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  هوشمندي و فهيم مديران ارزشمند تجربيات از مملو مديريت دنياي
  را ها غيرممكن خود، از خاص هاي توانمندي عرضه با كه است
 بخش زينت را خويش زندگي از بزرگي بخش و ساخته ممكن
 به گزاف هاي هزينه با كه هاي تجربه .اند كرده مديريت هنر تاريخ
  حال مديران دسترس در نامرئي هاي سرمايه مثابه به و اند رسيده نتيجه

 از شده تجربه ماجراي صد يك حاضر، كتاب .دارند قرار آينده و
 و كتاب چندين از منتخب و جهاني هاي شركت و مديران سوي
  ها، ظرافت ها، بيني نازك تقويت و آشنايي براي كه است مقاله

 پرورش ها، ايده خلق چگونگي نگري، آينده شناسي، فرصت
 مديران به امروز نوين مديريت دانش مهم موضوع ها ده و استعدادها

  .است گرديده عرضه كشور كارشناسان و

افقي

 به را عضله كه است مانند فيبر هاي بافت از -زنند مي ستور پاي به -2سويسي گراف رومن تاليف كتابي -رودخانه شهر -1

  الهه -مذكر -5 آذري خواهر -جبه -دادن انس -4 ترنج -كهنه بيماري -همت بلند پادشاه -3 دنيا -كند مي متصل استخوان

 از يكي -آمدن پايين -7 تلگراف مخترع -زمخت -عميق گودال -6 ساينده پسوند -كردن بدگويي كسي سر پشت -عقل

 درخت -9 ايران در دانشگاهي تحصيلي مقطع باالترين -لغزان -ورق جمع -8 يافته تجسم -اروپا هاي پايتخت ترين قديمي

 تصديق -11 رود مي كار به كفش و كيف سطوح تزيين براي -نگرش -ماهي -10 پاييز وسط ماه -فيليپين مركز -سدر

 روحاني -محقر خانه -كارآموز -13 روسي نژاد -عزت -سرياني ماه -12 سوخته پشم -مسافر -خرمي و تازگي -ها ژرمن

  كه شير در موجود تركيبات از يكي -15 لباس نواري بست - دنيا كوچك كشور دومين -اروپا واحد پول -14 زردشتي

آلماني فوتبال تيم -است آهن انتقال و جذب آن خاصيت مهمترين

عمودي

 سروسامان -عروس گشايي چهره هديه -ساختماني كارهاي استاد -2 تصويري پست -نيويورك پنجگانه هاي بخش از -1

 واحد -5 لبنان شهر بزرگترين و پايتخت -گود پيشكسوت -4 تركمنستان رودخانه ترين طوالني -غذا -معلوم غير شخص -3

 - 8 نابينا -شهرستان -گيري گوشه -7 بيني آب -صاحبخانه -كمبود -مايه -6 بستن گرو -معامله در داد همراه -تنيس

 - درفش -گياه پر زمين -تابان آفتاب كشور پول -10 تاك باغبان -ذاتي طبيعي، -آويخته -9 آشكار -گنج -ديرينگي

 -مردانه نام -رام -13 چيزي ساختمان طرز -يكدندگي -12 ليختنستاين تابلوي -يله و ول -سبب و وجه -11 اينترنتي دزدي

  آشپزخانه در ظرفي -اسپانيايي نز خيمه رامون خوان از اثري -15 مهريه -كريدور -اليموت قوت -14 هندسي اشكال از

جدول

ايم كه ايم كه ايم كه ايم كه     ما متولد شدهما متولد شدهما متولد شدهما متولد شده. . . . براي آنكه مانع احساس عدم امنيت ديگران در اطرافمان باشيم، خود را از انظار دور مي سازيم اما اين كار ما را به جايي نمي رساندبراي آنكه مانع احساس عدم امنيت ديگران در اطرافمان باشيم، خود را از انظار دور مي سازيم اما اين كار ما را به جايي نمي رساندبراي آنكه مانع احساس عدم امنيت ديگران در اطرافمان باشيم، خود را از انظار دور مي سازيم اما اين كار ما را به جايي نمي رساندبراي آنكه مانع احساس عدم امنيت ديگران در اطرافمان باشيم، خود را از انظار دور مي سازيم اما اين كار ما را به جايي نمي رساند

چيزي در درون ماست، نه در درون برخي از ما،  بلكه در درون تك تك ما  و زماني كه به اين نور درونمان چيزي در درون ماست، نه در درون برخي از ما،  بلكه در درون تك تك ما  و زماني كه به اين نور درونمان چيزي در درون ماست، نه در درون برخي از ما،  بلكه در درون تك تك ما  و زماني كه به اين نور درونمان چيزي در درون ماست، نه در درون برخي از ما،  بلكه در درون تك تك ما  و زماني كه به اين نور درونمان . . . . شكوه و عظمت خداوند را به نمايش در آوريمشكوه و عظمت خداوند را به نمايش در آوريمشكوه و عظمت خداوند را به نمايش در آوريمشكوه و عظمت خداوند را به نمايش در آوريم

....اجازه تابيدن مي دهيم، ناآگاهانه به ديگران نيز اجازه چنين كاري را مي دهيماجازه تابيدن مي دهيم، ناآگاهانه به ديگران نيز اجازه چنين كاري را مي دهيماجازه تابيدن مي دهيم، ناآگاهانه به ديگران نيز اجازه چنين كاري را مي دهيماجازه تابيدن مي دهيم، ناآگاهانه به ديگران نيز اجازه چنين كاري را مي دهيم

نلسون ماندالنلسون ماندالنلسون ماندالنلسون ماندال

 

96مهر  -شماره سيزدهم همكاران متولد مهر ماه       
تولدتان مبارك            

امير زارعي -مهدي تميزي -زاده نادر فضل: آقايان   

غفور شيري -خوار خليل رامش -مجيد سبالني -زاده ابوالفضل صادق             

محمد باقر فاينده پور -محمد حسين امامي -زاده بابك سرهنگ -يونس ماهري             

عليرضا پناهي -مهرداد اسالمي             

 نمونه كبفي كنترل مدير عنوان به خواه عمراني جليل آقاي
 مراسمي طي .شد انتخاب شرقي آذربايجان استان استاندارد

 شد، برگزار استان استاندارد كل اداره در 96 مهرماه 19 كه
 ،تبريك ضمن .آمد بعمل تجليل منتخبان ساير و ايشان از

.خواهانيم منان خداوند از را ايشان افزون روز توفيق

::::امام باقر عليه السالم امام باقر عليه السالم امام باقر عليه السالم امام باقر عليه السالم 

:  :  :  :  را بخواند فرمايدرا بخواند فرمايدرا بخواند فرمايدرا بخواند فرمايد    خداخداخداخداخداوند تبارك و تعالي چون بنده اي را دوست دارد در بال و مصيبتش غرقه سازد و باران گرفتاري بر سرش فرود آرد و آنگاه كه اين بنده، خداوند تبارك و تعالي چون بنده اي را دوست دارد در بال و مصيبتش غرقه سازد و باران گرفتاري بر سرش فرود آرد و آنگاه كه اين بنده، خداوند تبارك و تعالي چون بنده اي را دوست دارد در بال و مصيبتش غرقه سازد و باران گرفتاري بر سرش فرود آرد و آنگاه كه اين بنده، خداوند تبارك و تعالي چون بنده اي را دوست دارد در بال و مصيبتش غرقه سازد و باران گرفتاري بر سرش فرود آرد و آنگاه كه اين بنده، 

....بي شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت كنم مي توانم اما اگر بخواهم آن را برايت اندوخته سازم اين براي تو بهتر استبي شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت كنم مي توانم اما اگر بخواهم آن را برايت اندوخته سازم اين براي تو بهتر استبي شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت كنم مي توانم اما اگر بخواهم آن را برايت اندوخته سازم اين براي تو بهتر استبي شك اگر بخواهم خواسته ات را زود اجابت كنم مي توانم اما اگر بخواهم آن را برايت اندوخته سازم اين براي تو بهتر است! ! ! ! لبيك بنده ي من لبيك بنده ي من لبيك بنده ي من لبيك بنده ي من 
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  و اصلي اعضاي عنوان به راستي حسين و نژاد حسين مهدي حمزه، عبدالرضا الهي، روح اكبر
  اسالمي شوراي البدل علي اعضاي عنوان به قاسمي امير و رضايي عليرضا زاده، صادق بابك

.شدند انتخاب كلرپارس كار
  اعضاي از نفر 220 حضور با 96 مهر 23 يكشنبه روز كلرپارس كار اسالمي شوراي انتخابات

  مربوطه مقررات توجيه از پس و تشكيل نظارت هيات نظر زير كاركنان، عمومي مجمع
  است ذكر به الزم .شد انجام موفقيت با انتخابات اجتماعي، امور و كار وزارت نماينده توسط

.بودند شده معرفي كانديدا عنوان به انتخابات اين در نفر 11

  در ايمني آموزشي توجيهي نشست شركت، داخل ايمني آموزشي هاي دوره سلسله ادامه در
  و مهندسي فني توليدي، واحدهاي پرسنل حضور با 96 مهرماه 25 هيدروژن واحد مورد

  توسط هيدروژن هاي سيستم ايمني نكات ارائه ضمن نشست، دراين .گرديد برگزار تعميرات
  تصميمات كنندگان، شركت مشاركت با نواقصات بررسي و نظر تبادل با خواه، عمراني آقاي

  پتانسيل حذف گير، وصاعقه ارت سيستم به جديد هيدروژن واحد تجهيز : منجمله مهمي
  ردياب سيستم به واحد دو هر تجهيز جديد، واحد كمپرسور خروجي ولو چك از خطر

.پذيرد صورت الزم اقدامات شد مقرر و اتخاذ ديگر وموارد هيدروژن

 ميهمان 96 ماه مهر 30 ايران صادرات بانك معاونين و روسا سرپرستان، از جمعي

   زاده حسين آقاي و كالنتري آقاي خستوان، مهندس آقاي اتفاق به و بوده كلرپارس

.دادند جلسه تشكيل

  هاي پروژه همچنين و كلرپارس شركت فعاليت از اي خالصه تشريح ضمن جلسه، اين در

.شد تاكيد مابين في هاي همكاري و تعامالت افزايش بر اقدام، دست در

 در موجود موانع ها، پروژه و شركت اهداف تحقق راستاي در مالي منابع تامين نحوه

  جلسه اين در كه بود موضوعاتي ديگر از خارجي و داخلي هاي LCو بانكي فرآيندهاي

  .شد پرداخته آن به

:گرفتگي برق كاهش جهت اقدامات اهم

.باشند )زمين به اتصال (ارت داراي و سالم بايد برقي لوازم كليه -1

 برق تابلوهاي جلوي و بوده عايق كفش و دستكش داراي بايد كار برق افراد - 2

.باشد عايق الستيكي كفپوش داراي

.كنيد بررسي دقت به را برق كابلهاي عبور مسير گودبرداري، عمليات گونه هر در -3

.گيرند قرار اي دوره بررسي و بازديد مورد مرتب بطور بايد مي برقي وسايل تمام -4

.شود استفاده برق مدار در مناسب فيوز و جان محافظ كليد از -5

:هستند كننده تهديد گرفتگي برق در كه مهم عوارض

 سيستم ها، كليه به صدمه -3 سقوط از ناشي صدمات -2 ها اندام سوختگي - 1

 ها استخوان شكستگي -5 مرواريد آب مثل الكتروشيميايي اثرات -4 قلب و اعصاب

ناگهاني و شديد انقباظات علت به

:گرفتگي برق هنگام براي هايي توصيه

 )مرطوب نقاط در خصوص به ( او البسه يا و گرفته برق شخص بدن با تماس از - 1

.كنيد خودداري

 از شخص كردن جدا هنگام است بهتر بيشتر، احتياط جهت امكان صورت در - 2

 شخص اگر .بايستيد خشك و عايق وسيله روي ديگر، برقي اي وسيله هر يا و سيم

.كشيد بيرون را پريز توان مي باشد، چسبيده اتو و تلويزيون راديو، سيم به

  قطع صورت در برقي، وسيله يا و سيم از بيمار كردن جدا و برق قطع از پس - 3

  با همزمان .گردد باز بيمار به عادي تنفس تا داده مصنوعي تنفس وي به تنفس،

 كار از كه صورتي در .كرد كنترل هم را مصدوم قلب بايد مصنوعي تنفس انجام

.كنيم شروع نيز را قلبي ماساژ بايد باشد افتاده

 ها، دندان خوردن هم به تنفس، شدن نامنظم نبض، اختالل رنگ، پريدگي آثار اگر - 4

 فورا بايد لذا .باشد شوك عاليم تواند مي شد مشاهده هوشي بي و بدن شدن سرد

 به را وي عمل اين حين در و داده انتقال بيمارستان به آمبوالنس توسط را مصدوم

 30 حداقل پاها و گيرد قرار بدن از تر پايين سرش كه نحوي به بخوابانيد، پشت

.باشد داشته قرار سر از باالتر متر سانتي

  البسه و داشته نگه گرم لباس، يا پتو گرم، آب كيسه بوسيله بايد را مصدوم بدن - 5

 به كافي قدر به بايد نيز تازه هواي .كرد شل كمر و سينه گردن، اطراف در را تنگ

.شود رسانده بيمار

 هوا، راه از شونده منتقل هاي عفونت برابر در ها سوختگي از محافظت منظور به - 6

 بدون تميز پارچه قطعه يك يا و شده تا مثلثي باند يا استريل پانسمان با را آنها روي

.بپوشانيد كرك

 متعاقب و گردني هاي مهره به آسيب احتمال گرفتگي برق دچار فرد در كنيد توجه - 7

 گونه هيچ كنيد تالش مصدوم نقل و حمل در پس است زياد بسيار ها اندام فلج آن

.نشود داده وي گردن و سر به حركتي

 سپس و قطع را برق ابتدا برقي لوازم حريق اطفاي در باشيد داشته خاطر به - 8

.است كربن اكسيد منو گاز كپسول وسيله ترين مناسب و شود حريق اطفاي به اقدام

كلر كپسول كردن تست و شارژ :فرآيند / عمليات /فعاليت 

كار محيط در مجاز حد از بيش مقدار به كلر گاز نشت امكان :خطر پتانسيل

 به صدمه و گلو و ها چشم سوزش افراد، خفگي خطر يا شديد مسموميت :پيامد

  تنفسي دستگاه

ايمني ماسك از استفاده و كار ايمني رعايت :پيشگيرانه اقدامات

 كلر سيلندر عدد 294 تعداد شدند موفق شارژ واحد همچنين و كلر سيلندرهاي تست واحد

.نمايند شارژ و تست روز 15 مدت در را صادراتي

 به توجه با :گفت مطلب اين عنوان با كلر سيلندرهاي تست واحد سرپرست برزگر آقاي

 سيلندرهاي از زيادي تعداد تست لزوم و همسايه كشور به كلر صادراتي فروش قراردادهاي

 آقايان همكاران وقفه بي تالش با كوتاه، زمان مدت در شارژ براي آنها نمودن آماده و كلر

  متوسط بطور شدند موفق اسعدي، كريم و پور فاضل وهاب پاكدامن، غالمحسين عزيزي، بهزاد

 ثبت به خود از زمينه اين در خوبي ركورد و  نموده تست روز در را كلر گاز سيلندر 20

 ليفتراك رانندگان و نقل و حمل و تعميرات واحدهاي همكاري از همچنين وي .برسانند

.كرد تشكر

 و زاده عباس آقاي توسط روز 15 مدت در سيلندر مقدار همين كه است حالي در اين

 .است شده شارژ سيلندرها، شارژ واحد در همكارانش

 ساالر و فرشي وحيد رادپور، حامد اسعدي، قادر زاده، عباس آقايان مهم، امر اين در

 صادرات فرآيند در تا نموده سيلندرها شارژ به اقدام مضاعف همتي و تالش با محمدي شاه

 كه ديگر واحدهاي در دوستان ساير و همكاران اين تالش شك بي .نگردد حاصل اي وقفه كلر

 آورند، درمي گردش به را كارخانه توليدي هاي چرخ خود واالي همت و  پذيري مسئوليت با

  .باشد مي سايرهمكاران و مديران مباهات و دلگرمي موجب

 تصميم هاي ويژگي بيان به اقدام استراتژيك، تفكر مفهوم بهتر بيان و معرفي براي

 را مفهوم اين بتواند آنها مطالعه با خوانندگان ذهن تا كنيم مي استراتژيك هاي گيري

 توضيح است الزم استراتژيك هاي تصميم مشخصات بيان از قبل .كند درك و لمس

 استراتژيك غير يا و استراتژيك مطلق بطور توانند نمي ها تصميم اين كه شود داده

 يعني دارند قرار طيف يك در ها تصميم استراتژيك، مفهوم ديد زاويه از بلكه باشند

 در .باشند استراتژيك بيشتر يا و كمتر است ممكن ديگري نسبت به ها آن از هريك

 با را كدام هر اختصار به سپس و برده نام را استراتژيك هاي تصميم مشخصات زير

.دهيم مي توضيح مثال ذكر

استراتژيك هاي تصميم مشخصات

دهند تغيير را مدت بلند سرنوشت توانند مي ها تصميم اين�

دارد منابع تخصيص در جدي تغييرات به نياز  ها تصميم اين اجراي�

كنند مي درگير را حوزه يك از بيش عموما ها تصميم اين�

 سرنوشت در تاثير كار، به شروع ساعت تغيير مثال عنوان به :اول مورد توضيح

 در قطعات موجودي ميليارد چند بگيرد تصميم شركت يك اينكه ولي ندارد سازمان

 حتما شركت مدت بلند سرنوشت در و بوده استراتژيك تصميم يك كند، صفر را انبار

.است موثر

 واحدي در فروش از پس خدمات بخش اندازي راه مثال عنوان به :دوم مورد توضيح

 گذاري سرمايه انساني، نيروي توسعه نيازمند داشته اشتغال فروش به صرفا تاكنون كه

 جدي بصورت را منابع تخصيص ساختار قطعاً كه است كارگاه و ساختمان مالي،

 كه گيرد مي تصميم و كاركرده مرزي درون تاكنون كه شركتي همچنين .دهد مي تغيير

.كند كار مرزي برون

 محدود خاص دپارتمان يك به استراتژيك هاي تصميم اثرات :سوم مورد توضيح

 .دهد مي قرار تاثير تحت سازمان در را دپارتمان يا واحد چندين معموال و شود نمي

 را گذاري قيمت يا و تبليغات شيوه فقط كه تبليغات و بازاريابي حوزه در تصميم يك

 قرار تاثير تحت را واحد چند زيرا نيست استراتژيك تصميم دهد قرار تاثير تحت

 تصميم يك گوييم مي وقتي .است داده قرار تاثير تحت را بازرگاني واحد فقط و نداده

 ها مجموعه زير از زيادي هاي بخش و ها قسمت يعني است استراتژيك سازمان در

.بشوند تصميم اين درگير

جهان به استراتژيست يك نگرش هاي ويژگي

حركت جهت به حساسيت�

مناسب مقياس با ها چالش انتخاب�

روندسازي طريق از روندها با مواجه�

 باز دويدن اين جهت اهميت به توجه از و دانند مي ارزشمند را دويدن صرفا اي عده

 و نزديك آينده تواند مي فعلي اتفاقات و وضعيت ديدن با استراتژيست يك .مانند مي

 پرداخت را خود هاي بدهي تواند نمي شركت امروز اينكه مثال .كند تحليل را دور

 حاشيه تدريج به شود مي باعث عمل اين اينكه ولي است عملياتي موضوع يك نمايد

 اتفاقات به استراتژيك نگاه .است استراتژيك نگرش برود بين از شركت سود

 مشكل به تواند مي آينده در ولي نداشته سازمان در زيادي تاثير حال، در كه كوچكي

 كافي داريد استراتژيك تفكر حد چه تا بدانيد خواهيد مي اگر .دارد توجه شود، تبديل

 صرف را درصد چند و جاري مسائل صرف را خود وقت درصد چند كه ببينيد است

.كنيد مي آتي مسائل

ايرج برنجي بناب

 و داخلي شركت 363 حضور با فاضالب و آب تاسيسات و آب المللي بين نمايشگاه سيزدهمين

 حاضر خارجي سفراي از شماري و داخلي صنعتگران نيرو، وزارت سرپرست حضور با خارجي

 در .گرديد برگزار تهران المللي بين نمايشگاه محل در 1396 مهرماه 27 الي 24 از نمايشگاه در

 فرانسه، چين، مجارستان، آذربايجان، آلمان، تركيه، ايتاليا، جمله از كشور 20  نمايشگاه اين

  كانادا، ژاپن، سوئد، انگلستان، اتريش، سوئيس، هندوستان، جنوبي، كره دانمارك، اسپانيا،

 مترمربع 40 مساحت با كلرپارس غرفه .داشتند فعال حضور چك جمهوري و ايسلند بلژيك،

 خريداران مشتريان، نيرو، وزارت معاونين از اعم مختلف بازديدكنندگان چشمگير حضور شاهد

 كليه بررسي از پس اختتاميه مراسم در .بود  صنايع صاحبان و سازمانها مسئوالن و مديران جديد،

 تنديس و لوح و انتخاب نمايشگاه برتر  غرفه 20 از يكي عنوان به كلرپارس ها، شاخص و شرايط

.گرديد  اهدا  نيرو وزارت سرپرست سوي از ويژه


