
ما هم حواسمان هست که یک بار مودبانه و خیرخواهانه
همان جا خیلی ساده بررسی اشکال را آموزش می دهیم
که این گونه مواقع ضمن بررسی اتصال کابلها به برق ،
روشن بودن سه راهی  -مونیتور و کیس (هم دکمه
پاور و هم کلید پاور پشت کیس ) باید بررسی شود و
درصورت عدم مشاهده مشکل از این ها مراتب به واحد
انفورماتیک ارجاع شود  .درصورتی که کاربر روی جمله
«آخر من اطمینان دارم که این کار را نکرده ام» اصرار
می کند یادآوری می کنیم ممکن است مث ً
ال دست خدمه
یا شخصی خورده باشد ولی به هرحال باید این موارد چک
شود زیرا ..
هیچ کابلی «خودش در نمی آید !»
 -4اشکاالت سراسری :
کم کم کاربران عادت می کنند که در روزهایی با مناسبت
های خاص ،ممکن است ایمیل ها باز نشوند یا سرعت
اینترنت کند یا ک ً
ال قطع شود  .ولی باز هم عده ای هستند
که در جریان نیستند و به همین خاطر اگر اشکاالتی
درخصوص باز نشدن ایمیل مدیران و افراد مهم سازمان
گزارش شد اول ما یکبار موضوع را از دستگاه دیگری
بررسی می کنیم و درصورت صحت موضوع با همکار یا
دوست دیگری از بیرون سازمان هم چک کنیم و به کلیه
همکاران در سازمان اطالع رسانی می کنیم.
 -5یک فایل هست که کار بچه های انفورماتیک است ما
نمی توانیم  :تصور غلط همکاران ،یک مهندس کامپیوتر
باید از هرچه در مانیتور می توان دید یا هرچه که با یک
سیم می تواند به کامپیوتر وصل شود سر در بیاورد ،در
ایران اسم واحد انفورماتیک همه را یاد کماندوها می
اندازد ( برای رفع مشکالت یک ساختمان یک مهندس
برق که از برق ساختمان سر در می آورد  -مهندس آب
و فاضالب از سیستم آب و فاضالب  -معمار  -نقشه کش
و غیره هرکدام در زمینه خودشان استفاده می شود ولی
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یک کماندو برای نفوذ به ساختمان و تخریب آن باید از
همه این ها سر در آورد مثل کارشناس  ITدر ایران که
توقع می رود مهندسین کامپیوتر از برنامه مهندسی
ساختمانی تا حسابداری و اداری سر در بیاورند.
 -6دستگاه فکس  -ویدئو پروژکتور  -هرچی با برق کار
میکنه !  ...کار نمیکنه :
تصور غلط دیگر که این توهم را ایجاد می کند که اگر شما
به واسطه هوشتان و نه ارتباط با کارتان به جای واحد فنی
یا روابط عمومی  ،تنظیمات برخی دستگاه ها را بلد هستید
«باید» تعمیر آنها را هم بلد باشید و بعض ًا کاربران واضح
با جمالتی نظیر «شما مهندس کامپیوتر هستید و این هم
به کامپیوتر وصل است دیگر !» این مساله را بازگو می
کنند ما هم معموال می گویم «شما مشکل گوارشی داشته
باشید می روید نزد دندانپزشک ؟» یا «برق ساختمانتان
مشکل داشته باشد لوله کش می آورید و می گویید هردو
در ساختمان کار می کنند دیگر ؟!» راه حل خاصی نیست
کار خاصی هم از دست ما بر نمی آید نتیجه این که در
نهایت مجبور می شویم با متخصص یا شرکت پشتیبان
مربوطه تماس بگیریم.
 -7ما بهشان گفته ایم ولی نیامدند درست کنند :
این هم مساله ایست که زیاد پیش می آید  :دستگاهی
خراب می شود یا اشکالی رخ داده و کاربر چون بهانه
خوبی برای کار نکردن پیدا کرده اطالع نمی دهد و بعد
از پیگیری رئیسش می گوید به علت خرابی دستگاه یا
ارتباط شبکه اش نتوانسته کارش را انجام دهد ( همان
کاربری که اگر یک دقیقه نتواند به فیس بوک یا ایمیلش
مراجعه کند زمین و زمان را به هم می دوخت و کلیه
سلسله مراتب اداری اش مطلع می شدند که دستگاهش
مشکل دارد تا این لحظه به کسی نگفته باشد؟ کدام مدیر
مدبری باور می کند؟
برای رفع این موضوع حتم ًا درخواست خدمات رایانه ای
با کد IT-F -01را تکمیل نموده و ارسال نمایید .این کار
اگرچه مشکل را 100درصد برطرف نمی کند ولی مانند
تابلوهای «...پیگرد قانونی دارد ».باعث رعایت بیشتر می
شود ما به شخصه تاثیر فوق العاده این کار را به چشم
دیده ایم مخصوص ًا در مورد کارهای شخصی رعایت خیلی
باال رفته و دیگر کسی برای «باز نشدن مسنجر و وبالگ و
غیر کارهای اداری» مزاحم نمی شود.
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همکاران گرامی می توانید جهت برخورد با مشکالت کامپیوتری ،شبکه ،اینترنت و ...
جهت پشتیبان گیری طبق ساختار ذیل با کارشناسان انفورماتیک ارتباط برقرار نمائید.
سید حمیدرضا شیروانی:
پشتیبانی سیستم های کامپیوتری(سخت افزاری) کارخانه 1و2پشتیبانی سیستم های کامپیوتری(نرم افزاری و سخت افزاری)دفتر سهروردیپشتیبانی خطوط تلفن ،سیستم سانترال و رادیو کارخانه 1و 2و دفتر سهروردیسیدمحمدباقرمیرعزیزی:
پشتیبانی سیستم های کامپیوتری(نرم افزاری) کارخانه 1و2پشتیبانی اتوماسیون اداری تحت وبپشتیبانی نرم افزار برآیندسید امیر حکیم زاده:
-پشتیبانی سیستم های کامپیوتری(سخت افزاری و نرم افزاری) دفتر مرکزی

تکمیل نمودن فرم خدمات

رایانه ای و گرفتن تائیدیه از
مدیر مربوطه

ارسال فرم خدمات رایانه ای
به مدیریت انفورماتیک

اطالع مدیر انفورماتیک به

کارشناسان زیرمجموعه مطابق

با شرح وظایف و توانایی جهت
برطرف نمودن مشکل بوجود آمده

بازاریابی اینترنتی

منبع :مدیریت فروش و بازاریابی

تبلیغات اینترنتی نوعی از تبلیغات است که بدلیل ارزان بودن ماندگاری زیاد و فراگیر بودن آن همزمان با رشد
ابزارهای اطالع رسانی و روابط عمومی جایگاه خاصی را در بین تبلیغاتچیها باز کرده است.
شبانه روزی و بی وقفه بودن آن و قابلیت ایجاد تغییرات بصورت به روز باعث شده این نوع تبلیغات به خصوص زمانی
که شرکت ها از لحاظ منابع مالی با مشکالت مواجه هستند کام ً
ال پر رنگ تر میشود.
تاریخچه تبلیغات اینترنتی
تبلیغات اینترنتی برای اولین بار و بصورت بنر در  ۲۷اکتبر سال  ۱۹۹۴و در سایت هات وایر نمایش داده شد .زمانی که
هات وایر متوجه شد که برای تبلیغات میبایست فضای محدودی را در نظر گرفت ،بنرهای تبلیغاتی بوجود آمدند.
در آن زمان  ۱۴طراح تبلیغاتی مبلغی معادل  ۳۰،۰۰۰دالر برای نمایش  ۱۲هفتهای تبلیغات خود پرداختند .در سال
 ۱۹۹۵وب بعنوان رسانهای عمومی پذیرفته شد .شرکت سان میکروسیستم در این سال زبان جاوا را به عموم عرضه
کرد .در سال  ۱۹۹۶الدزموبیل ۵اولین اتاق گفتگوی تجاری را راه اندازی نمود.

برخی راهکارهای تبلیغات اینترنتی
•راه اندازی پایگاه اینترنتی
•ارسال نامه الکترونیکی
•ایجاد کلوب مشتریان
•درج آگهی تبلیغاتی در آگهی نامه های اینترنتی
استفاده از دامنه های مفید نمونه دامین
•ایجاد نمایشگاه الکترونیکی
•راه اندازی فروشگاه الکترونیکی
محدودیتهای تبلیغات اینترنتی
•مشخصات و ویژگیهای مخاطبان :اکثر کاربران اینترنت
به محصوالت و تکنولوژی مربوط به رایانه عالقهمند
هستند و از این رو اکثر تبلیغات شبکه برای محصوالت
مرتبط با رایانهاست .تنها  ۱۴درصد تبلیغات برای سایر
محصوالت مصرفی و کمتر از  ۱۰درصد آن برای اتومبیل،
مسافرت و خدمات مالی است.
•محدودیت مخاطبین :غالب کاربران اینترنت در گروه
سنی خاصی قرار دارند که این امر موجب کاهش
مخاطبین این نوع از تبلیغات میشود.
•ازدحام :با زیاد شدن تعداد آگهیهای تبلیغاتی احتمال
مورد توجه قرار گرفتن آگهیها به شدت کاهش مییابد.
•فقدان کنترلهای الزم در مورد محتوای تبلیغات
اینترنتی :یکی از محدودیتهای تبلیغات اینترنتی فقدان
کنترلهای الزم میباشد .مرکز آموزشی ارتباطات
رسانهای آمریکا ،اینترنت را شبکه فریب نامیدهاست چرا
که برخی از تبلیغکنندگان با هدف قرار دادن کودکان با
پیامهای تبلیغاتی زیرکانه ،سعی در فریب آنان دارند.
تبلیغات ناخواسته
تبلیغات ناخواسته که شامل  Pop-upو Pop-under
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میشود یکی از اشکال بحثانگیز تبلیغات اینترنتی به
حساب میآید .این نوع از تبلیغات به صورت ناخواسته
دریافت میشود و مخاطبان را در معرض یک نمایش
اجباری قرار میدهد .آگهیهای تلویزیونی را میتوان
نمونهای از تبلیغات اجباری به حساب آورد چرا که
این آگهیها معموالً برنامههایی را که مخاطبان در حال
تماشا هستند ،قطع میکنند و آنها را وادار به تماشای
آگهی میکنند .در مقابل ،تبلیغات روزنامهای نمونهای
از تبلیغات اختیاری محسوب میشوند زیرا خوانندگان
میتوانند هر قسمت از روزنامه را که مایلند بخوانند و یا
از آن بگذرند .اینترنت توانایی نمایش به هر دو صورت
اختیاری و اجباری را داراست .بنرهای تبلیغاتی مانند
تبلیغات روزنامهای به طور معمول بصورت اختیاری دیده
میشوند ،هرچند که گاهی به دلیل اینکه تقریب ًا در تمام
صفحات وب ارائه شدهاند مورد اعتراض قرار میگیرند
استفاده برخی از کاربران اینترنت از نرمافزارهای مسدود
کننده نمایش بنرها گواه این امر میباشد .از آنجا که
تبلیغات ناخواسته غالب ًا به صورت اجباری نمایش داده
میشوند ،پاسخهای منفی مانند احساس رنجش و دوری
از تبلیغ را در بر خواهند داشت.
در سالهای اخیر به دلیل افزایش مقاومت کاربران اینترنت،
کاهش مقبولیت این نوع از تبلیغات و گسترش استفاده از
مسدودکننده های تبلیغاتی بکارگیری تبلیغات ناخواسته
کاهش یافتهاست .هر چند که پیشبینی میشود در آینده
نزدیک برای حضور پررتگتر این مهمانان ناخوانده،
روشهای خالقانهتری مورد استفاده قرار گیرد.

مهمترين شخص سازمان شما كيست؟

منبع :مدیریت مالی

تحقيق و بررسي نشان مي دهد وقتي از كاركنان يك شركت
سوال مي كنيد
“مهمترين شخص سازمان شماكيست؟“ پاسخهاي متفاوتي
دريافت مي كنيد،
بعضي مي گويند  :مدير عامل  ،بعضي مي گويند  :مدير
مالي ،عده اي ميگويند :مدير بازرگاني حتي عده اي منشي
مدير عامل و بعض ًا آبدارچي

را مهمترين شخص شركت عنوان مي كنند و به همين
ترتيب هر كس شخصي را عنوان مي نمايد .اما متاسفانه
كمتركسي مي گويد:

”مهمترين شخص سازمان ،مشتري ماست“.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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نقش ارزش هاي سازمانی
در موفقيت
(از ديدگاه جک ولش)

منبع  :مدیریت آموزش

در عصر کنونی سازمانهایی موفق تر هستند که در آن
ها ارزش ها ،باورها و اعتقادات افراد همسو با سازمان
می باشد.
تحقق این امر کار چندان ساده ای نیست و می طلبد تا
مدیران با شناخت دقیق از کارکنان و ارزش های مناسب
سازمان در این امر مجدانه تالش نموده تا با برقراری
نظام ارزشی درست ،سازمان را بسوی تعالی هدایت
نمایند .یکی از عوامل موفقیت که جک ولش در شرکت
جنرال الکتریک بدست آورد ایجاد ارزش های متعالی
سازمانی و همسو با ارزشهای افراد بود .جک ولش چند
ارزش را برای سازمان مهم و حیاتی می دانست که
عبارتند از صداقت ،تعارض سازنده ،سرعت در تصمیم
گیری ،واقع بینی و مواجه با واقعیت ،سادگی در بیان و
مکالمات .در این مقاله به تبیین و تشریح دو ارزش اول
پرداخته شده است.
مقدمه
جک ولش در سال  1980در  45سالگی به عنوان
نوزدهمین مدیرعامل شرکت  110ساله جنرال الکتریک
مشغول به کار شد .او بالفاصله انقالب جدیدی را در
شرکت آغاز کرد و به کارکنانش دستور داد تا همه
وقت هدردادن های دیوان ساالرانه و بودجه بندی های
فریبنده را کنار بگذارند .وی سپس با کوچک سازی
شرکت به استفاده از اندیشه تمامی کارکنان در بهبود
فعالیت های شرکت دست زد .این فعالیت ها همراه با
توسعه ارزش های نوین شرکت توانست که سهام 100
دالری شرکت (در ابتدای شروع به کار او) به بیش از
دو هزار دالر برسد و درنتیجه سود ساالنه 27میلیارد

دالری سهام به  80میلیارد دالر و دارایی  25میلیارد دالری
به  400میلیارد دالر افزایش یابد .جک ولش چند ارزش را
برای سازمان مهم و حیاتی می دانست که عبارت بودند از:
الف) صداقت و راست گویی
ب) تعارضات سازنده
ج) سرعت در تصمیم گیری
د) واقع بینی و مواجه با واقعیت
ه) 5سادگی در بیان و مکالمات
 -1صداقت و راست گویی
به نظر برخی افراد ،صداقت و راستگویی صرفا یک مساله
اخالقی است و از این رو ناخودآگاه می خواهند آن را در
بررسی مسائل و مشکالت اجتماعی به حاشیه برانند ،اما
باید گفت که صداقت و دروغگویی موضوعی کلیدی در
فهم و نقد همه حوزه های اجتماعی است .نقش آن در
اقتصاد و تجارت کمتر از سرمایه ،نیروی انسانی و دیگر
عوامل نیست .دراین بخش برآن هستیم تا علل عدم وجود
صداقت در سازمان ها را آسیب شناسی نموده و نقش
مدیران درافزایش صداقت و درستکاری در سازمان را مورد
بررسی قراردهیم.
 -1-1علل عدم صداقت در سازمان
دالیل متفاوتی را می توان برای عدم صداقت در سازمان

برشمرد که ذیال به برخی از آن ها می پردازیم.
*دروغگویی امری است آموختنی :جو و فضای سازمان و
یا رفتار و گفتار مدیران ،بستر ساز صداقت و دروغ
گویی است .در صورتیکه فضا و رفتار نامناسب باشد،
دروغگویی به رفتار غالب تبدیل می شود.
*حفاظت از خود :زمانی که فرد مورد مخالفت و استیضاح
واقع می گردد و یا برای دوری از تهدید در موقعیت شغلی
به دروغگویی رو می آورد.
*جلب توجه :عالقه به مطرح شدن در جمع همکاران،
زمینه ساز دروغگویی است.
*عدم اعتقاد الزم به باورهای دینی و مذهبی :عدم
پایبندی به دستورات دینی  ،فرد را در معرض دروغگویی
قرار می دهد.
*جلوگیری از رسوایی :برخی از افراد کار خالف و نادرست
انجام میدهند و برای جلوگیری از کیفر و مجازات رسوایی،
متوسل به دروغ می شوند و خود را فردی پاک و متعهد
جلوه می دهند.
*اظهار فضل و کمال :گاهی افراد برای آنکه خود را بیش
از آنچه هستند بنمایانند ،اظهار علم و فضل می کنند و در
مسائل مختلف به دروغگویی روی می آورند.
*سودجویی :انسان فطرت ًا مخلوقی است منفعت طلب و
از زیان و ضرر گریزان است ،پیوسته می کوشد درصدد
کسب منافع باشد و از چیزهایی که موجب ضرر و زیان
اوست پرهیز کند .لذا بعض ًا به دلیل عالقه شدید به امور
دنیوی ،زبان به دروغ می گشاید و از این وسیله نامشروع
برای تأمین مقصود خود کمک می گیرد.
*حب و بغض های افراطی :گاهی تعصب های شدید سبب
می شود که انسان خالف واقع سخن بگوید.
*احساس کمبود و حقارت :کسانی که گرفتار چنین
عقده ای هستند ،سعی می کنند با انواع دروغ ها ،الف
و گزاف ها حقارت هایی را که در خود احساس می نمایند
را جبران کنند.
-2-1نقش مدیران در مسیر توسعه صداقت و اعتمادسازی
در سازمان
اعتماد در سازمان از باال به پایین جریان می یابد و اگر
مدیران ارشد قابل اعتماد باشند حس اعتماد به سطوح
پایین سازمان سرایت می کند .بنابراین به سطوح
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کارشناسی سازمان اعتماد کنید تا مسیر توسعه صداقت
و صمیمت هموار گردد .به شیوه های مختلف تالش کنید
فضایی دوستانه و صمیمی در سازمان ایجاد کنید و از این
طریق گشودگی چهره ،صداقت و اعتماد متقابل را تقویت
نمائید .به این منظور رویارویی مستقیم و گفتگوی بی
واسطه با سطوح مختلف کارکنان را حتی به اندازه چند
جمله ،فراموش نکنید.
*گاهی اوقات کارکنان وظیفه ای را درست انجام نمی
دهند .نحوه برخورد با این نوع وضعیت ها می تواند تاثیر
بسزایی بر اعمال کارکنان داشته باشد .هرگز درصدد
اصالح آن ها نزد سایرین برنیایید .حتی وقتی بطور
خصوصی با زیردستان در مورد اشتباهی صحبت می کنید
هدف شما باید این باشد که به او آموزش دهید تا ماهیت
مشکل را بشناسد و دوباره مرتکب همان خطا نشود.
*مدیران و سرپرستان باید به زیردستان خود یاد بدهند
که درستی و صداقت مهمترین اصل سازمان است.
فرد بداند پس از گفتن حقیقت تنبیه نخواهد شد بلکه اگر
صادق نباشد تنبیه سختی خواهد شد.
*هرگز به کارکنان وعده ای ندهید که قادر به انجام
آن نیستید ،چرا که به زودی شما به دروغگویی متهم
خواهید شد.
*آمادگی شنیدن حقایق تلخ و شیرین را داشته باشید و
به کارکنانتان اجازه دهید حرف های خود را بدون ترس و
واهمه ای بیان کنند.
*هرگز کارکنانتان را سوال پیچ نکنید و از طرح سواالتی
که جنبه دام و تله دارد و ایشان را وادار به دروغ می کند،
بپرهیزید.
*قوانین و مقررات سختی را در سازمان ایجاد نکنید ،زیرا
کارکنان شما راه های فرار از آن را پیدا خواهند کرد.
*برای ارتقا و رشد کارکنانتان فرصت های مساوی ایجاد
کنید.
*اطالع رسانی  ،نمودی از مدیریت شفاف و صادق است.
*نداشتن امنیت شغلی و اضطراب ناشی از آن دلیل عمده
تولید شایعات در سازمان است.
بنابراین برای شناختن نیازهایی که افراد سازمان را به
ناراستی وا می دارد ،باید شرایط افراد را بررسی و پس از
شناسایی دالیل فردی و سازمانی اقدام به اصالح نمود.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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دومین ارزشی که جک ولش در سازمان به آن اشاره
می کند تعارض سازنده است .تعارض به عنوان یک
پدیده غیر قابل قبول در همه سازمان ها وجود دارد،
اما اینکه چگونه این موضوع در یک سازمان تبدیل
به ارزش می شود موضوع مورد بحث ما خواهد بود.
 -2تعارض سازنده
امروزه صاحبنظران مدیریت براین باورند که نیروی
انسانی به عنوان اصلی ترین دارایی سازمان ها و به
عنوان مزیت رقابتی مطرح است و وجود روابط سالم
مبتنی بر همکاری و همدلی بین این منابع ارزشمند
از جمله مهمترین عوامل اساسی برای موفقیت
درهمه سازمان ها اعم از صنعتی  ،اداری  ،خدماتی
 ،آموزشی و مانند آن ها است  .از طرف دیگر با
توجه به پیچیدگی روزافزون سازمان ها و تفاوت در
اندیشه  ،نگرش و باورهای افراد ،تعارض به عنوان
جزء اجتناب ناپذیر زندگی سازمانی امروز مطرح
است  .نکته قابل توجه اینجا است که اجتناب ناپذیر
بودن تعارض بر منفی بودن آن نیست بلکه چه بسا
اگر تعارض خوب مدیریت شود ،برای سازمان مفید
نیز باشد .به عبارت دیگر تعارض سکه ای است
که دو وجه مثبت و منفی دارد و شیوه برخورد و
یا رویارویی با آن است که اثر آن را برای سازمان
تعیین می کند .از این رو ،بی شک توانایی مدیریت
و کنترل پدیده تعارض در سازمان ها از مهمترین
مهارت های مدیریت است که مدیران امروز نیازمند
آن هستند .برای ساماندهی استراتژی ایجاد تعارض
سازنده در سازمان از راه های زیر می توان استفاده
کرد.
 -1-2فرهنگ سازمانی را تغییر دهید
تعارض در سازمان به معنی انتقال این پیام به
زیردستان است که افراد می توانند عقاید و نظرات
خود را حتی اگر مخالف وضع موجود باشد بدون
ترس و نگرانی بیان کنند و مطمئن باشند که نظرات
آنان جایگاه قانونی دارد و مورد حمایت قرار
می گیرد ،با این کار مدیریت سازمان می تواند افکار
جدید را شناسایی و در تصمیم گیری های خود
به کار برد .چنین فرهنگی باعث بروز افکار جدید

و خالقیت ها و در نتیجه نوآوری می شود .این فرهنگ را
می توان از طریق ترفیعات ،افزایش حقوق ،پاداش ها و
دیگرمکانیزم های مثبت ،تقویت و توسعه داد.
 -2-2از افراد بیرون از سازمان استفاده كنید
یکی دیگر از راهکارهای ایجاد تعارض سازنده در سازمان،
استفاده از افراد بیرون از سازمان است که سوابق ،تجارب،
ارزش ها و رفتارهایشان و یا روش مدیریتی شان با افراد
داخل سازمان فرق دارد .خیلی از شرکت ها و سازمان ها
از این روش بیشتر برای پر کردن پست های خالی مدیریت
استفاده می کنند و نه برای ایجاد تعارض سازنده.
جمع بندی و نتیجه گیری
بهترین مکانی که می توان در آن به تمرین صداقت پرداخت،
درون خود انسان است .بایستی اجازه داد تا صداقت از درون
سرچشمه بگیرد .نبایستی از همه چیز ترسید ،نباید هیچ
چیز را از خود مخفی کرد .بعد از چندی ،زمانی که درون با
صداقت خو گرفت انسان احساس راحتی بیشتری پیدا می
کند ،آنگاه می توان به راحتی ،راستی و درستی را به رابطه
های دیگر خود نیز منتقل کرد و با سایرین نیز صادق بود.
هر فرآیندی دارای سیکل خاصی است .تعارض هم دارای
مراحلی است ،ابتدا به صورت پنهان و سپس آشکار می شود،
اگر قبل از اینکه به مرحله آشکار شدن برسد شناسایی شود
و در مسیری(صحیح) هدایت شود ،باعث افزایش عملکرد
سازمان می شود .به پدیده تعارض باید به دیدگاه اقتضایی
نگاه کرد ابتدا شرایط و محیط سازمان را بنگریم و سپس راجع
به تعارض تصمیم بگیریم .درحل تعارض ،ابتدا باید به تجزیه
و تحلیل آن پرداخت سپس از فنون مختلف که در این زمینه
وجود دارد از قبیل مذاکره ،داوری و برای حل تعارض استفاده
کرد .فرهنگ سازمان های ایرانی ،فرهنگ ضد تعارض است،
زیرا به خوبی هدایت نمی شود و بسیاری از مشکالت موجود
در سازمان های ایرانی از شبکه نادرست ارتباطی است و اگر
مدیران بر این امر واقف باشند و تدابیر الزم را اعمال نمایند،
چه بسا با اثر بخشی بیشتری مأموریت های سازمانی خویش
را به انجام خواهند رساند .همان طورکه در بخش پیشگفتار
اشاره شد در مقاله بعدی به بررسی سه ارزش دیگر خواهیم
پرداخت.
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پایش و اندازه گیری فرایند

براي اينكه سازماني به طرز اثربخش عمل نمايد ،بايد
فعاليت هاي مرتبط و متعددي را تعيين و مديريت
نمايد .هر فعاليت يا مجموعه اي از فعاليت ها كه منابعي
را به خدمت مي گيرد و آن را در جهت تبديل ورودي به
خروجي مديريت مي نمايد ،مي تواند يك فرايند در نظر
گرفته شود .غالبا خروجي يك فرايند مستقيما ورودي
فرايند بعدي را شكل مي دهد.
بكارگيري سيستمي از فرايندهاي درون سازمان ،همراه
با شناسايي و تعيين ارتباط متقابل اين فرايندها و
همچنين مديريت آنها ،به منظور ايجاد خروجي مطلوب،
«رويكرد فرايندي» ناميده شود.
يكي از امتيازات رويكرد فرايندي ،كنترل مستمري
است كه بر روي ارتباط بين تك تك فرايندها درون
سيستم فرايندها اعمال مي شود.
كليه فعاليت هايي كه در شركت الكتروپيك انجام
مي شود در قالب  16فرايند( بازاريابي و فروش،
طراحي و توسعه ،خريد ،توليد و مونتاژ ،خدمات پس
از فروش ،كنترل مدارك و سوابق ،مميزي داخلي و
پايش فرآيندها ،بازنگري مديريت و تعيين اهداف
كيفي ،اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ،كنترل محصول
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منبع :مدیریت سیستم ها و روش ها

نامنطبق ،مديريت منابع مالي ،برنامه ريزي و كنترل موجودي ،
اداري و منابع انساني  ،كنترل كيفيت ،روابط عمومي و نگهداري
و تعميرات ) تشريح شده است .
پایش و اندازه گیری فرآیندها :
جهت حصول اطمینان از عملکرد صحیح فرآیندها ،پایش
فرایندها انجام می گیرد  .به این ترتیب که برای هر فرآیند
یک و یا چند شاخص تعریف می گردد و در دوره های زمانی
تعریف شده ،پایش و اندازه گیری می شود .جهت تصمیم گیری
در خصوص وضعیت فرآیندها نیز برای هر شاخص یک معیار
پذیرش تعریف می شود چنانچه نتایج پایش و اندازه گیری
فرآیندها نشان دهنده انطباق شاخص های پایش با معیارهای
پذیرش باشند  ،بدین معنی است که عملکرد فرآیندها مطلوب
و تحت کنترل می باشد لیکن تجاوز شاخص های پایش از
حدود مجاز تعریف شده (معیارهای پذیرش) نشان دهنده
عدم عملکرد صحیح فرایندها می باشد که در اینگونه مواقع
می بایست اقدام اصالحی صادر گردد و پیرو آن علل بروز
عدم انطباق (عدم عملکرد مناسب فرآیند) ریشه یابی شود.
و جهت رفع علل عدم انطباق اقدامات مناسب برنامه ریزی و
انجام شود.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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تصمیم گیری بد بهتر از تصمیم نگرفتن است

منبع :نشریه آینده نگر،شماره25
حتما برای شما هم پیش آمده است که برای اتخاذ
تصمیمات درست بارها و بارها با خود کلنجار روید و به
راه های مختلفی در پی جمع آوری داده برای تصمیم
گیری درست باشید ،راه های چون کسب اطالع از نظرات
متخصصین و دیدگاههای نو ،شرکت در سخنرانی ها و
جلسات مختلف و جستجو در اینترنت .و بعد حکم قطعی
میدهیم که برای اتخاذ یک تصمیم رضایتبخش اطالعات
کافی نداریم پس همه چیز را با برنامه ریزی خود از نو
آغاز می کنیم!
چه حدسی می زنید؟ میلیون ها نفر روی این کره خاکی
هستند که با میل خود هر روز صبح بیدار می شوند،
لباس می پوشند و کار می کنند و برخی دیگر منتظر
می مانند تا دیگران به آن ها بگویند چه کار کنند! اما
باید گفت رهبران واقعی کسانی هستند که تصمیم می
گیرند و بارمسئولیت ،موفقیت یا شکست را به جان می
خرند.
نورمن شوارتز کف ،در کتاب زندگی نامه اش  14قانون
برای رهبری برمی شمارد که قانون شماره  13آن می
گوید«:وقتی دستور می دهد ،مسئولیت اش را می
پذیرد ».تصمیم گیری تنها راه حرکت رو به جلوست.
بله ،حتی تصمیمات نادرست .افرادی که هزاران تصمیم
نادرست می گیرند از کسانی که اص ً
ال هیچ تصمیمی نمی
گیرند چند گام جلوتر هستند .چرا؟ چون با اتخاذ هزاران
تصمیم نادرست ،هزاران چیز ناکارآمد و بی فایده را کنار
می گذارند .بدین ترتیب آنها برای پیشروی به سوی

کسب موفقیت آمادگی بسیار بیشتری دارند تا افرادی که
روز کاری خود را صرف تماشای پاورپوینت و ارائه «پالن »A
و «پالن  »Bمی کنند.
هیچ کس نمی گوید دست از تالش بردارید  .ولی ،می
توانید به دولت به عنوان نمونه ای تمام و کمال از انفعال
در تصمیم گیری توجه کنید .سال ها برنامه ریزی ،بحث
و جدل ،برگزاری نشست ها ،تشکیل هیئت های بررسی،
تشکیل کمیسیون های فرعی ،کنار هم چیدن پیشنهادات
و فهرست کردن آنها ،تا اینکه سال ها بعد باالخره مقامات
به برنامه ای برای اجرا دست پیدا می کنند! اما با این همه،
برنامه مورد نظر در مرحله ای است که باید به طور مستمر
تنظیماتی را در طول مسیر پیشبرد آن اعمال کنند.
ما به عنوان انسان ،می خواهیم از خطاها و شکست دوری
کنیم .مغز ما آموخته است که با تصمیم گیری نادرست
آزرده شود .برای همین ،ما از هر گونه تصمیم گیری
میترسیم مگر این که از درستی آن کام ً
ال مطمئن باشیم.
بدین ترتیب جنبه نظارت ما متقاعد شده است که اگر همه
قطعات پازل(یعنی داده ها و حقایق) را داشته باشیم ،می
تواند با کنار هم گذاشتن آن ها برنامه کاملی بدست آوریم
و از حس آزردگی اجتناب کنیم .ما دائم به خود می گوییم
چنانچه کمی بیشتر پژوهش ،بررسی ،تجزیه و تحلیل کنیم،
آنگاه می توانیم از درد و رنج دور بمانیم .اما این خیال باطلی
است که در ذهن ما شکل می گیرد!
در حقیقت باید گفت تنش و فشاری که ما هنگام عدم
تصمیم گیری تحمل می کنیم دقیق ًا همان تنش و فشاری
است که سعی می کنیم با گرفتن تصیمات نادرست از آن
دوری کنیم.
کار آفرینان موفق با شک و تردید کنار آمده اند ،آن ها می
دانند که هرگز برنامه کاملی وجود نخواهد داشت ،آنها اجازه
نمی دهند وقت و انرژی شان با بی تصمیمی هدر رود این
اشخاص می دانند که تصمیم گیری ،حتی تصمیم نادرست،
حرکت رو به جلوست .آنها با آگاهی به این نتیجه رسیده اند
که اشتباه کردن بهترین معلم است.
سخن آخر ،تنها تصمیم زیان آور برای خود و کسب و
کارتان همانا تصمیم نگرفتن است.
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منبع  :سایت راهکار مدیریت

یک روز رئیس یک شرکت در رستورانی ،واقع در مرکز شهر
ناهار میخورد .وسط ناهار بود که صدای آشنای  ۴نفر را از
غرفه کناری شنید .بحث آنقدر شدید بود که او نمی توانست
استراق سمع نکند .او میشنید که هر یک از مدیران با غرور
درباره قسمت خود داد سخن میدادند .مهندس ارشد بخش
تولید می گفت“ :بحثی نیست ،بخشی که مهمترین کمک را
به موقعیت یک شرکت می کند بخش تولید است .اگر شما در
شرکت خود تولید خالص نداشته باشید ،پس هیچ دستاوردی
نخواهید داشت.
ناگهان مدیر بخش فروش ،وسط حرف او پرید و گفت“ :اشتباه
است! بهترین تولید دنیا بی فایده است مگر اینکه برای فروش
آن ،بخش فروش و بازاریابی نهایت سعی خود را بکند”.
معاون سازمان که مسئول روابط عمومی و ارتباط با مشتری
بود ،نظر دیگری داشت و میگفت“ :اگر شما درون و برون
شرکت تصویر خوبی نداشته باشید ،شکست حتمی است .هیچ
کس محصول شرکتی را که مورد اطمینان نیست نمیخرد”.
دیگر معاون رئیس که مسئولیت روابط انسانی سازمان را به
عهده داشت ،در واکنش به او گفت“ :ما همه می دانیم که
قدرت یک شرکت بر پایه افراد آن شرکت است .یک شرکت
با افرادی که شخصا” دارای انگیزه قوی منفی هستند ،به بن
بست میرسد”.
هر یک از چهار مرد بلند پرواز در زمینه مورد عالقه خود بحث
می کردند .بحث ادامه یافت تا این که رئیس ناهار خود را تمام

کرد .او هنگام بیرون رفتن از رستوران کنار غرفه آنها
ایستاد و گفت“ :آقایان محترم ،من ناخودآگاه به صحبت
های شما گوش کردم و از افتخاری که هر یک از شما
در قسمت خود بدست آورده اید ،لذت بردم ،اما باید
بگویم که تجربه به من نشان داده است همه شما اشتباه
میکنید .هیچ بخشی از یک شرکت به تنهایی مسئول
موفقیت آن نیست .اگر شما به عمق مساله فکر کنید،
در مییابید که مدیریت یک شرکت موفق درست مثل
شعبده بازی است که سعی میکند  ۵توپ را در هوا نگه
دارد .چهار عدد از این توپ ها نارنجی هستند و روی
یکی از آنها نوشته شده است “ :تولید” .روی دیگری
نوشته شده است“ :فروش” .روی توپ دیگر نوشته شده
“روابط عمومی و ارتباط با مشتری ” و روی توپ چهارم
نوشته شده “ :مردم” .عالوه بر این چهار توپ نارنجی ،
یک توپ قرمز وجود دارد .روی این توپ قرمز نوشته
شده است“ :پیشرفت” .همیشه شعبده باز باید به خاطر
داشته باشد که هر چه اتفاق بیفتد نباید توپ قرمز را
روی زمین بیندازد”.
حق با او بود .یک شرکت با بهترین میزان تولید،
عالیترین وجه در بین مردم ،داشتن افراد بسیار متعهد
و پشتیبانی مالی بسیار باال ،بدون پیشرفت به زودی
دچار مشکل میشود .مشکلی که به سرعت  ۵۰۰شرکت
موفق را به یک خاطره تبدیل می کند.
شرح حکایت
در اغلب سازمانها بعضی از مدیران و بخشها ،نقش خود
را کلیدی و یا اصل و بقیه را حاشیه میپندارند و اهمیت و
جایگاه خود را بیش از بیش در سازمان بزرگ میپندارند
به گونه ای که نقش دیگران را نادیده میانگارند و از این
نکته غافلند که سازمان آنها در حقیقت یک سیستم
بهم پیوسته است و موفقیت هر عضو از اعضا وابسته
به سایرین است .میتوان گفت که توپ قرمز ،هدف
یک سیستم یا سازمان است و توپهای سفید ،وسیله
رسیدن به آن هدف هستند ،نه خود هدف .معموالً
جابجایی در اهداف به دلیل نگرش اشتباه در مورد هدف
و وسیله رخ میدهد.
فصل نامه داخلی الکتروپیک شماره 10فروردین93
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هوش معنوی
یکی از مسائل مهم در حوزه کسبوکار
موضوع سرمایههای معنوی است .در
سالهای اخیر شواهد علمی فراوانی
مبنی بر وجود هوشی با نام « »SQیا
هوش معنوی به دست آمده است.
این هوش در ارتباط با مسائلی
است که ما به آنها اعتقاد داریم و
نقش باورها ،عقاید و ارزشها را در
فعالیتهایی که برعهده میگیریم،
مدنظر قرار میدهد .محققان هوش
معنوی را به شکلهای متفاوتی تعریف
کردهاند که تمام این تعاریف به مساله
انعطافپذیری در برابر تغییرات،
درس گرفتن از شکستها ،داشتن
معنا و هدف در کارها و فعالیتها،
خالقیت ،نوآوری و توسعه سازمان
و خودآگاهی اشاره میکنند .هوش
معنوی زمانی خود را نشان میدهد که
افراد بتوانند زندگی خود و تمام کارها
و فعالیتهایشان را با معنویت تلفیق
کنند .در واقع هوش معنوی ظرفیتی
است برای پرسیدن سواالت غایی
درخصوص معنای زندگی ،ظرفیتی

است برای ارتباطات بین افراد و جهانی که
در آن زندگی میکنند .این هوش ،توانایی
بهکارگیری ارزشها و کیفیتهای معنوی
است؛ بهطوریکه منجر به ارتقای سالمت
روحی و جسمی افراد شود .برای روشنتر
شدن این مفهوم ابتدا به تعریف انواع هوش
میپردازیم .هوش افراد به چهار نوع تقسیم
میشود:
 PQیا هوش جسمانی یعنی توانایی استفاده
از اشیا و کنترل ماهرانه بدن که بر اساس
سیستمهای عصبی مغز مشخص میشوند.

در واقع این هوش ابتداییترین
کانون توجه ما را به خود
اختصاص میدهد.
 IQهمان هوش عقالنی است
که مربوط به مهارتهای منطقی،
حل مساله ریاضی و مهارتهای
زبان شناسی افراد است که بیش
از سایر هوشها بهعنوان مالک
موفقیت آموزشی محسوب
میشود.
 EQیا هوش عاطفی یا هیجانی
هوشی است که به افراد کمک
میکند تا به مدیریت و کنترل
عواطف خود و دیگران بپردازند
و تعیین کننده موفقیت حرفهای
و شخصی افرد است .این هوش
به افراد در برقراری ارتباط
با دیگران کمک میکند؛ اما
آخرین الیه ،مربوط به هوش
معنوی یا  SQاست که برخالف
هوش عقالنی( )IQکه امروزه در
کامپیوترها هم مشاهده میشود
و نیز هوش عاطفی( )EQکه
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در برخی از پستانداران رده باال دیده میشود ،این هوش
مختص انسان است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی
استفاده میشود SQ .در ارتباط با تمام چیزهایی است که
ما به آنها اعتقاد و باور داریم و منجر به حفظ تعادل فکری
و آرامش درونی و بیرونی و عملکرد همراه با مهربانی و
مالیمت میشود .میتوان سطوح مختلف هوش را در یک
هرم به صورت زیر نشان داد:
این هرم نشاندهنده این مساله است زمانی که یک نوزاد
به دنیا میآید ابتدا بر روی کنترل بدن خود؛ یعنی PQ
تمرکز میکند سپس مهارتهای عقالیی و مفهومی او
توسعه مییابند( )IQو تمرکز اصلی در مدرسه بر روی
همین نوع از هوش است؛ اما بعد از مدتی که افراد پی
بردند که نیاز به بهبود روابط عاطفی و ارتباط با دیگران
دارند ،هوش عاطفی پر رنگ میشود و در نهایت  SQیا
هوش معنوی زمانی مورد توجه قرار میگیرد که فرد به
جستوجوی معنا و مفهوم زندگی خویش میگردد و از
خود میپرسد «آیا این ،همه آن چیزی است که وجود
دارد؟» هوش عاطفی و معنوی با هم در ارتباط هستند .در
واقع افراد برای رشد موفق هوش معنوی خود به برخی از
پایههای هوش عاطفی نیازمندند؛ به عبارت دیگر درجهای
از خود آگاهی عاطفی و همدلی پایه و اساس مهمی برای
رشد هوش معنوی است که منجر به آشکار شدن و تقویت
آن میشود و تقویت هوش معنوی نیز منجر به تقویت و
رشد بیشتر هوش عاطفی میشود.
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مدیرانی که از هوش معنوی قویتری برخوردار هستند،
نسبت به تغییر ،منعطفتر بوده و به دنبال هدف و معنا
برای سازمان خود هستند .این افراد از ذهنیت وفور
برخوردارند؛ یعنی باور دارند که منابع کافی برای همه
وجود دارد و نیاز به رقابت نیست .در نتیجه افراد در
این گونه سازمانها راحتتر به یکدیگر اعتماد میکنند،
اطالعاتشان را به مشارکت میگذارند ،با همکاران و اعضای
گروهشان هماهنگ میشوند ،برای توانمندسازی یکدیگر
تالش میکنند و در موقعیتهای تعارض از استراتژیهای
همکاری برد – برد استفاده میکنند.
چند اصل برای تشخیص هوش معنوی وجود دارد که شامل
 )1خود آگاهی :آگاهی از آنچه باور دارم و آنچه عمیقا به من
انگیزه میدهد)2 .زندگی در لحظه  )3داشتن چشمانداز:
اقدام براساس اصول و اعتقادات عمیق )4.کلگرایی:
دیدن الگوهای بزرگتر ،روابط و ارتباطات و داشتن
احساس تعلق )5 .شفقت :داشتن احساس همراه با همدلی
عمیق )6 .تجلیل از تنوع :ارزش نهادن به افراد به خاطر
تفاوتهای آنها )7.استقالل داشتن :ایستادن در برابر
جمعیت و ابراز عقاید خود )8 .تواضع :داشتن این برداشت
از مکان واقعی خود در جهان« :حس بودن یک بازیکن در
یک نمایش بسیار بزرگتر )9 ».گرایش به درخواستهای
اساسی همراه با پرسیدن سوال چرا؟ :نیاز به درک همه
چیز و سپس رسیدن به پایینتر از آنها.
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رمضان و سالمتی
ترجمه:نیره ولدخانی

منبع CRESCENTLIFE :

در ماه مبارک رمضان  ،رژیم غذایی ما نباید به نسبت
قبل خیلی تغییر کند و در صورت امکان باید ساده باشد
 .رژیم غذایی همچنین باید طوری تنظیم شود که بر روی
وزن تأثیر زیادی نداشته باشد  .البته اگر فرد دچار اضافه
وزن می باشد  ،ماه رمضان فرصت مناسبی است تا وزن به
حالت طبیعی برگردد .
با توجه به ساعات طوالنی ناشتا بودن  ،باید غذاهایی را
مصرف کنیم که به کندی هضم می شوند مثل غذاهای
حاوی فیبر زیاد  .غذاهای دیرهضم معموالً چند ساعت
در دستگاه گوارش می مانند در حالیکه غذاهای سریع
الهضم فقط  1تا 2ساعت در معده باقی می مانند .

غذاهای دیر هضم

* غذاهای دیر هضم عبارتند از  :حبوبات و غالت مثل
جو  ،گندم  ،جو دوسر  ،لوبیا  ،عدس  ،آرد ،غالت برنج
با پوست و غیره ( که کربوهیدراتها نامیده می شوند ) .

غذاهای سریع الهضم

* غذاهای سریع الهضم عبارتند از  :غذاهایی که حاوی
قند  ،آرد سفید و غیره هستند ( که به این گروه کربو
هیدراتهای تصفیه شده گفته می شود ).

غذاهای فیبردار

* غذاهای حاوی فیبر عبارتند از  :غذاهای حاوی سبوس
 ،گندم سبوس دار  ،غالت و حبوبات  ،سبزیها مانند

لوبیای سبز  ،نخود ،ذرت  ،اسفناج  ،برگ چغندر  ،میوه
های با پوست  ،میوه خشک شده مثل برگه زردآلو  ،انجیر
 ،آلو خشک  ،بادام و غیره .
* غذاهای مصرفی باید در حالت تعادل با یکدیگر باشند
 .و از همه گروههای غذایی مثل میوه  ،سبزیجات ،گوشت
 ،مرغ  ،ماهی  ،نان  ،حبوبات و محصوالت لبنی در رژیم
غذایی باید وجود داشته باشد  .غذاهای سرخ شده باید
محدود شوند زیرا باعث عدم هضم  ،سوزش سردل و
اختالل در وزن می شوند .

از چه چیزهایی پرهیز کنیم ؟

*  - 1غذاهای سرخ کردنی و چرب
*  -2غذاهای حاوی قند زیاد
*  - 3خوردن غذای زیاد بخصوص هنگام سحر
*  - 4خوردن چای زیاد هنگام سحر  ،چای باعث افزایش
ادرار شده و از این طریق نمک های معدنی که در طول
روز بدن به آنها نیاز دارد دفع می شوند .
*  - 5سیگار  :اگر شما نمی توانید سیگار را به یکباره
قطع کنید از هفته های قبل از ماه رمضان شروع به
مصرف کم آن کنید .

چه غذاهایی را مصرف کنیم ؟

*  - 1مصرف کربوهیدراتهای مرکب در سحر که مدت
طوالنی تری هضم می شوند و باعث می شوند که شما

کمتر گرسنه شوید .
*  -2حلیم یک منبع عالی پروتئین بوده و از غذاهائی
است که دیر هضم می شود .
*  -3خرما یک منبع عالی قند ،فیبر  ،کربوهیدرات ،
پتاسیم و منیزیوم می باشد .
*  -4مغز بادام غنی از پروتئین و فیبر بوده و حداقل
چربی را دارد .
*  -5موز یک منبع خوب پتاسیم  ،منیزیوم و کربو
هیدرات می باشد .
* -6مصرف زیاد آب یا آب میوه در صورت امکان در
فاصله بین افطار و زمان خواب باعث تأمین آب مورد نیاز
بدن می شود .

سوء هاضمه و نفخ

* علل  :پرخوری  ،مصرف زیاد غذاهای چرب و سرخ شده
 ،غذاهای تند و غذاهایی که ایجاد نفخ می کنند مثل تخم
مرغ  ،کلم  ،عدس  ،نوشابه های گازدار
* درمان  :از پرخوری اجتناب کنید  ،آب میوه یا آب
بنوشید  .از غذاهای سرخ کردنی اجتناب کنید .

ضعف ( افت فشار خون )

* عالئم :افزایش تعریق  ،ضعف  ،خستگی  ،کم شدن
انرژی  ،سرگیجه بخصوص هنگام برخاستن  ،ظاهر رنگ
پریده و احساس افتادن عالئم افت فشار خون می باشند
که بیشتر هنگام بعد از ظهر اتفاق می افتد .
* علل  :مصرف کمتر مایعات و کاهش مصرف نمک
* درمان  :به مکانهای گرم نروید و مصرف نمک و مایعات
را افزایش دهید .
* توجه  :افت فشار خون باید با گرفتن فشار خون در
هنگام بروز عالئم تأیید شود  .افراد دارای فشار خون
باال ممکن است در طول ماه رمضان نیاز به تنظیم مجدد
داروهای خود توسط پزشک داشته باشند .

سردرد

* علل  :عدم مصرف چای ،انجام کار زیاد در طول روز ،
کم خوابی و گرسنگی که معموالً در طول روز بیشتر شده
و در انتهای روز بدتر می شود  .سردرد وقتی با افت فشار
خون همراه شود می تواند منجر به سردرد شدید و حالت
تهوع قبل از افطار شود .
* درمان  :در طول یکی دو هفته قبل از ماه رمضان
بصورت تدریجی مصرف چای را کم کنید  .چای سبز
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و بدون کافئین ممکن است جایگزین خوبی باشد .
همچنین برنامه خود را در طول ماه رمضان طوری ترتیب
دهید تا خواب کافی داشته باشید .

کاهش قند خون

* ضعف  ،سرگیجه  ،خستگی ،کاهش تمرکز  ،تعریق زیاد
 ،احساس لرز  ،عدم توانائی برای فعالیت های فیزیکی ،
سردرد  ،طپش قلب از عالئم کاهش قند خون می باشند .
* علل در افراد غیر دیابتی :خوردن مقدار زیاد قند مثل
کربوهیدراتهای تصفیه شده مخصوص ًا در هنگام سحر
باعث می شود که بدن مقدار زیادی انسولین تولید کرده
و باعث افت قند خون بشود .
* درمان :خوردن غذا هنگام سحر و محدود کردن
نوشیدنی ها و غذاهای حاوی قند .
* توجه  :افراد دیابتی ممکن است به تنظیم مجدد
داروهای خود در ماه رمضان احتیاج داشته باشند و باید
با پزشک خود مشورت کنند .

انقباضات عضالنی

* علل:مصرف ناکافی غذاهای حاوی کلسیم  ،پتاسیم و
منیزیوم
* درمان :خوردن غذاهای غنی از مواد معدنی فوق برای
مثال  :سبزیجات  ،میوه جات  ،محصوالت لبنی  ،گوشت
 ،خرما
* توجه  :افراد تحت درمان فشار خون باال و افراد دچار
سنگ کلیه باید با پزشک خود مشورت کنند .

زخم معده  ،سوزش سردل  ،التهاب معده

* افزایش سطح اسید در معده خالی در ماه رمضان باعث
تشدید مسائل فوق می شود  .این شکل بصورت احساس
سوزش در ناحیه معده و زیر دنده ها ظاهر شده و می
تواند بطرف حلق گسترش یابد  .غذاهای تند  ،قهوه و
کوکاکوال این حالت را بدتر می کنند .
* درمانهای طبی برای کنترل سطح اسید در معده وجود
دارند وافراد مبتال قبل از روزه گرفتن باید با پزشک خود
مشورت کنند .

سنگ کلیه

* سنگ کلیه ممکن است در افرادی که آب کم می
نوشند ایجاد شود  .بنابراین مصرف زیاد مایعات برای
جلوگیری از تشکیل سنگ ضروری می باشد .
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تقدیر از همکاران الکتروپیکی

یوتاب :سحر میرزا حسینی ،فریده اسالمی ،ندا نوروزی ،فرشته شیری ،لیال اخضری ،میترا حسینی ،پرستو غیاثی،
کلثوم عرب پور ،راضیه درخشان ،نسرین مقیمی ،سکینه کاوه ،معصومه محبی ،فریده توحیدلو ،لیال احمدی ،سیمرا
یوسف زاده ،بهاره سیاهوشی ،اسداهلل زاداحدی ،اکبر امامیاری ،حمیدرضا زندلشنی ،سیدمهدی حسینی ،هادی قاسمی
 .مالی :سمیه آهنجان .مونتاژمحصول :مرضیه تاج آبادی ،افسانه جاوید خلیلی ،مریم چراغی اصل ،لعیا شکری ،طاهره
ظهیراقدم ،طاهره علی عسگری ،سمیه گلشن روزبهانی ،صدیقه میرزایی ،طیبه ایزدپناه ،معصومه جاوید یامی ،سمیرا
کیاشمشکی ،اکرم مشعلچیان ،زینب می آبادی ،فرزانه فرشیدشاد .مونتاژبرد :زینب ندری ،کبری ادب ،فهیمه فصیحی،
لیال شکری ،شبنم فتوحی ،رقیه عبدی ،محبوب آقاقلیزاده ،محسن غالمپور ،نوری محمودی .نوسازی و سرمایه انسانی:
مجید فرحناک ،احمد حسین پور ،حمید خاکساری ،پیمان امینی ،امیر کابلی .تولید :محمد بیانی ،نادر حسینی،
حسین رجبی ،اصغر محمدولیزاده ،محمد نظری ،رضا محمد جعفری ،رضا مرادی .کنترل کیفیت :سودابه عاشوری،
حمیده سلطانی ،رزا عزیزآبادی ،امید سلمانی ،محمد طاهرجویان ،ناصر عبدالوندی ،وحید منصوری ،امیرحسین عربی.
انفورماتیک :سعید ارجمندیان ،حمید شیروانی .خدمات پس از فروش :طاهره حسنی ،زهره مهرابی ،محمدجواد رجبعلی.
روابط عمومی :مریم خراسانی ،سپیده زائری ،میالد منصوری  .خرید داخلی :ناره آبرامیان ،شاپوررضا کرمی ،جواد علی
آبادی ،محمد محمدی میکال .مهندسی :امیرحسین اکبری ،سیامک رستمی .سیستمها و روشها :مینا نصیریان ،علیرضا
ابراهیم پور .قالبسازی :اسماعیل بهادری ،عباس قاسمی .برنامه ریزی :مهدی شمس ،کیانوش ضیایی .بازاریابی و فروش:
سمیه گنجی ،شهاب گریلی نیا .انبار :محمود ابراهیمی ،مرتضی کشاورزیان ،فیض اهلل وهابی ،بهروز پناهی ،یعقوب
خاری ،احسان پیرولیان.حسابداری صنعتی :اکرم السادات جاللیان ،فروزان ره پیما ،محمد حمزه گرکانی.

فسقلی های الکتروپیکی
ایلیا فرزند
آقای پیرولیان

علیرضا فرزند

خانم بختیاری

نفیسه فرزند

خانم سیری

پرهام فرزند

خانم زارع

امیرحسینفرزند

خانم سیری

هلیا و هیربد
فرزندخانم ربوشه
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همکاران عزیز و محترم ،خانم ها زینب محمدی  ،طاهره الهقلی زاده ،مریم بانویی ،سمیرا یوسف زاده ،سعیده حسینعلی
گل ،وجیهه عیدیوندی ،ویدا دژدار ،عاطفه خواجه حسینی ،زینب ندری و آقایان میثم عرفان و امیرحسین عربی
صمیمانه ترین پیام تبریک ما را جهت شروع زندگی مشترکتان پذیرا باشید .
دلتان خوش  ،لبتان پر لبخند و عشقتان جاویدان ...

قدم نو رسیده مبارک
همکارانمان خانم ها سمیه سیری ،فهیمه تقی قزوینی ،مرجان محمدی ،سمیرا دهی و آقایان اسمعیل عنبرستانی ،پیمان
امینی ،فرهاد رمضانی ،احسان پیرولیان و مصطفی اکبری طعم دلپذیر پدر و مادر شدن 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.

خیر مقدم به همکاران جدید
از ابتدای سال جاری ،همکاران عزیز دیگری به جمع خانواده الکتروپیک اضافه و در مدیریت های مختلف مشغول به
فعالیت شدند.
آقایان غالمپور ،رحیمی و سماواتی و خانم عراقی در مدیریت مونتاژبرد ،فرزاد اسالمی ،فرشاد اسالمی ،خادمی ،فرتاش
وند ،سعیدزاده و باقی در معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه ،آقایان شکری و سویزی در تولید ،خانم ها خلیلی ،اسماعیل
زاده ،کاظمی ،حسین زاده ،فتحی ،آتیه کار در مدیریت یوتاب ،خانم بختیاری در مدیریت خرید خارجی ،خانم صادقی
در دفتر مدیر عامل ،خانم واعظی در مدیریت مونتاژمحصول ،آقای نارویی و خانم قاسمی در معاونت نوسازی و سرمایه
انسانی ،آقای چوپانی در مدیریت مالی ،خانم سلطانی در مدیریت سیستمها و روشها و آقای حسینی و خانم شاهی در
مدیریت روابط عمومی مشغول به فعالیت شدند.
ضمن عرض خیرمقدم  ،سالمتی و موفقیت برای آنان و تمامی همکاران خوب الکتروپیکی آرزوی ماست.

خدا قوت
به تمامی همکاران عزیز و ارجمندی که از ابتدای سال جاری در پاسخ به افزایش تقاضای بازار ،صمیمانه و صادقانه در
ایام تعطیالت در کارخانه حضور یافتند و با تالش زایدالوصف خود افزایش تولید را رقم زدند همانگونه که شرکت از آنان
قدردانی به عمل آورد ،ما نیز خالصانه خداقوت عرض می نمائیم .
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