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الکتروپیکرادوستدارم. مشکالتشرا،حالوهوایش
همین را. مهربانیهایش و را، اخموتَخمهایش را،
بیدارممیکند. داشتن،همینحس،هرصبح دوست
برای که بهترمیشود، امید.فکرمیکنم با لبخند؛ با
اینبهترشدنچهقدرراهنرفتهدارم.بعدسرمراتکیه
میبندم. را چشمهایم و تاکسی پنجرهی به میدهم
توی رسید که پایم میکنم. فکر نیم و ساعت یک
چشمم از گوشه کدام و کجا بکنم. باید چه شرکت،
خواننده، و اشتباه. کجا و رفتهام درست کجا افتاده.
سنتیمیخواندتورادیو:»ایایران،ایسرایامید...«.
لبخند،بیاختیارسرمیخوردگوشهیلبم.دردآدماز
بیدغدگیست.دردآدمازبیهدفیودورباطلزدن
است.وناامیدیازبیهدفیست.اینکهندانیکجای
دنیاایستادهای.اینکهبدانیکجایدنیاایستادهایو
هرصبحخوشحالم. من و کنی؟ استچه قرار ندانی
فکرمیکنمچهشیریناستکهبدانییکجایدنیا
هم هرقدر حاال میکنی. بهتر هست، که آنی از را
رانندهی به بدهی لبخند با را کرایه که همین ناچیز.
ازپس آینه تو که آقا!«همین قوت سالخورده:»خدا
از را پول کند؛ نگاهت پرپشتش جوگندمی ابروهای
سرشانهاشبگیرد؛چشمهایشبرقیبزندووسطآن
همهخوابآلودگیریختهدرخیابانهایانقالببرایت
»انسان، شنیدی که بود کی و کجا دهد. تکان سری
دشواریوظیفهاست؟«نمیدانی.فکرمیکنیانسان،

صبح به خیر جناب الکتروپیک

میالدمیرمحمدصادقی

663 سرمقاله

شیرینیوظیفهاست.وخوشبختی،لذتاثرگذاری.همین
که جوانی زن به ببخشی را تاکسی جلوی صندلی که
است. رسیدن دیر نگران و گرفته بغل را کتابش و کیف
مرد برای و بدهی همهسالم به بلند باصدای که همین
کتوشلوارپوشکناردستیاتجابازکنی.همینکهبروی
بودنشان به چهقدر بگویی بهشان و همکارهایت سراغ
بگذاری، اثر میتوانی اینکه به چهقدر میکنی. افتخار
بادقتمیبندی، افتخارمیکنی.وچهطورهرپیچیکه
خط هر میکنی، تنگ سیمی به بهدقت که هرچشمی
بودن موثر لذت بهات باوسواسمینویسی، که گزارشی
چهقدر بود. همراهم یادداشتی دفترچهی کاش میدهد.
کاش کرد. شکار را فکرها میشد کاش دارم! نکرده کار
یک میشد داشت! Save as دکمهی هم آدم تخیالت
رفت فرصت، سر بعد، و انداخت گیرشان مغز گوشهی
و کرد. چکشکاریشان کرد. روشان و زیر سراغشان.
خیابان میشوم. پیاده تاکسی از بیلبورد. روی زدشان
درختی!میخواهیبرویسراغآنهاییکهازتدلخورند.
میخواهیبهشانبگوییچهقدرازبودنشانخوشی.که
چهقدرپشتتبهتخصصشان،بهسختکوشیشان،گرم
میتوانییکگوشهیشرکت اینکه از کهچهقدر است.
بنشینیوبردنیااثربگذاری،خوشحالی.هرقدرهمکه
ازنظر،میشود.واین سختباشدوهرقدرهمکهدور
لذتبودندرالکتروپیکاست.یکنفسعمیقمیکشم.
دو و است باز در میافتم. راه و میکنم مرتب را لباسم
نزدیک میکنند. چاقسالمتی در، جلوی لبخند با نفر
سردرشرکت. به میافتد ناخودآگاه میشوم،چشمم که
بیاختیارابروییباالمیاندازموبالبخندمیگویم:»صبح

بهخیر،جنابالکتروپیک!«
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TFTمتخصصانپژوهش،تحقیقوتوسعهیشرکتالکتروپیکبراینخستینباردرایرانموفقبهطراحیوتولید
دربازکنهایتصویریشدند.TFT،تکنولوژیایمدرندرصنعتنمایشگرهایتصویریاستکهبهدلیلمصرفانرژی
کمتر،خطرهایزیستمحیطیپایینتروکیفیتتصویرباالتر،امروزتقریبادرتمامنمایشگرهایLCDبهکارمیرود؛
امابهرغماستفادهیگستردهازTFTدرتولیدنمایشگرهایتلویزیونیومانیتورهایوطنی،تاامروز،تولیدکنندگان

دربازکنهایتصویریایران،موفقبهدستیابیبهتکنولوژیساختTFTنشدهبودند.
خأل رفع هدف با و مستمر آزمایش و تحقیق سال دو از پس الکتروپیک، شرکت توسعهی و تحقیق متخصصان   
نسل این برتری TFTشدند. نمایشگرهای تولیدنسلجدید و بهطراحی موفق زمینه، این در تکنولوژیکیموجود
بایافتههایتکنولوژیکیروز بهروزرسانیوهمگامسازیآنها ارتقا، باالتروامکان TFTدرکیفیت ازنمایشگرهای
دنیاست.گفتنیاست،الکتروپیکاینتکنولوژیرااخیرادرقالبسریدربازکنهایتصویری1286خود،روانهیبازار

کردهاست.
   TFT،تکنولوژیشناختدرصفحهینمایشومخففعبارت»ThinFilmTransistor«استوترانزیستورهایاین
نمایشگرهابهصورتالیهاینازکدرپشتآنهاقرارگرفتهاست.استفادهازاینقطعهدرساختگوشیهایتصویری
باعثارتقایسطحکیفیت،وضوحباالیتصویر،درخشندگیتصویر،عدملرزشتصویر،صرفهجوییدرمصرفانرژی،

عمرمفیدوطوالنیترمحصولمیشود.
ضمنابرازقدردانیوعرضخستهنباشیدبهتمامکسانیکهدرانجاماینپروژهسهیمبودند،مانیزبهنوبهیخود
تصمیمگرفتیمبارسانهایکردناینخبرمسرتبخش،زحماتآنهاراارجنهیموهمچنینبهاینطریقگوشهایاز
ظرفیتوتوانعلمیمتخصصانالکتروپیکیرابههمگاننشاندهیم.انعکاسرسانهایاینخبردربرخیازرسانههابه
شرحزیرآوردهشدهاست:باشگاهخبرنگارانجوان،روزنامههایآرمان،جهاناقتصاد،اقتصادپویاوخبرگزاریهایمهر،

تسنیم،فارس،علمنا،ایرانتوانا،بیباکو....

طراحی و ساخت TFT در بازکن های 
تصویری توسط شرکت الکتروپیک

برای نخستین بار در ایران:
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اولینهمایشپیمانکارانوتامینکنندگان
و تامینکنندگان حضور با قطعات،
هتل در الکتروپیک شرکت مسئوالن

استقاللتهران،برگزارشد.
اینمراسمشاملقسمتهایمختلفی
منصوری، مهرداد سخنرانی جمله از
جانشین وزیری، نصرتا... و مدیرعامل،
ترتیب به آنان اهم که بود مدیرعامل، 

زیراست:
داشتن گرو در شرکت پیشرفت
انتقادات شنیدن جهت شنوا، گوش

مشتریاناست
مهردادمنصوری،مدیرعاملالکتروپیک،
درسخنانخودهدفازاینگردهمآیی
انتقادات شنیدن اول، درجهی در را
تامینکنندگاندانستوافزود:»پیشرفت
شرکتدرگروداشتنگوششنواجهت

دریافتانتقاداتمشتریاناست«.

اولین همایش پیمانکاران و تامین کنندگان قطعات الکتروپیک

بررسی را همایش این برگزاری از شرکت، اهداف سایر ادامه در ایشان
مشکالت،ضعفها،نیازهاوترسیمنقشهیراهآیندهدانست.

الکتروپیک،اینشرکترامتعلقبههمهیاعضاوهمکاران مدیرعامل 
آندانستوگفت:»اینشرکتمتعلقبهیکنفرخاصنیست،بلکههمهی
اعضایالکتروپیک،مالکآنهستند«.ویهمچنینیادآورشد:»همهباید
مسئولیتهایمانرابرایارتقاوپیشرفتشرکتبهدرستیانجامدهیم«.

سیاستشرکتالکتروپیکسودآورینیست؛رضایتمشتریاست
شرکت، سیاست که مطلب این گفتن ضمن مدیرعامل، جانشین وزیری،
باالی »کیفیت افزود: است، مشتری رضایت بلکه نیست، سودآوری
تاکنون باعثشدهاست آن واقعی معنای به ومشتریمداری محصوالت

باافتخارفعالیتنماییم«.
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و بازاریابی فروش، از پس خدمات مدیریتهای
فروش،باهدفارزیابينمایندگاناینمدیریتهادر
شهرهایمختلف،معرفيمحصوالتجدید،آموزش
فنيبهنمایندگان،کشفاستعدادهايجدیدجهت
خرابی موارد از بازدید مدیریتها، این با همکاري
از برخي به رسیدگي و مشتریان سوی از اعالمی
مشکالتنمایندگان،ماموریتی15روزهبهجنوبو

جنوبشرقکشورداشتند.
با که افراد از تعدادی با ماموریت، این طول در   
سیستمالکتروپیکآشنایيداشتند،جهتدریافت
نمایندگيفروشوخدماتپسازفروشمذاکراتي
انجامشدوهمچنیندرطولاینسفر،دربعضیاز
شهرها،عالوهبرارزیابینمایندگان،آموزشفنیبه

آنهادادهشد.
مدیریتهایذکرشده،اهدافوانگیزهیخود،از

اینماموریترابهشرحزیربیانکردند:
1.سرکشيدورهايبهنمایندگانباعثقوتقلبو

انگیزهیکاريشاناست.

بازدید از جنوب و جنوب شرق کشور

وزیریدرادامهبهبهبودروابطایرانباکشورهایخارجیاشارهکردوآنراعاملیبرایرقابتبیشترمحصوالت
الکتروپیکباکشورهایدیگردانستوگفت:»مازمانیمیتوانیمباآنهارقابتکنیموبازارخودراگسترشدهیمکه

بتوانیمکیفیتمحصول،نوآوریورضایتمشتریراتامینکنیم«.
ویدرپایان،ضمنآرزویموفقیتبرایتامینکنندگانازهمهیآنهابهخاطرتامینبهموقعنیازهایشرکت،تشکر

کرد.
شایانذکراستاینهمایشروزپنجشنبه29خرداد93برگزارشدودرآنپیمانکاران،تامینکنندگانقطعات،
مسئوالنوتعدادیازکارکنانمعاونتهایبازرگانی،نوسازیوسرمایهانسانی،تولیدوفنیومدیریتهایکنترلکیفیت،

سیستمهاوروشهاوانفورماتیکحضورداشتند.
همایشذکرشدهازساعت9صبحدرهتلاستقالل،شروعشدوتاساعت16:30ادامهیافتوشاملبخشهاییچون
خوشآمدگویی،تقدیراز5پیمانکاربرتر،تشریحدستاوردها،اهدافوبرنامههایشرکتازسویمدیرعامل،پرسشو
پاسخپیمانکارانازمدیرعامل،آموزشپیمانکاران،بازدیدازخطوطتولیدمونتاژ،عکسیادگاری،اهدایهدایاو...بود.
شرکت روابطعمومی و داخلی خرید مدیریتهای مرکزیت و بازرگانی معاونت همت به همایش این است گفتنی

الکتروپیکبرگزارشد.

مالقات حضوری صورت به نمایندگان با اینکه به توجه با .2
ميشد،ازنزدیکبامسائلومشکالتشانآشنامیشدیم.

به بهصورتحضوريوعمليدرمحلنصب 3.اطالعاتفني
افراد،آموزشدادهميشد.بااینروش،درکمطالببهسهولت

انجاممیگرفت.
4.باتوجهبهاینکهبهصورتحضوريجهتکشفاستعدادهاي
اخذ از بیشتري تمایل با نظر مورد افراد ميشد، اقدام جدید

نمایندگياستقبالميکردند.
5.قدردانیازنمایندگانيکهدرمسیرسازندگيشرکتوباال

بردنسطحکیفيمحصوالتتالشمیکردند.
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مدیریتآموزشمعاونتنوسازیوسرمایه
انسانی،کالسهایآموزشیمختلفیبرای
افزایشهرچهبیشترتخصصومهارتهای

پرسنلالکتروپیکبرگزارکرد.
نیازها با باتوجه ایندورههایآموزشی 
الکتروپیک، پرسنل کاری زمینهی و
میتوان آنها جملهی از که شد برگزار
برق ایمنی کرد: اشاره زیر دورههای به
خدمات و نصب الکتریکی، تجهیزات و
تصویری و صوتی دربازکن فروش از پس
ازفروش پس وخدمات نصب کدینگ،

برگزاری دوره های آموزشی

الزمبهذکراستماموریتمرکز،جنوبوجنوبشرقکشورازتاریخ93/04/17لغایت93/04/31بهمدت15روز
بهشهرهاینائین،اردکان،شهربابک،قشم،کیش،جاسک،چابهار،خاش،زاهدان،جیرفت،کاشان،مهریز،بم،کرمان،

اردستان،یزد،سیرجان،بندرعباس،زرند،بافقوقمصورتگرفت.

همزمانبافرارسیدن25شهریور،مصادف
باروزملیانفورماتیکدرمراسمیباحضور
و مدیرعامل  جانشین وزیری، نصرتا...
میالدمیرمحمدصاقی،مدیرروابطعمومی،
و تجلیل مدیریت این پرتالش پرسنل از

قدردانیشد.

تجلیل از پرسنل انفورماتیک

جکیوتاب،فروشومشتریمداری،رفتارسازمانی،شناختمشخصاتفنیمحصوالتالکتروپیک،دستورالعملهای
عمومی،نصبوخدماتپسازفروشدربازکنصوتیوتصویریمحصوالت،آشناییباابزارآالتاندازهگیریمکانیکی

وآموزشدستورالعملهایمعاونتپژوهش،تحقیقوتوسعه.
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تشکیل گروه تئاتر الکتروپیک

تیم انبار، فاتح مسابقات فوتبال جام رمضان

بههمتمدیریتروابطعمومی،گروهتئاتریباحضوراعضایمعاونتها
ومدیریتهایمختلفشرکتتشکیلشد.

خانمهاخانی،سیری،عبدی،فرجی،عبدالشعار،زاغری،عباسی، 
قاسمیوآقایانکابلی،صفری،منصوری،قمری،محمدینسب،اسدی
وصمیمیاعضایاینگروههستندکهقراراستبهاجرایبرنامهدر

مراسمهایمختلفشرکتالکتروپیکبپردازند.

شرکتالکتروپیک،حامیچهاردهمیننمایشگاهبینالمللیصنعتبرقاست
کهدرتاریخ17تا20آبان93برگزارمیشود.

ایننمایشگاهباحضورتولیدکنندههاوشرکتهایمختلفدرمحلدایمی
در الکتروپیک است قرار و میشود برگزار تهران بینالمللی نمایشگاههای
سالنB-31)میالد-B(،غرفه223بهنمایشآخریندستاوردهاومحصوالت

خودبپردازد.

انتصاب ها الکتروپیک
حامی نمایشگاه بین المللی صنعت برق

درمسابقاتجامرمضان93شرکتالکتروپیک،تیمانباربانتیجهیچهاربرسهتیمخریدداخلیراشکستدادو
قهرمانایندورهازمسابقاتشد.

اینمسابقاتباحضورتیمهایانبار،خریدداخلی،قفل،پرس،پیکویوتاببابرگزاری16مسابقهبهپایانرسید،ودر
آنتیمهایانبار،خریدداخلیوقفلبهترتیبمقامهایاولتاسومراکسبکردند.

تقدیر از سرگروه های باسابقه ی مونتاژ محصول
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انسانی، منابع و اداری بهسمتسرپرست غریب علیحسین آقایان
بازرگانی، معاونت معاون بهجانشینی باحفظسمت، محسنعقیلیان
شاپوررضاکرمیبهسمتسرپرستخریدداخلییوتاب،شهراماقبالی
بهسمتسرپرستخدماتپسازفروشیوتاب،امیرحسیناکبریبه
سمتسرپرستخدماتپسازفروشالکتروپیک،محمدرضالواسانی
بهسمتسرپرستخریدداخلیالکتروپیکوخانمهافاطمهقاسمزاده

بهسمتمدیربرنامهریزیتولید،مینانصیریانبهسمتسرپرستسیستمها

انتصاب ها

درمراسمیبههمتمدیریتمونتاژمحصول،ازخانمهالعیاشکری،
افسانهجاویدخلیلیومعصومهغالمیسرگروههایباسابقهیاین

مدیریت،تقدیرشد.
ابوطالبخلعتبری،مدیرمونتاژمحصول،هدفازبرگزاریاینمراسم
راتقدیروتشکرازبیشاز15سالخدمتسرگروههایاینخطبیان
کرد.اینمراسمبههمتخلعتبریوباحضورنصرتا...وزیری،جانشین

مدیرعامل،برگزارشد.

تقدیر از سرگروه های باسابقه ی مونتاژ محصول

از شد، برگزار روابطعمومی مدیریت بههمت که مراسمی در
به تقدیر عکس، و شعر مسابقات از دوره نخستین برگزیدگان

عملآمد.
و مدیرعامل جانشین وزیری، نصرتا... باحضور مراسم این    
از آن در و برگزار روابطعمومی مدیر صادقی، میرمحمد میالد
برگزیدگانمسابقهیعکسوشعرکهبهمناسبتبزرگداشتروز

تقدیر از برگزیدگان شعر و عکس

شعروادبفارسیبرگزارشدهبود،تقدیرشد.
ازمدیریتمونتاژمحصولومژگانمسگریاز SMDومونتاژبرد،طاهرهاحمدوند ازمدیریت خانمهارقیهعبدی
مدیریتیوتاب،برگزیدگاننخستیندورهیمسابقهشعروخانمکبرینعمتیازمدیریتمونتاژمحصول،برندهیاین

دورهازمسابقهیعکسشرکتالکتروپیکبودند.

وروشهاوسمیهگنجیبهسمتسرپرستفروشیوتابمنصوبشدند.
نویدمسرتبخشانتصابشایستهیاینافرادرابهسمتهایجدید،تبریکوتهنیتعرضمیکنیموازدرگاهایزد
منان،برایشانآرزویموفقیتروزافزونوخدمتیسرشارازکامیابیدرجهترشدوشکوفاییشرکتالکتروپیکو

یوتابمسئلتداریم.
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شرکت متخصصان و مدیران از متشکل تیمی
گوشی قطعات بازرسی منظور به الکتروپیک
بازدید تامینکننده، محل در 592 تصویری
اندازهگیری و تست ابزاراالت نمایشگاه از
شهرهای به ماموریتی قطعات، تولیدکنندگان

چنگدووشنزنچینداشتند.
تکنولوژیهای آخرین با آشنایی منظور به گروه این
سازندگان از زیادی تعداد با آشنایی دنیا، روز
شرکتهای از تعدادی با مالقات الکترونیک، قطعات
و... اندازهگیری و تست دستگاههای تولیدکنندهی

ماموریتی15روزهبهکشورچینداشتند.
بهمنآبادی، عاطفه خانم ماموریت این حاشیهی در 
شرکت توسعهی و تحقیق پژوهش، کارشناس

ابزارآالت نمایشگاه قلعکاری مسابقهی در الکتروپیک
که چین، قطعات تولیدکنندگان اندازهگیری و تست
توسطغرفهیIPCاستانداردبرگزارشد،جزو6نفراول
باعث او افتخارآفرینی این و گرفت قرار مسابقات این
WWW. الکتروپیکدرسایت نامشرکت قرارگرفتن
مسابقه این برترینهای لیست در و IPC.ORG.CN

شد.
ازطرفاعضایشرکت،کسباینموفقیتراصمیمانه
بهایشانتبریکمیگوییموازخداوندمتعال،موفقیتی

روزافزونبرایشانآرزومندیم.

IPCبهمعنیاستانداردهایاستفادهازقطعاتوابزار
و مونتاژ استاندارد روشهای مونتاژ، برای الکترونیک

اصولطراحیPCBاست.

گزارشی از دستاوردهای تیم اعزامی به چین
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نظرات سازنده؛ رشد و ارتقای الکتروپیک

ضمنتوجهبهاهمیتانتقاد،انتقادپذیریواینکهنظراتوانتقاداتمنصفانهیپرسنلتاچهمیزانمیتواندموجبرشد
وپیشرفتشرکتشود،بایدیادآوریکنیم،مدیرانارشدالکتروپیکمشتاقانهنظراتوپیشنهادهایشمارابررسی
میکنندودرجهتبهبودهرچهبیشترامورشرکتبهکارمیگیرند.درهمینراستاوبهمنظوررساندنسخنانپرسنل
بهمدیرانارشدشرکت،کمیتهایمتشکلازنمایندهیمدیرعاملومدیریتهایمختلفایجادشدهاستتاسخنانو
نظراتکارکناندراینکمیتهمطرحشدهودرموردمسائلومشکالتکارکنانتصمیمگیریشود.همچنینبایداضافه

کردموضوعاتونتایجاینجلساتمستقیمادراختیارمدیرعاملقرارمیگیرد.
پرسنلشرکتمیتوانندازراههایزیربامدیرانارشددرارتباطباشند:

-صندوقانتقاداتوپیشنهادات:اینصندوقدرکارخانههاییک،دو،سهوهمچنینمعاونتپژوهش،تحقیقوتوسعه
نصبشدهاستوپرسنلمیتوانندازطریقانداختننظراتخوددرصندوقبامدیرانارشددرارتباطباشند.

-ارسالایمیلبهمدیریتروابطعمومی،ازطریقاتوماسیونداخلیوهمچنینایمیلسازمانیبهآدرس
 Pe@electropeyk.com

-تماسباروابطعمومیوشمارهداخلی441.
-مراجعهیحضوریبهمحلروابطعمومیشرکت.

دراینماموریت،افرادمتخصصشاملمدیرانوکارشناسانشرکتبهشرحزیروسرپرستیخانماشتاب،مدیرکنترل
کیفیت،حضورداشتند:

مدیریتمونتاژبردوsmd:آقایمهندسقلیزاده،مدیریتخریدخارجی:خانمرضایی
کارشناسمهندسی:آقایمهندسعرفان،کارشناسپژوهش،تحقیقوتوسعه:خانممهندسبهمنآبادی
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نخستین گام در راه الکترونیکی شدن پیک پیک 

آمد بازار  به   592 دربازکن تصویری 

دربازکنتصویری592الکتروپیک،بابهرهگیریازتخصصطراحان،مهندسانوتوانومهارتکارکنانبخشتولید
بهبازارآمد.

ایندربازکندارایویِژگیهایمنحصربهفردیاستکهدرزیربهچندنمونهازاینویِژگیهااشارهمیکنیم:
*ایندربازکندارایمانیتور4اینچرنگی)TFT(وصفحهکلیدلمسیاستکهبابهرهگیریازتکنولوژيSMTتولید

میشود.
*باالبردنامنیت،باقابلیتاستفادهازسهدوربین؛یکپنلتصویريودودوربینامنیتی.

    16GB32وحافظهیخارجیکهقابلیتارتقاتاMBامکانذخیرهیعکس،فیلموضبطصدادرحافظهیداخلی*
MicroSD راداراست.

*دارایمنوینمایشگرتنظیماتOSD،کهدسترسیبهتمامقابلیتهایدستگاهوازجمله17ملودیمتنوعزنگ
رافراهممیکند.

*طراحیدرابعاداستاندارد182/3*176/5وضخامت47/3میليمتر.

اگردقتکردهباشید،درپشتجلدفصلنامه،تصویردوQRCodeقراردادهایمکههرکدامویژگيوکارکردخاصخود
رادارندکهدراینجابهمعرفیهریکازآنهامیپردازیم:

کدایستا)StaticQR(:باخواندناینQRCode،ميتوانیدبهاطالعاتکليفصلنامهوهمچنیناطالعاتتماس
ازقبیلوبسایت،تلفنو...دسترسیسریعداشتهباشید.برایدسترسیبهایناطالعاتنیازیبهاینترنتنداریدوبا

گوشییاتبلتبهصورتمستقیموبدوناتصالبهاینترنتمیتوانیدازمزایایاینQRCodeاستفادهکنید.
کدپویا)DynamicQR(:باخواندناینQRCode،یکلینکرويصفحهیگوشیظاهرميشودکهباکلیکروی
آن،بهصفحهیاطالعرسانالکترونیکيمتصلمیشوید.درفصلنامههايبعديامکاناستفادههایمتنوعومتعدداز

اینQRCode فراهممیشود.
درحالحاضراینامکانوجودداردکهبتوانیدفصلنامهرابافرمتPDFدریافتنمایید.دقتکنید،براياستفادهاز

QRCodeدوبعديپویا،بایدگوشییاتبلتبهاینترنتمتصلباشد.

QRCodeراهنمایخواندن
برایخواندنQRCode،احتیاجبهنرمافزارورژناندرویدبارکدخواندارید،بههمینمنظورآدرسزیررادرمرورگر
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موبایلیاتبلتواردکردهوبرنامهرادانلودکنید:
www.electropeyk.com/app/qr.apk

)QRCode(نگاهيگذراومختصربهکددوبعدی
کددوبعدی)QRCode(نسلجدیدهمانبارکد)Barcode(است.اینکدهايدوبعدیبهصورتیکعبارترمزی،
ماتریسیشکلودربردارندهیچیدمانیازچهارگوشهایسیاهبررویزمینهیسفیداستودادههاینهفتهدرآن

میتواندبهشکلنوشته،نشانیوب،شمارهیتلفنیادادههایدیگریباشد.
   QRCodeهارامیتوانتوسط QR Reader،تلفنهایهمراهدوربینداروتلفنهایهوشمندخواند.“QR”مخفف
“QuickResponse”)پاسخسریع(است،زیراهدفسازندهیآناینبودکهاطالعاتراباسرعتزیادیرمزگشایی

کند.

جالباستبدانید،اینکددرسال1994توسطشرکتتویوتادرژاپنساختهشدوهمچنینموردتاییدواستفادهی
خودکمپانیگوگلاست.

به  منظور ردیابی قطعات، در صنایع تولید خودرو مورد استفاده واقع  برای نخستین بار  این که  با وجود  این کدها      
شد، اما به سرعت کدهای QR در زمینه های بسیاری از جمله کاربردهای ردیابی تجاری و راحت سازی در تلفن همراه 

کاربران مورد استفاده قرار گرفت که به عنوان mobile tagging شناخته می شوند. 
  آدرس هاي اینترنتي )URL( کدهای دو بعدی: در نشریات، آهنگ ها، اتوبوس ها، کارت هاي تبلیغات و هر چیزی که 

حفظ کردن آن، در حافظه مشکل است یا به  خاطر طوالنی بودن متن، نوشتن آن سخت است، کد می کند.
   کاربرانی که تلفن های دوربین دار و برنامه ی QR Code Reader )کدخوان دوبعدي( را داشته باشند، می توانند با 
گرفتن تصویر کد QR، به اطالعات یا لینک هاي قرار داده شده در QR Code دسترسی داشته باشند یا به آدرس 

اینترنتي موجود در کد هدایت شوند.
هشدار:

همانندبسیاریازتکنولوژیهایدیگر،ممکناستسوءاستفادههاییازکدهایQRبهمنظورکاربردهایغیرعادی
بهوجودآید.ازمهمترینمواردسوءاستفاده،هدایتکاربربهوبسایتهایآلودهاست.لینکدادنبهوبسایتهای
خطرناکباسوءاستفادهازناآگاهیکاربر،میتواندباعثمشکالتکوچکوبزرگشود.باتوجهبهغالبکاربردکدهای

QRکهباتلفنهایهمراهانجاممیشود،هدفسوءاستفادهکنندگان،اطالعاتموجوددرگوشیکاربراناست.
ایناقداماتممکناستدرپسزمینهیگوشییاتبلتاتفاقبیفتد،درحالیکهکاربر،تنهایکصفحهیوب  
بیضررمشاهدهمیکند،احتمالدارداطالعاتموجوددرگوشیاوموردسوءاستفادهقرارگیرد.اگرچهدرصدچنین
سوءاستفادههاییبسیارپاییناست،اماهموارهجانباحتیاطرافراموشنکنید.پیشنهادمابهشما،هنگاممواجهبا
مواردمشابه،مشاهدهیمحتویاتQRCode بااستفادهازکدخوانآنالینونهاستفادهازکدخوانگوشییاتبلت

شخصیاست.

اخبار الکتروپیکی

آمد بازار  به   592 دربازکن تصویری 
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1393 رمضان جام طنابکشی مسابقات برندگان
الکتروپیک،دراقدامیخیرخواهانهجوایزخودرابه
هدیه »محک« خیریهي موسسهي سرطانی کودکان

کردند.
جام طنابکشی مسابقات پایانی دیدار برگزاری از پس
معصومه حکمت، نوشین الکتروپیک، 1393 رمضان
و رمضانی اکرم خانی، مهری شکوری، هما عبدالشعار،
صدیقهمیرزاییازتیممونتاژمحصولورقیهعبدیازتیم
طریق از انساندوستانه تصمیمی در برد، مونتاژ و  SMD
مدیریتروابطعمومی،تماممبلغهدیهیدریافتیخودرابه
موسسهیحمایتازکودکانسرطانی)محک(اهداکردند.

اقدام این از اطالع از پس الکتروپیک ارشد مدیران   
خداپسندانه،تصمیمبهتشویقاینبانواننیکوکارگرفتند
قائممقام باحضورمجیدمنصوری، ودرنشستیصمیمانه
میالد و مدیرعامل جانشین وزیری، نصرتا... مدیرعامل،
مبلغی الکتروپیک، روابطعمومی مدیر میرمحمدصادقی،
رابهرسمپاسداشتبهایشانهدیهکردند.عالوهبراین،
مبلغینیزبهعنوانهدیهازطرفمدیرانارشدسازمانبه

کودکانسرطانیمحکاهداشد.
ارزشی آنجا خیرخواهانه و انسانی حرکت این اما    
نیکوکار، بانوان این مهربان قلب که یافت دوچندان
و مرز این بیمار نوباوگان روی به را محبتخود آغوش
بهموسسهی نیز را پاداش این از وقسمتی بوم،گشود

محکبخشیدند.
بهدنبالایناقدامخیر،کانونمهریازسویمدیریت
معصومه خانمها شد مقرر و گرفت شکل روابطعمومی
با کانون، این مهر سفیران عبدی، رقیه و عبدالشعار
همراهینمایندگانیازمدیریتروابطعمومی،اینهدایا
اینکودکان ازموسسهیمحک،تقدیم بازدیدی راطی

رنجدیدهیسرزمینمانکنند.
همچنیندرحاشیهیایناقدامنیک،برخیازهمکاران
داوطلبانه الکتروپیک، شرکت مهر سفیران همت به
تشکیل و یتیم کودکان سرپرستی پذیرش به تصمیم
از حمایت منظور به الکتروپیک« »مهر نام با صندوقی
توسط که گرفتند شرکت از خارج و داخل نیازمندان
مدیریتروابطعمومیدرمرحلهیعضوگیریواجراست.
مدیریت از زائری سپیده خانمها است گفتنی   

لی  فینا
برد سراسر 
برد 100- محصول 100
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روابطعمومیوندانوروزیازمدیریتیوتابنیزبهجمعسفیرانمهرالکتروپیکپیوستهاند.
درپیایناقدامخیرهمکارانالکتروپیکی،سراغتعدادیازاینبانواننیکوکاررفتیمتاضمنگفتگوییباآنهاهدف

وانگیزهشانراازاینکارجویاشویم.

رقیهعبدی
تلویزیونیمیداند،گفت:درهنگام برنامهی اینکاررایک بردکهجرقهی ومونتاژ  SMD ازمدیریت خانمعبدی،
تماشایبرنامهایدررابطهباکودکانسرطانیمحکنیتکردم،درصورتبرندهشدندرمسابقاتجامرمضان،هدیهی

خودرابهاینکودکاناهداکنم...
عبدیباگفتنجملهی:»دلکسیکهامیددارد،خزاننمیشود«،انگیزهیخودراازاینکار،اینگونهتوصیفکرد:
»هنگامیکهاینبچههاببینندکسانیبهیادشانهستند،نیرویمقابلهبااینبیماریهادرآنهادوچندانمیشودوبا

امیدبیشتریبرایزندگیمبارزهمیکنند«.
ویدرپایانصحبتهایشهمهیهمکارانرابهانجامکارنیکدعوتکردوگفت:»ازهمهیهمکارانمیخواهم
حسعاطفهومحبتیراکهخداونددروجودماننهادینهکردهاست،بیشترتقویتکنندوازنیازمندانغافلنباشند«.

معصومهعبدالشعار
خانمعبدالشعار،ازمدیریتمونتاژمحصول،هدفخودرااینچنینتوصیفمیکند:»منازپدرمیادگرفتمدردآدمها
برایممهمباشدواالننیزخواستمبهاینبچههابگویم،کهبرایماارزشمندهستند،درمبارزهبابیماریهاشانتنها

نیستند،کسانیهستندکهبهیادآنهاهستندوبرایشادشدندلهایشانتالشمیکنند«.

نوشینحکمت
خانمحکمت،هدفازاینکارراکمکناچیزیدرتامینهزینههایدرماناینکودکاندانستوگفت:»سرطانغیراز
درد،هزینههمداردوهرچندکهمانمیتوانیمدردورنجاینکودکانرادرککنیم،ولیباکمکبهتهیهیداروهای

الزمبرایتقلیلایندردها،میتوانیمدرتسکیندردهایشانموثرباشیم«.

مهریخانی
خانمخانی،انگیزهوهدفخودراازاینکاراینگونهتوصیفمیکند؛»همهیماآدمهادرانجامکارهایمانهدفخاصی
رادنبالمیکنیم،اینهدفگاهیازعالقهمانسرچشمهمیگیردوگاهیدلیلآنتجربهیقبلیودردهاورنجهایی

استکهدرزندگیمانمتحملشدهایم...«
هدفمنازاهدایهدیهبهکودکانسرطانیموسسهیمحک،ایناستکهقبالبرادرخودم،همایندردراتجربه
کردهبودوبهاینترتیب،منازنزدیکبامسائلومشکالتافرادسرطانیوخانوادههایشانآشناییداشتموبهجرئت

میتوانمبگویمجملهی»سرطان،غیرازدرد،هزینههمدارد«شعارنیست،بلکهحقیقتمحضاست.

هماشکوری
خانمشکوری،اینکارراناچیزتوصیفکردوگفت:»اینکاردرحقیقتبرایتقویتروحیهیخودمانبودهاستوکار
ارزشمندیبرایاینبچههاانجامندادهایم«.ویهمچنیندرادامهافزود:»امیدوارمازصدقهسریاینبچهها،کودکان

ماهمسالمباشندودردبیماریراتجربهنکنند«.
شکوریدرانتهاازمدیرانارشدشرکتبهدلیلتجلیلازآنهاتشکرکردوگفت:»مدیرانارشدشرکتهمیشه
مشوقمادرانجامکارهایخیربودهاندوکمترینکارخیرمارابابیشترینپاداشومهربانیپاسخدادهاندوماازآنها

کمالتشکروقدردانیراداریم«.
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موفقیت خواهان همواره افراد،
به اما هستند؛ خود وظایف انجام در
و محیط کافی شناخت عدم دلیل
از آگاهی وعدم انسانیسازمان منابع
مواقع بعضی موفقیت، در موثر عوامل
بهدست چندانی توفیق زمینه این در

نمیآورند.

مصاحبه

بدانیمالکتروپیک یعنی عزت و سربلندی الکتروپیک  از  عضوی  را  خود  قلباً  باید  همه 

حمیدملکیان،دهسالیمیشوددرشرکتالکتروپیکحضورداردودرسمتهایمختلفیچونمدیرامورمالیومشاور
مدیرعامل،فعالیتکردهاستواکنوننیزدرسمتهایمعاوناجرایی،سرپرستموقتبازرگانیمشغولفعالیتاست.

ملکیان حمید 

مصاحبه

برآن فصلنامه از شماره این در   
مدیران از یکی سراغ به شدیم
با تا برویم سازمان باتجربهی
ارزشمند تجربههای از بهرهگیری
انگیزهی الکتروپیک، شرکت در او
توفیقطلبیوپیشرفتدرکاررادر
خودافزایشدهیمومسیرپرفرازو
نشیبپیشرفتوموفقیتراآسانتر

وسریعترطیکنیم.
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ملکیان،مهمترینعاملپیشرفتخوددرالکتروپیکراعدمنشاندادنواکنشمنفیدربرابرکسانیکهاشتباهاتشرابه
اوبازگومیکردند،میداندواضافهمیکند:»منهرگزدربرابرکسانیکهصادقانه،اشتباهاتمرابهمنگفتند،واکنشمنفی

نشانندادم،بلکهآنهاراتجزیهوتحلیلکردهوسعیکردمدیگرآناشتباهاتراتکرارنکنم«.
معاوناجراییشرکتدرادامهبهباالبردناطالعاتوتخصصاشارهمیکندومیگوید:»منعالوهبرکسبتخصصدر
رشتهیتحصیلیامکهدرزمینهیمالیاست،تالشکردمدرزمینههایدیگریهمچونفروش،خریدوتولید،اطالعاتکسب

کنموبایدبگویم،اینحسیادگیریامور،خیلیدرپیشبردکارهایمموثربودهاست«.
ویهمچنینبرقراریارتباطمناسبباهمکاران،استفادهازتجربیاتدیگرانوعدمتکرارآزمودههاراازدیگرلوازمموفقیت

میداند.
درادامهیمصاحبهباسرپرستموقتمعاونتبازرگانی،ازعاملیکهباعثخوشحالشدندرکارشمیشود،پرسیدیمکه

درجوابگفت:»رسیدنبههدفگذاریهایانجامشده،بیشازهرچیزباعثخوشحالیمندرکارمیشود«.
دررابطهباشیوهیمدیریتیاینمدیرباتجربهبایدگفت،شیوهیمدیریتاوبهزعمخیلیها،دلافزاریاستبهاینصورت
کههموارهباپرسنلشرکت،رفتاریصمیمانهتوأمبااحترامدارد.واینرفتار،اورابهیکیازمدیرانماندگاردرشرکت

الکتروپیکتبدیلکردهاست.
ویبااشارهبهاصولسازمانی،عملکردنطبقهدفهاوتصمیماتشرکترایکاصلسازمانیدانستواضافهکرد:»در
طولسالهایکاریامسعیکردمهیچگاهحاشیهنداشتهباشموهمیشهطبقنظراتمدیرانارشدشرکت،درپستهای

مختلفیکارکردموهرگاههمالزممیشد،پستخودرابدونحاشیهتحویلمسئوالنمیدادم«.
ملکیاندرپایانصحبتهایشبهپرسنلالکتروپیکچنینتوصیهکرد:»همیشهدرمحیطکارباهمتعاملداشتهباشیدو
هیچگاهبهاشتباهاتیکدیگربهعنوانوسیلهایبرایترقیخودنگاهنکردهوبهعبارتدیگر،ضعفدیگرانراپلهیترقی
خودنکنید.بایدهمهایننکتهرابهیادداشتهباشیموقتیشرکت،کسیراتاییدمیکند،وظیفهیماایناستکهکمککننده

ویاریگراوباشیمتابدینوسیلهباعثترقیوپیشرفتسازمانشویم«.
کالمپایانیملکیانکهخطاببههمهیپرسنلشرکتاست:»همهبایدخودراقلبیونهاسمیعضویازالکتروپیکبدانیم

ودرپیشبردهدفهایآنکوشاباشیم.«

مدیرانموفقبایدچهارویژگیمهمداشتهباشند:
ویژگیادراکی:مربوطبهتواناییذهنیمدیر،درهماهنگکردنتعاملیفعالیتهاومنافعسازماناست.

ویژگیانسانی:مربوطبهتواناییمدیردرکارکردنباافراد،شناختآنهاوایجادانگیزهدرتمامینیروهایانسانیشاغل
درسازماناست.

ویژگیفنی:بهاستفادهوآشناییشخصمدیرازابزارها،شیوهنامههایکاروفنونالزمدرزمینهیتخصصیمربوطبهوی
اشارهمیکند.

شایستگیسیاسی:مربوطبهتواناییفرددرباالبردنقدرتخود،ایجادپایگاهقدرتوایجادارتباطدرستبانهادهاو
سازمانهایدیگراست.

موفق مدیران  ویژگی  چهار 

مصاحبه
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میگیرند، پیش در را سیاستهایی خود، محصوالت برند توسعهی جهت همواره تولیدی شرکتهای مدیران 
وابستگی کار این با اینکه، اول باشند: داشته متعددی دالیل میتوانند سیاستی چنین اتخاد برای تولیدکنندگان
shelfخردهفروشهابهبرندهایآنهابیشترشده،فضایبیشتریازفروشگاههارابهخوداختصاصدادهواصطالحا
spaceمحصوالتخودراافزایشمیدهند.دوم،برندهایاندکیوجوددارندکهبهقدریقدرتمندباشندکهنگذارند
مشتریانشانبههیچوجهازبرنددیگریاستفادهکنند.بهعبارتدیگر،بسیاریازمصرفکنندگان،مرتببرندمصرفی
خودراتغییرمیدهند.اینحالتدرموردمحصوالتمصرفیروزمرهکهکاالهایراحت،محسوبمیشوندبیشتردیده

میشود.
بهترینراهبرایتصاحباینگونهمصرفکنندگان،ارائهیبرندهایمتفاوتبهآنهاست.سوم،ایجادبرندهایجدید
باعثایجادهیجانوکارآییدرسازمانتولیدکنندهمیشود.نهایتادلیلچهارماینکهاتخاذاستراتژیچندبرندی،

باعثمیشودتاهربرندبخشخاصیازبازارراجذبمحصوالتشرکتکند.
ازهمینروشرکتالکتروپیکبنابرچشماندازوبرنامههایآتیخودپسازبررسیوتدوینبرنامههایالزمدراسفند

1389،برندیوتابرابهبازارمعرفیکرد.
همزمانبامعرفیبرندیوتاب،محصوالتجککنترلیپارکینگوسنسورهایروشناییبااینبرندبهسبدمحصوالت
ادامه خود فعالیت به پرسنل نفر 24 با 1390 سال آخر تا یوتاب کارخانهی واقع در اضافهشد. الکتروپیک شرکت
مهندسی، کنترلکیفیت، مستقل مدیریتهای فعالیت شروع با گزارش این نگارش لحظهی تا 91 سال از ولی داد،
برنامهریزی،مالی،بازرگانیداخلی،بازاریابیوفروش،سیستمهاوروشها،خدماتپسازفروشوبخشانبارتعداد

همکارانبه66نفررسیدهاست.
هماکنونخانوادهینوپاییوتابباگسترشدامنهیفعالیتخودوافزایشنیرویانسانیدارایانبارهایمجزا)شامل
انبارمواداولیه،نیمهساختهومحصولنهایی(وچهارخطتولید)شاملجکدربازکنپارکینگ،قفلبرقی،سنسور

روشنایی180و360درجهومونتاژبرد(است.
درحالحاضرمقررشدهباتوجهبهتقاضایبازاروبهمنظورگسترشتنوعمحصوالتوافزایشتولیدات،کارخانهی
مرحلهی در مربع متر 6000 مساحت به زمینی منظور همین به کند. فعالیت الکتروپیک شرکت از مستقل یوتاب
آمادهءسازیاستوپروژههاییهمچونسنسورحضور،سنسورتوکار،جکریلی،جککرکرهایوجک500کیلودر

دستطراحیاستوبهزودیبهرهبرداریمیشود.
درپایان،یادآورمیشویمراهاندازییوتابعالوهبرحمایتورهنمودهایمدیرانارشدشرکت،مرهونتالشهای

مهندسمهرانمودبوهمکارانایشانبودهاست.

یوتابیعنی:
درخشندهوبیمانند،نامسردارزنایرانیواولینجککنترلیپارکینگایرانی.

مهرانمودب)مدیریوتاب(:
اززحماتتمامیهمکارانیکهاینجانبرادرانجاموظایفمربوطهوپیشبرداهدافشرکتیاری

                                یوتاب در مسیر توسعه و تکامل

مدیریت ها
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حمید آقایان همچنین و منصوری مجید و مهرداد آقایان ارشدشرکت مدیران کردندخصوصا
اکبری، امیرحسین مظفری، مسعود آقاقلیزاده، محبوب قدیمی، بهرام یعقوبی، نیما ملکیان،
مجیدفرحناکو...منجملهکسانیکهاکنوندرشرکتفعالیتنمیکنند،امایاریگرمادرمسیر

پیشرفتیوتاببودند،مراتبسپاسوقدردانیخودرااعالممیدارم.
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و ارزیابی بتواند اولینباردیدهاست، برای را تاکسیکهشما ثانیه،طولمیکشد فقطیکلحظه،شایدحدودسه
نظر لباسهایشما و رفتار،منش بدن، زبان براساسظاهر، مقابل اینمدتزمانکوتاه،طرف قضاوتتانکند.در
این تغییر میگیرد. آنهاشکل برداشت و میگیرید قرار دیگران ارزیابی مورد برخوردجدید، هر در میدهد.شما
و باشد مهم بسیار دیگران با برخوردشما اولین عاملسببمیشود وهمین است غیرممکن تقریبا اولیه برداشت
تکلیفادامهیاینرابطه،معلوم.چهدرزندگیاجتماعیوچهدرمحیطکار،مهماستبدانید،چهطورمیتوانیددر

اولینبرخورد،تاثیربگذارید.دراینزمینه،اینمقالهنکاتمفیدیرابرایتانبهارمغاندارد.
وقتشناسباشید

پس ندارد؛ آمدنتان دیر بهانههای و عذر بهشنیدن عالقهای هیچ میکند، مالقات را اولینبارشما برای که کسی
برنامهریزیکنیدتاچنددقیقهزودتردرمحلحاضرباشید.کمیوقتبرایترافیکاحتمالیمسیرو...درنظربگیرید.

زودرسیدنبسیاربهترازدیررسیدنباسریافکندهاست.درواقعایناولینقدمبرایتاثیراولیهاست.
خودتانباشید

اگراحساسناراحتیکنیدیامعذبباشید،طرفمقابلهمعصبانیمیشودوآنبرداشتاشتباهشکلمیگیرد.اگر
آرامومطمئنباشید،طرفمقابلتانهماحساسراحتیمیکندوهمهچیزبرایتاثیرخوبشمابراومهیامیشود.

فردیتوشخصیت
خبرخوبایناست،شمامیتوانیدبدوناینکهازکسیتقلیدکنیدیافردیتخودراازدستدهید،تاثیرگذارباشید.
برایتاثیرگذاریبایدهماهنگباشید.همهیاینهابهاینموضوعبرمیگرددکهباموقعیتموردنظرهماهنگشوید.
اگرمالقاتشماکاریاست،لباسرسمیبپوشید.دریکمراسمرسمی،لباسمخصوصبپوشیدومتناسبودرخور

همانموقعیت،خودرانشاندهید.
لبخندفاتحانه

لبخندبزنید.هیچچیزمانندلبخندشمانمیتواندتاثیرخوبیبردیگرانبگذارد.یکلبخندمطمئنوصمیمی،موجب
میشودشماوطرفمقابل،هردواحساسراحتیکنید؛امازیادهروینکنید.فراموشنکنیدکسانیکهبیشازحد

میخندند،چاپلوس،دروغگووسبکبهنظرمیرسند.
ظاهریمناسبداشتهباشید

بدیهیاستشکلظاهریشمابسیارمهماست.برایکسیکهاولینباراستشمارامیبیندوهنوزباشماآشنانشده،

اثرگذاری در نگاه اول

دانش/ روانشناسی

اثرگذاری نکته هایی برای 
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موفقیت

تیپظاهریشمااولینسرنخاست؛البتهاینلزومابهاینمعنانیستکهبایدخودتانراشکلهنرپیشههادرستکنید
تاتاثیرقویومثبتیبرطرفمقابلداشتهباشید.خیر!بایدوضعظاهریمناسبیداشتهباشید.

تصویرزیبایشمابهاندازهیهزارانواژهایکهازدهانتانبیرونمیآید،ارزشداردوظاهرشماخیلیچیزهارابرای
طرفمقابلمشخصمیسازد.آیاظاهرتانهمانشخصیتواقعیشمارانشانمیدهد؟

بالباسخودشروعکنید.لباسمناسببراییکجلسهیامناسبتخاصچیست؟پوشاکمناسببراییکمالقات
کاریچیست؟کتوشلواریالباسراحتوغیررسمی؟ازخودتانسوالکنید،طرفمقابلاحتماالچهلباسیبرتن

دارد؟
درموردنظافتوآراستگینیزحتماظاهرتمیزوآراستهایبرایتماممالقاتهایکاریواجتماعیداشتهباشید.

لباستمیزومرتببپوشیدومطمئنشویدوضعظاهریتانمناسباست.
کمصحبتکردنتاثیریفراواندارد

مکالمهبرپایهیتبادلکالمیشکلمیگیرد.پیشاپیشسواالتیراکهقراراستبپرسید،آمادهکنیدیاقبلازمالقات
طرفمقابل،چنددقیقهوقتصرفکردهودربارهیاواطالعاتکسبکنید.

آیاوجهاشتراکیباطرفمقابلدارید؟دراینصورتهمینوجهاشتراکمیتواندموضوعمناسبیبرایآغازکالم
وادامهیآنباشد.

مثبتباشید
نگرششما،درونشمارابرمالمیکند.حتیاگرباانتقادطرفمقابلروبهروشدید،نگرشمثبتخودراحفظکنید.

تشنهییادگیریباشیدودرکنارلبخند،منشخودراحفظکنید.
هشیارومودبباشید

الزمبهذکرنیستهشیاری،رعایتادبونزاکتبهتاثیرمثبتاولیهیشمابرطرفمقابلکمکمیکند؛درواقعهر
چیزیغیرازاینمیتواندفرصتتاثیرگذاریراازشمابگیرد؛پسبهترینرفتارخودرابهنمایشبگذارید!

یکیازنکاتاخالقیدنیایمدرنایناستکهتلفنهمراهخودراخاموشکنید.فکرمیکنیداگرهنگاممالقاتبایک
نفر،تلفنیباشخصدیگریصحبتکنید،اوچهفکریدرموردشمامیکند؟حقاوایناستکهتمامهوشوحواس

خودرابهاوبدهید.اگرغیرازاینباشدتاثیرضعیفیبراومیگذارید.
روراستومطمئنباشید

وقتیمیخواهیداولینتاثیررابگذارید،زبانبدنبهاندازهیظاهرشما،گویایهمهچیزاست.
تماس بزنید، لبخند بایستید، دهد.صاف نشان را بهنفسشما اعتماد که کنید استفاده بهگونهای بدنخود زبان از
میدهید، نشان را اطمینانخود کار، این با که چرا بفشارید؛ گرمی به را مقابل ودستطرف کنید برقرار چشمی

همچنینخودوطرفمقابلرابهسمتاحساسراحتی،سوقمیدهید.
اگرعادتهایخودرامیشناسید،پیشاپیشخودتانراچککنید.کنترلیکخندهیعصبیبهشماحساطمینان

میدهدوطرفمقابلراراحتترمیکند.

نکاتکلیدی
فقطچندثانیهفرصتداریداولینتاثیررابگذاریدوتقریباغیرممکناست
بتوانیدبرداشتاولیهیطرفمقابلراتغییردهید.پسارزشدارد،درمقابل
اوبهترینباشید.باکمیتاملوآمادگیمیتوانیدتاثیرفوقالعادهایبرطرف

مقابلبگذارید.
منبع:سایتمجلهیموفقیت

اثرگذاری در نگاه اول

دانش/ روانشناسی
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مطرح افراد برای اوقات بیشتر که پرسشهایی از یکی
چگونه و میشوند خسته زود چرا که است این میشود

میتوانندانرژیبیشتریکسبکنند!؟
تنهاپاسخکارشناسانسالمتبهاینسوال،عادتهای
غلطوانتخابیکالگویناسالماستکهبهخستگیزودتر

وبیشترمیانجامند.
باعثمیشوند، که روزانه وعادتهای رفتارها از برخی   
زودترخستهشویمودرطولروزکمانرژیباشیم،عبارتنداز:
1.الگویخوابنامنظم:درصورتیکهچرخهیخوابفردمنظم
نباشدبدنوذهن،تماممدتدرتالشبرایجبرانآنهستند.
اینمشکلمیتواندپیامدهاییجدیهمچونافسردگی،تغییر

خلقوخووافزایشوزنرابهدنبالداشتهباشد.
2.حذفوعدهیغذاییصبحانه:شروعفعالیتهایروزانه،
از بیش را بدن خالی، معدهی با و صبحانه خوردن بدون
این مصرف بنابراین میدهد. قرار استرس تحت ضرورت،
وعدهیغذاییشاملغالت،پروتئین،موادلبنیومیوهدر
اولینساعاتروزوپسازبیدارشدنازخوابمیتواندفرد

راتاپایانروزپرانرژینگهدارد.
ازدسترفتنآببدن،فرآیند 3.کاهشمصرفمایعات:
بانوشیدنمقدارآبکافی، متابولسیمراکندترمیسازد.

می شوم؟ خسته  زود  چرا 

عملکردسیستمایمنیبدنبهبودمییابد.همچنینباید
مدتی از پس آب نوشیدن که داشت توجه نکته این به
مواد گنجاندن دلیل همین به میشود، خستهکننده

خوراکیآبداردروعدههایغذاییضروریاست.
4.نوشیدنبیشازحدقهوه:یکیازراههایکسبانرژی
است. شکر و کافئین مصرف میزان کردن کم بیشتر،
اما میدهد انرژی کاذب احساس فرد به قهوه نوشیدن
احساس افزایش به و میشود دردسرساز روز، اواخر در

خستگیمیانجامد.
به ندادن استراحت مانیتور: صفحه به شدن خیره .5
چشمهاموجبسردرد،خستگیوتاریدیدمیشود.برای
پیشگیریازخستگیچشمهامیتوانهر20دقیقهیکبار
مدت20ثانیه،رویخودرابهسمتیکشیدیگربرگرداند.
گنجاندن نامناسب: کربوهیدراتهای مصرف .6
همچون شده غیرفرآوری و طبیعی کربوهیدراتهای
موثر شیوههای از یکی سبزیجات و میوهها غالت،
کافی میزان فرد که زمانی است. انرژی کسب
مجبور مغز نکند، مصرف طبیعی و سالم کربوهیدرات
دریافت ماهیچهها از را نیازش مورد انرژی میشود،
میشود. بیشتر خستگی موجب امر این و کند
و وآشفته:خانهیشلوغ ریخته بههم زندگی 7.داشتن
ذهنآشفتهبهیکاندازهعاملخستگیذهنیوجسمی

هستند.
یکبار ساعت هر شدید: بدنی فعالیت یا 8.کمتحرکی
دهید،حرکاتکششیسبک کوتاهی استراحت بهخود
یادرفاصلهیزمانیکوتاهیپیادهرویکنید. انجامداده
ازانجامفعالیتهایورزشیسنگین همچنینالزماست
درشروعکار،خودداریکنیدچراکهموجبمیشودبدن،

مقدارزیادیهورموناسترسترشحکند.
بهگونهای را 9.کمبوداستراحت:فعالیتهایروزانهخود
دستهبندیکنیدکهمدتزمانکافیبرایاستراحتکردن

داشتهباشید.
روابطاجتماعی مضطرب: و افسرده افراد با ارتباط .10
میتواندتاثیرچشمگیریبررفتاروذهنفردداشتهباشد.
که دارند وجود افرادی زندگیتان در میکنید فکر اگر
موجبمیشوند،شماافسردهوخستهشوید،دررابطهتان

باآنانتجدیدنظرکنید.
منبع:سالمتنیوز

دانش/سالمت
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گفتنشآساننیست:امااینطورتخمینزدهشدهاستکهتاسال
2050تعدادبیمارانمبتالبهآلزایمرسهبرابرمیشودوبهمرز100
میلیوننفرمیرسد؛ولیشمامیتوانیدباورزشکردنبهراحتی

خطرابتالبهاینبیماریرادربدنتانکاهشدهید.
بسیاریازکسانیکهبااینبیماریزندگیمیکنند،ازلحاظ
ژنتیکیمستعدابتالبهآنبودهاند،امایکسوممواردرامیتوانبه
عواملیچوندیابت،چاقی،استعمالدخانیاتوبیتحرکینسبت
دادکهموردآخر،شایعترینعاملدرآمریکا،بریتانیاواروپاست.
فعالیتجسمانی،خونرابهجریانمیاندازدومصرفاکسیژنرا

ضعفشنواییحتیاگرخفیفباشد،باخطرابتالبهافسردگیهمراهاستکهخانمهایزیر70سال،بیشترازدیگران
مستعدابتالبهآنهستند.

براساستحقیقاتمحققانموسسهملیسالمت،شیوعافسردگیباافزایشضعفشنواییبیشترمیشود،خطرابتال
بهافسردگیدرافرادیکهشنواییفوقالعادهایدارند5درصد،آنهاییکهشنواییخوبیدارند،7درصدوکسانیکه
ضعفشنواییدارند،11درصداست.ضعفشنوایی،سببمنزویشدنفردازاجتماعمیشود؛چراکهتواناییبرقراری
ارتباطراپایینمیآوردکههمینکاهشارتباط،برسالمتروانیوعمومیفردتاثیرمیگذاردویکیازعواملافسردگی

بهشمارمیرود.
اگرمتوجههریکازعالیمزیرشدید،ممکناستبهضعفشنواییدچارباشید:

-صدایگفتوگویدیگرانیاسایراصواتراضعیفمیشنوید.
-پیوستهازدیگرانمیخواهیدآرامتریابلندترصحبتکنند.
-صدایرادیویاتلویزیونرانسبتبهقبلبلندترمیکنید.

-درمحیطهایشلوغ،بهسختیمیشنوید.
-ازگفتوگوبادیگرانیاشرکتدرمناسبتهایاجتماعیخودداریمیکنید.

ارتباط شادی و شنوایی

با ورزش به جنگ آلزایمر برو

دربدنتقویتمیکندکههردوعاملبهعملکردبهترمغزکمکمیکنند.ورزش،کاراییمغزراافزایشمیدهدوبهعملکرد
بهترآنکمکمیکند.امتیازدیگرورزشآناستکهازبروزسکتهیقلبیودیابتکهازعواملزمینهسازآلزایمرهستند،

جلوگیریمیکند.
منبع:مجلهیدکترسالم
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گوگل،یکیازبهترینوکاربردیترینموتورهایجستوجوستکهامکاندسترسیبهآنبسیارراحتاست.گوگل
تنهایکغولجستوجوگرنیست،بلکهدرکناراینسرویسجستوجویخود،دههاسرویسپرکاربرددیگرنیزبه

کاربرانشارائهمیکندکههرکدامقابلیتهایخاصومنحصربهفردخودشانرادارند.
تماماینابزارهابدونهیچهزینهایدراختیارکاربراندنیایوبقرارمیگیرد.برخیازسرویسهایگوگلزندگی
شماراآسانمیکنندوبرخیدیگرنیزآنقدرساده،اماکاربردیهستندکهتعجبشمارابرمیانگیزند.شایدازکاربران
جستوجوگرگوگلباشید،اماقطعاازچندینسرویسجالبوجذاباینسرویساینترنتیبیخبرهستید.اگردوست

داریدبااستفادهازگوگلپارافراترازیکجستوجویسادهدراینترنتبگذارید،باماهمراهشوید.

ویژگی کاربردی گوکل که باید از آن استفاده کنید  

جستوجودرپروازها
دنبالپیداکردنبهترینقیمتبرای
از است بهتر پس هستید؟ پرواز
GoogleFlightSearch سرویس
ازآسانترین استفادهکنیدکهیکی
قیمتهاست. مقایسهی سایتهای
را خود مقصدهای یا مقصد و مبدا
روینقشهمشخصوسپستاریخرا
مشخص را تاریخ وقتی کنید. معین
روزهای در قیمتها به میکنید،
قیمتها زیرا کنید؛ توجه مختلف
نسبتبههمدارایاختالفهستند.

گوگلنموداریازروزهاباارزانترینبلیتهارابرایشمابهنمایشمیگذارد.سپسمیتوانیدبافیلترکردننتایج
ازطریقطولپرواز،شرکتهواپیمایی،قیمت،توقفهاو...دستبهانتخاببزنید.بااینانتخابوپیداکردنپرواز

دلخواه،حاالمیتوانیدمستقیمابهسایتشرکتهواپیماییمراجعهکنید.
استراحتباآتاری

نسخهی با میتوانید شما میکند. فراهم شما استراحت برای را شرایط گوگل دارید؟ کوتاه استراحت یک به نیاز
کالسیکبازیAtariBreakoutرویکامپیوتر،هرزمانکهبخواهیدیکزماناستراحتمفرحداشتهباشید.برای
بازینیزراهسادهایوجوددارد،بهصفحهیجستوجویتصاویرگوگلیعنیwww.google.com/imagesبرویدو

AtariBreakoutراجستوجووحاالشروعبهبازیکنید.

جستوجویتخصصیوآماری
بهصورتعمومیسایتجستوجویگوگلآنقدرقدرتمنداستکهپاسخگوینیازجستوجویاکثرکاربرانباشد،
اماگوگلدارایسایتهایجستوجویتخصصینیزاست.برایمثال،GooglePublicDataExplorerگنجینهی

کاملیازاطالعاتدربخشآماروارقامعمومیاست.
موضوعی و کنید مراجعه GooglePubliceData (www.google.com/publicdata/directory( قسمت به 
میتوانید حتی شما کنید، شروع ساده آماری موضوع یک با را خود جستوجوی است بهتر کنید. جستوجو را

جستوجویخودراتوسطجنسیت،سنوکشورهامحدودکنید.
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مترجمگوگل
نیازبهترجمهیسریعیکلغتدارید؟بهصفحهیمعمول
translate )word( عبارت و بروید گوگل جستوجوگر
تایپ مخصوصجستوجوگر نوار در را to    language
شوید آشنا لغات درست تلفظ با میخواهید اگر کنید.
بلندگوی آیکون یک دارای Google Translation نیز
گوش را لغت آن میدهد اجازه شما به که است کوچک
Google Translateدهید.برایترجمههایطوالنیتر،به

مراجعهکنید.
مقایسهیتغذیهای

 « کلمه ی  موز؟  یا  پرتقال  هستند؟  سالم تر  کدام 
ماده ی غذایی که می خواهید  به همراه دو  را   »Compare
تایپ  گوگل  جست وجوی  نوار  در  کنید  مقایسه  هم  با 
و  بروکلی  کلم  مقایسه ی  برای  می توانید  مثال  برای  کنید. 
در  را   Compare poccoli and asparagus مارچوبه، 

نوار جست وجوی گوگل تایپ کنید.
فرهنگلغتگوگل

دیکشنری دنبال به نمیدانید، را کلمه یک معنای وقتی
نوارجستوجویگوگل رادر »define )word(«.نباشید
تایپکنید.همچنینشمامیتوانیدتلفظکلمهوبخشیاز
بیشتر اطالعات برای و باشید داشته اختیار در را مکالمه
همانندریشهیکلمه،میتوانیدرویفلشخاکستریکلیک

کنید.
تبدیلواحدهایگوگل

درزمانیکهمشغولبهآشپزیهستیدیاوقتیکهدرحال
کمککردنبهفرزندتانبرایانجامتکالیفریاضیهستید،
در شوید. اندازهگیری واحدهای تبدیل به مجبور شاید
خود نظر مورد واحد تبدیل گوگل، جستوجوی صفحهی

راجستوجوکنید.
برایمثالعبارت»10kmtomi convert«رابهمعنای
تبدیل10کیلومتربهمایلرادرصفحهیجستوجویگوگل
تایپکنید،سپسبالفاصلهبهپاسخخودمیرسید.ایننوع
تبدیلها،شاملهرنوعواحدیاستوهیچگونهمحدودیتی

راشاملنمیشود.
GooglenGrams

Google nGrams )books.google.com/ngrams(
ابزارجستوجویعالیاستکهبهشمااینامکانرا یک
5 در کلمه چند یا یک از که را دفعاتی تعداد تا میدهد

میلیونکتاببینسالهای1800تابهامروزاستفادهشده
استمشخصکنید.شمامیتوانیدمشاهدهکنیدچگونه
یا میگیرند قرار استفاده مورد زمان طول در کلمات
کاربردخودراازدستمیدهند.شمامیتوانیددویاچند
ازهمجداشدهاند، ویرگول با که مقایسه برای را کلمه
یکجاقراردهید.گوگلبهشماایناجازهرامیدهدکه
لغاتی چه شامل کتاب اینکه و کتاب زبان زمان، مدت

استراتنظیمکنید.
GoogleSky

اگربهنظرشماGoogleEarthخوباست،پسبادیدن
GoogleSky زدهخواهیدشد. GoogleSkyشگفت
در جستوجو اجازه شما به www.google.com/sky
اینسرویسمیتوانید بهکمک رامیدهد.شما آسمان
عکسهایستارهها،سیارههاوکهکشانهایگرفتهشده
مشاهده را ماهوارهها و کاوشگرها تلسکوپها، توسط

کنید.
اینعکسهاشاملعکسهایمایکروویو،مادونقرمز
وهمچنیننقشهیتاریخیستارههاکهتوسط»جیووانی
ماریا«درسال1792تهیهشده،میشود.اگرایدهایبرای
شروعندارید،سایتدارایپیشنهادهاییبرایشمااست

کهمطمئنابهآنهاعالقهمندخواهیدشد.
جستوجوگردقیق

الگوریتمهایگوگلبرایجستوجوهایاینترنتیویافتن
است، خوب و کاربردی بسیار نیازتان مورد اطالعات
البتهگاهینتایججستوجوبراساسآنچهشماانتظار
ناامیدمیشوید.گاهی نتایج این از وشما نیست دارید
موردجستوجوی شما، موردجستوجوی است ممکن
برای نتایج همان حاال و باشد، گرفته قرار زیادی افراد
خود میتوانیدجستوجوی شما نمایشدرآید. به شما
در که نیستید مایل اگر مثال برای کنید. دقیقتر را
جستوجویتانعبارتیبهنمایشدرآید،کافیاستاز
نماد–پیشازکلمهاستفادهکنید.مثالاگرکلمهموردنظر
شمابرایجستوجونامیکحیواناست،امانمیخواهید
سایتهاییکهخریدوفروشحیواناتراانجاممیدهند
را »Animals –sales«عبارت باید کنید، مشاهده را

جستوجوکنید.
منبع:شبکهیاینترنتیآفتاب
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پستچی همیشه دو بار زنگ می زند

پستچیهمیشهدوبارزنگمیزند،عنوانیکیازمشهورترینرمانهای
»جیمزام.کین«نویسندهیآمریکاییاستکهباترجمهی»بهرنگرجبی«
دسترس در و شده منتشر چشمه، نشر جهانکالسیک مجموعهی در

عالقهمندانقرارگرفتهاست.
نویسندهی ام.کین« »جیمز رمانهای مشهورترین از یکی رمان این   
کرده ترجمه نویسنده این از رجبی که است رمانی دومین و آمریکایی
است،پیشازاینغرامتمضاعفباترجمهیاوتوسطهمینناشرروانهی

بازارکتابشدهبود.
غرامتمضاعفوپستچیهمیشهدوبارزنگمیزندبهواسطهینسخهی
اما هستند، آشنا ایرانی مخاطب برای سالهاست سینماییشان مشهور
ایندواثرمهمکهدرلیست1001رمانیکهبایدپیشازمرگخواند،هم

آمدهاند،خیلیدیربهفارسیترجمهشدهاند.
مترجمدربارهیجیمز.امکیندرمقدمهیغرامتمضاعف،نوشتهاست:

»اوراآغازگررماننوآرآمریکایيخواندهاند«.دشیلهمت،ریموندچندلر،دیویدگودیس،جیمتامپسون،جیمالروي
وهمهیاستادانبعديجنایينویس،بيشکوامدارراهيهستندکهاوبازکردوپیمود.احتماالدرتمامتاریخ،هیچ
رمانپلیسيهمزمانمحبوبیتوموفقیتماليایيرانداشتندکهدورمانپستچيهمیشهدوبارزنگميزندوغرامت
مضاعفاویافتند.تامولفزمانيگفت:»هرکسميخواهدداستاننویسيیادبگیردبرود،رمانهايجیمزام.کینرا

بخواند.«مگرچندنویسندهبودهاندکهکسيدربارهشاناینچنینگفتهباشد؟
کیندرسال1892بهدنیاآمدودرابتدامیخواست،خوانندهیاپراشود،امانتوانست.اواز20سالگیشروعبه
نوشتنکردوطییکدههیبعدی،روزنامهنگارقهاروصاحبسبکیشد.دربسیاریازروزنامههاومجالتکارکرد
ودرهمیندورهبودکهتکنیکهایمختلفنوشتنازجملهنوشتنقطعاتدرقالبگفتوگوراآزمود.درسال1934
پستچیهمیشهدوبارزنگمیزندرامنتشرکردودیگرروزنامهنگاریراکنارگذاشتتاهمهیوقتشراصرفنوشتن

رمانکند،گرچهازوسوسهیهالیوودجانبهدرنبردومدتیراهمبهفیلمنامهنویسیگذراند.
مشخصهیاصلیرمانهایکین،ریتمپرشتاب،استفادهازراویاولشخص،زبانمحاورهایوتعلیقهایمداوماست.
ادبیات ماندگارترینهای از یکی به را اثر این میزند، زنگ دوبار پستچیهمیشه رمان در ویژگیها این همنشینی

داستانیآمریکاتبدیلکردهاست.
راویداستان،ظهریکروزگرموتابستانیدرکالیفرنیایجنوبیازپشتکامیونیونجهایمیپردبیرون،درست
ماندگار را او برای»فرانک«سرگردان، کار باپیشنهاد بهزودی اگز«،صاحبغذاخوری روبهرویغذاخوری»توئین
اجرا و نقشههایپیدرپیقتلمیکشند و بازن»پاپادایاس«کافهچیهمدستمیشوند امافرانکخیلیزود میکند،

میکنند،اماسرنوشتهرسهنفرشانتلخومصیبتبارخواهدشد.
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عشقراثابتکن
بگویی چهقدر اینکه
دوستتدارمعشقنیست،
اینکهچهقدربتوانیآنرا

ثابتکنی،عشقاست.

کاملکنندهباش
چیزها خیلی در تو شاید
خیلی ولی نباشی، کامل
چیزهانمیتوانندبدونتو

کاملباشند!

هوشیارباشید
را ذهن چشم، نگذارید

فریبدهد.

شمعیاآینه
نورافشانی برای راه دو
باشی شمع دارد: وجود
را آن نور که آینهای یا

انعکاسمیدهد.

دیوار
که دیوارهایی با تنها تو
محدود میسازی، خودت

میشوی.

برنامهیخداوند
احساس است ممکن
سرگشتگیوتنهاییکنی،
تو که میداند خداوند ولی
برنامهی و کجایی دقیقا
خوبیبرایزندگیاتدارد.

8 نکته،
8 تغیر

بیهودهترینروز
بیهودهترینروز،روزیاست
کهطیآننخندیدهباشی.

فرمولعدمناامیدی
از اجتناب برای راه بهترین

ناامیدیایناستکه
ازهیچکس،توقعینداشته

باشی.

قدم اول موفقیت
مردجوانيکهميخواستراهموفقیتراطيکندبهسراغاستادرفتوراهموفقیتراازاوجویاشد.استادخردمندگفت:
»تایکسالبههرکسکهبهتوحملهکردودشنامداد،پولبده«.بهاینترتیببهمدتیکسالهرکسبهجوانحمله
ميکرد،جوانبهاوپولميداد،تااینکهآخرسالبازبهسراغاستادرفت،تاگامبعديموفقیترابیاموزد.استادگفت:
»بهشهربرووبرایمغذابخر«.همینکهمردرفت،استادخودرابهشکلیکگدادرآوردوازراهمیانبرخودرابه
دروازهیشهررساند.وقتيمردجوانرسید،استادشروعکردبهتوهینکردنبهاو.مردجوانبهگداگفت:»عالیست!
یکسالمجبوربودمبههرکسکهبهمنتوهینميکرد،پولبدهم،اماحاالميتوانممجانيفحشبشنوم،بدونآنکه
پوليخرجکنم«.استادوقتيصحبتجوانراشنید،خودرابهاونشاندادوگفت:»برايگامبعديموفقیتآمادهاي
چونیادگرفتيبهرويمشکالتبخندي.کسبموفقیتسادهنیستاماممکناستوخواهانموفقیتبایدسختیها

ومشکالتآنرابهجانبخرد«.
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و جنبش در خاص هدفی به رسیدن برای شخصی هر
تالشاست،اماسوالمهمایناستکهآیامادرآینده،
را آرامش و خوشحالی خوشبختی، با همراه زندگیای
تجربهمیکنیمیاخیر!اینسوالبسیاریازمردماست،
کلیدی پرسش این پاسخ به رسیدن برای راهی آیا اما

وجوددارد؟
زمان و فعلی زندگی روی بر تنها مردم از بسیاری   
در اندازه از بیش آنها واقع، در میکنند. تمرکز حال
ازیادبردهاند.هرچند حالزندگیمیکنندوآیندهرا
اما باشند، آیندهداشته به نیمنگاهی آنهاممکناست
در ولی آید. پیش برایشان خوبی اتفاقات امیدوارند

حقیقتهمیشهاینرویاها،رنگواقعیتنمیگیرند!
رسیدنبهشادکامیوخوشحالیدرآیندهنشانههایی
دارد.ومطمئنااگراینراهرااشتباهبروید،بهنشانههای
آننیزپیمیبرید.باکمیارزیابیشخصیوبرنامهریزی
در کنید. تضمین را شادی و موفقیت به نیل میتوانید

ادامهبا6نشانهشادکامیدرآیندهآشنامیشویم:

1.هرروزصبحباهیجانواشتیاقسرکارمیروید
اگرهرروزبرایبیدارشدنازخوابمشکلدارید،شاید
پیشروی مثبتی آیندهی هیچ که است دلیل این به
و دغدغه با افراد از کدام هر اینکه نمیبینید. خود
هستند روبهرو خاص پروژههای انجام در نگرانیهایی

از را نگرانیها این بتوانید اگر اما است، طبیعی کامال
در میرود. بین از کردن کار چالش کنید، دور خود
حقیقت،هرچهشادیوشادکامیباچالشکمتریمواجه
که شفافیتهاست این در دارید. بهتری آیندهی باشد،
میتوانیدآیندهیپیشرویخودرابهوضوحببینیدوبا

امیدواعتمادبهنفسبهاهدافخودبرسید.

لذت هستند، دورتان که افرادی همراهی از .2
میبرید

افرادخستهکنندهای افرادیکهدورتانراگرفتهاند، آیا
واقعی معنی به و ریخته هم به را اعصابتان که هستند
زندگی در افراد این آیا میکنند؟ دیوانهتان کلمه
پیشرو را زیادی چالشهای و گمشدهاند هم خودشان
دارند؟همکاران،دوستانوآنهاییکهدوستشانداریم
پشتیبانی ما از کنند، تحریک کردن کار به را ما باید،
ما اطرافیان اگر کنند. کار انجام درگیر را ما و کنند
به اینکه احتمال باشند، کننده ترغیب و پویا آدمهایی
آیندهایروشنتربرسیمبهمراتببیشتراست.بهدنبال
و میکنند ترغیب را شما که باشید قهرمانانی و افراد
با یکبار وقت چند هر است ممکن هستند. الهامبخش
این اگر روبهروشوید، منفیباف و آدمهایخستهکننده
بهتر شاید میشوند، دلسردیتان باعث خیلی آدمها

استدنبالدوستانتازهایبگردید!

از کجا بفهمم آدم موفقی هستم یا نه؟

موفقیت
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3.هرروزچیزتازهایمیآموزید
اگرازاالنهمهچیزرامیدانید،بهتراستخودرابراییکزندگیخستهکنندهآمادهکنید!هیچآدمینمیتواندهمه
چیزرافراگیرد؛ازاینگذشته،همینروندیادگیریباشادیوخوشحالیهمراهاست.بهتراستچیزتازهایبیاموزید،
فرقینمیکندیکدانستیکوچکوپیشپاافتادهباشدیاشروعدورهایکاملوتخصصی.فقطاینروندیادگیریرا
هرروزدنبالکنید.نتایجتحقیقاتعلمینشانمیدهد،افرادیکههمیشهدرحالیادگیریهستندنهتنهاطولعمر
بیشتریدارند،بلکهزندگیشادتریداشتهوازتواناییذهنیباالتریبرخوردارهستند.دراینبینبهدانش،خردو

تواناییهایتازهایمیرسیدکهمیتوانددرزندگیشخصیوحرفهایشمامثمرثمرباشد.

4.زماندرستگفتن»بله«و»نه«رامیدانید
کجا نمیدانید که مادامی است، معتقد درسرزمینعجایب« »آلیس کتاب نویسندهی »لوئیسکارول« که همانطور
میروید،هرراهیکهدرپیشبگیرید،شمارابههدفتاننمیرساند.درچنینوضعیتیگفتن»بله«یا»خیر«فرقی
بهحالماننداردومارابههدفوشادکامینزدیکنمیکند.بههمینخاطرداشتنبرنامهریزیبرایآیندهمیتواند
تشخیصموقعیتهایخوبپیشروراحتیدربدترینشرایط،سادهکند.بدینترتیبمیتوانیدخودراارزیابیکنید
وبفهمیددرچهمواقعیآنطورکهبایدوشایدآمادهنبودهاید،راهدرستیرادرپیشنگرفتهایدیااشتباهاتمکرری
داشتهاید.حاالستکهمیتوانیداقدامهایاصالحیموردنیازراانجامدهید.تصمیمگیریهاوگفتن»بله«یا»خیر«

بایدماحصلخودشناسیوناشیازصداقتوانصافدرونیباشد.

5.ذهنیبازدارید
بارفتاروکردارشانزندگیدیگرانرا باآدمهاییمواجهشدهایدکهگرفتارعقایدکهنههستندو احتماالشماهم
تلخمیکنند.خوباستبدانیدافرادیکهنمیتوانندعقایدوایدههایخودراتغییردهند،سرانجامتلخیخواهند
انتخابکنند،سرسختانهدرمقابل بارزتررا داشت.هرچندآنهامیتوانندطرزفکرخودراتغییردهندوشیوهای
تغییرمقاومتمیکنند.توجهداشتهباشید،داشتنذهنیباز،بهمعنیپذیرشبیچونوچرایعقایدسایریننیست.
امابایدبتوانیداحتماالتوایدههایدیگرانرانیزدرنظربگیرید،آنهاراارزیابیکنید،بیاموزیدودرصورتلزوم
آنهارابهکارببندید.چنینرویهایمیتواندشمارابهراهحلهایخالقانهایبرساندکهمیانبریبرایرسیدنبه

موفقیتوشادکامیهستند.

6.فردیمنعطفوسازگارهستید
زندگیبسیارپیچیدهترازآنچیزیاستکهبسیاریازافرادتصورمیکنند.برایآنکهدرکاریاروابطاجتماعیمان
بهموفقیتبرسیم،نیازمندهزارانتصمیم،انرژیزیادوانعطافپذیریبسیارباالییهستیم.معموالبیشترینپاداشها
آنچه با بتوانیم است موفقیت،الزم از اینحد به رسیدن برای است. بزرگ چالشهای برابر در استقامت ماحصل
میانبر یک میگذارد، پایمان پیش چیزی چه زندگی نمیکند فرقی کنیم؛ تعامل میدهد قرار راهمان سر زندگی
باشدیامانعیدرراهرسیدنبههدف.همیشهاینجملهراباخودتکرارکنیدکه:»باالخرهراهیبرایحلاینمشکل
خواهمیافتیاآنراخواهمساخت«وسپسبهآنعملکنید.همیشهبهایننقلقولطالییاز»وینستونچرچیل«

نیزوفادارباشیدکه»هرگز،هرگزوهرگزدستازکارنکشید«!
www.HomeArts.ir:منبع

از کجا بفهمم آدم موفقی هستم یا نه؟

موفقیت
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الکتروپیکی فسقلی های 

خدمتتمامهمکارانعزیزوارجمندیکهدرایامگرمتابستانوخصوصاروزهایطوالنیماهمبارکرمضان،درپاسخ

همکارانمحترم،خانمهاگلناراحمدوندشاهرودی،زهرامنافی،مریمبختیاری،غنچهاسالمیوآقایانخشایارطاهری،
ناصرشیخسفلی،نعمتامامیاریوامیرسعیدزادهدرگذشتعزیزانتانراازصمیمقلبودلیآکندهازاندوهتسلیت
میگوییم.غفرانورحمتالهیبرایآنعزیزانازدسترفته،سالمتیوطولعمرباعزتبرایتانازخداوندمتعال

خواهانیم.

خدا قوت

ز هجران تو پر می زند دل

همکارانمانخانمهااعظمرضایی،پریساپورعباسنودهی،نرگسترکاشوند،سیدهستایشموسوی،موناتخشا،مریم
گراوند،معصومهبهرامیخوش،سامرهعباسیدینهکبودی،ربابهاسکندری،خدیجهعفتیوآقایانمحمدصفری،مصطفی
اکبریواحسانپیرولیانطعمشیرینپدرومادرشدنراچشیدند.مابهاینعزیزانتولدمیوههایزندگیشانراتبریک

عرضمیکنیموامیدواریمکانونخانوادهشانهمیشهگرموپرامیدباشد.

قدم نو رسیده مبارک

خانواده الکتروپیک
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یوتاب:میتراحسینی،لیالاخضری،شیواجعفری،افسانهاسماعیلی،بهارهسیاهوشی،آذرکاهدی،نیرهکوهی،سمانه
ندا الههجهانی، کلثومعربپور، توحیدلو، فریده یاری،معصومهمحبی،سانازفتحی،مژگانمسگری، خیری،ستاره
نوروزی،راضیهدرخشان،فهیمهاسماعیلزاده،نسرینمقیمی،زهرامتصدی،مژگانکاظمی،سحرمیرزاحسینی،فرشته
امامیاری،محمدخلج، اکبر احدی، زاد ا... اسد احسانشاگلدی، بادپا، ابراهیم قاسمی، فرزانهخلیلی،هادی شیری،
ابوالفضلجعفری،مهدینظریان،حسینصحابی،رضاسویزی،موسیشرفزاده.مالی:نیلوفردارابی،سمیهآهنجان،
میترایزدانی،فهیمهخسروانیفرد.دفترمدیرعامل:آزادهمنوچهری.مونتاژمحصول:فریبادرخشان،مرجانرضایی،
زهراجمشیدی،مهریخانی،لیالاصغردخت،مریمحسینپور،میناحسینپور،آذراخگری،پورانپورنظریان.مونتاژ
پیرهادی، ناظمی،فرانک امیرآبادی،زهراکاظمی،مرضیهخاتمی،راحله برد:فاطمهشیخسفلی،ساراجعفری،سمیه
مریمروحی،زینبندری،لیالشکری،مرضیهملکی،فاطمهقاسمی،مهرتاشسماواتی،صادقرحیمی،محسنغالمپور.
خاکره، حدیث پستا، فرشته پوردهقان، صدیقه ولدخانی، ساناز صیادی، مونا انسانی: سرمایه و نوسازی معاونت
محمدرضایعقوبی،محمدسعیدی،نامدارمحمدی،مرتضینعمتی،علیبخشیپور،پیمانامینی،حسنامامیاری،رمضان
صفری،جوادزیرک،ناصرشیخسفلی،فریبرزمهدیخانی.تولید:احساننوروزی.کنترلکیفیت:مرضیهسبحانی،فاطمه
طاهرهحسنی. فروش: از پس رضایی.خدمات محمدحسین سلمانی، امید عاشوری، سودابه عزیزآبادی، رزا وکیلی،
خریدداخلی:مریمیوسفی،محمدیزدانی،جوادعلیآبادی،محمدحسینباقرپور،محمدرضالواسانی،مصطفیاکبری،
هادیکارگشای،محمدمحمدی.خریدخارجی:زهراشریفی،حسنزحمتکش.مهندسی:سیامکرستمی.سیستمهاو
روشها:مینانصیریان،مرجانمحمدی،علیرضاابراهیمپور.بازاریابیوفروش:صالحشاهراجی.قالبسازی:سکینهکردی،
بهادری،مجیدحاجیبابا.نت:کاظممختاری، کریممرچینی،حسیناسدزندی،رضااسدی،عباسقاسمی،اسماعیل
علیرضاباقرزاده،میالدطاهری.تاسیسات:حمیدخاکساری،امیرکابلی،محمدعرفانرادعلمداری.انبار:یعقوبخاری،
بهروزپناهی،محمدتقدسی،حسنشیدایی،مهدیحسینزاده،فیضا...وهابی،مرتضیکشاورزیان.روابطعمومی:مریم

خراسانی،رویاشاهی،سپیدهزائری،عاطفهقاسمی،میالدمنصوریوسیدفرهادحسینی.

از زحمات همکاران مان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :

پیوندتان جاودانه باد
ازدواج،تنهاپیوندزمینیاستکهدرآسمانهابستهمیشود.

و الههدهقان،محبوبهحسینی،فریدهاسالمی ارجمند،فاطمهمجدی،سکینهکاوه،مریمشاکری، و همکارانعزیز
حسنزحمتکشگوهریصمیمانهترینپیامتبریکماراجهتآغاززندگیمشترکتانپذیراباشید.

دلتانخوش،لبتانخندان،عشقتانجاویدان....

خانواده الکتروپیک

بهافزایشتقاضایبازار،صمیمانهوصادقانهباتالشستودنیخودافزایشتولیدرارقمزدند،خالصانهوازصمیمقلب
عرضخستهنباشیدوخداقوتداریم.
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زمان،«خـطه» نه «دايـره»  و زمان رفته ديگه باز نمى گرده...

چـه ايـده بـدى بـوده، دايـره اى  ســاخـتــن ســاعــت
احساس ميكنى هميشه فرصت تكرارهست:

قرار بوده 8 صبح بيدار شى و ميبينى شده، 8 و ربع، ميگى: اشكال نداره  تا 9 ميخوابم بعد بيدار ميشم!
قرار بوده امشب ساعت 9 يك ساعتى را صرف مطالعه كتاب كنى، مى بينى كتاب نخونده 10 شده، ميگى: اشكال 

ندارد. فردا شب ساعت 9 ميخونم.
ساعت دروغ ميگه!!

 زمان دور يك دايره نمى چرخه! زمان بر روى خطى مستقيم مى دود وهيچگاه، هيچگاه، هيچگاه باز نميگرده.
ايده ساختن ساعت به شكل دايره، ايده جادوگرى فريبكار بوده! 

ساعت خوب، ساعت شنى هست! هر لحظه به تو يادآورى ميكنه كه دانه اى كه افتاد ديگه باز نمى گرده. 
اگر روزى خونه ي بزرگى داشته باشم، به جاى همه دكورها و مجسمه ها و ستون ها، ساعت شنى بزرگى 
براى آن خواهم ساخت و ميگم در آن ساعت شنى، آنقدر شن بريزند كه تخليه اش به اندازه متوسط عمر يك 

انسان طول بكشه.
تا هر لحظه كه روبروش مى ايستم به ياد بيارم كه:


