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هیچ چیز  و  شده اند  حک  سنگ  در  گویی  که  آن دسته اند  از  شما  عقاید  و  باورها  آیا 
اطرافیان،  جهان،  درباره  ما  تفکر  و  اندیشیدن  نحوه  گاهی  دهد؟  تغییر  را  آنها  نمی تواند 
همین  و  است  تغییر  غیرقابل  و  تثبیت شده  انگار  غیره  و  دیگران  با  تعامالتمان 

روابط  در  مشکالت  از  بسیاری  منشا  می تواند  که  است  انعطاف  ناپذیری 
باشد.  دیگران  با  موثر  رابطه  کل  در  و  فرزند  و  والد  همسران، 

گاهی ما به افکار و باورهای غلط خود می چسبیم و از آنها 
دفاع می کنیم و زندگی را تبدیل به صحنه جنگ بی پایان 

می کنیم. همکاران عزیز، همه ما الزم است هرچندوقت 
یک بار در افکارمان بازنگری داشته باشیم و بهتر 
است بعد از شناسایی افکار ناکارآمد، سعی کنیم 

در آنها تعدیل ایجاد کنیم. یادتان باشد هیچ 
تغییری آسان نیست و زندگی کردن مستلزم 
تالش و کوشش است. پس واقع بینانه پیش 

بروید و از ابتدا آگاه باشید که قرار نیست 
همه چیز به راحتی تغییر کرده و یک شبه 

معجزه اتفاق بیفتد. 
همین قدر که آگاه باشید این افکار شما 
هستند که احساساتتان و به دنبال آن 
رفتارتان را شکل می دهند و احساسات 
شما بر افکارتان تاثیر می گذارند، خود 
نقطه شروع مهمـی برای تغییر است. 

ناخوشایندی  تجارب  گذشتــه  در  اگـر 
ذهنی  چارچوب  شده  سبب  که  داشته اید 

خاصی در شما شکل بگیرد و اکنون می بینید 
این چارچوب ذهنی شکل گرفته، در زندگی تان 

با  شما  برخورد  در  و  نمی کند  کار  شما  نفع  به 
آن  وقت  می آید،  میان  به  مانعی  شکل  به  دیگران 

رسیده که این ساختار ذهنی ناکارآمد را دگرگون کنید 
و زهر و سم گذشته را به کمک افراد متخصص پاک کرده 

مطالعه  با  می توانید  بدهید.   شکل  جدیدی  ذهنی  ساختار  و 
کتاب های خودیاری تا حدودی شناخت خود را از جهان تغییر دهید و 

در کنار آن از کمک حرفه ای نیز بهره ببرید. 
مطمئن باشید زندگی خیلی شیرین تر می شود و مسیر زندگی هموارتر خواهد شد. 

ست
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

ارزش ها : 

1-احترام به حقوق كليه ذي نفعان
2-رعايت مقررات و قوانين و الزامات مرتبط با فعاليت های سازمان

3-پايبندی به اصول اخالق حرفه ای
4-استفاده از خالقيت و مشاركت كاركنان در جهت ارتقاي كمي و كيفي خدمات ارائه 

شده توسط سازمان

منشور طرح ریزی سیستم های 

نوین مدیریتی شرکت

خانواده الکتروپیک در مدیریت های اداری و منابع انسانی، فروش ، تولید ، پژوهش سیستم و 
بهره وری وتامین همگی موارد ذیل را سرلوحه برنامه ها و سیاست گذاری های خویش قرار 

داده اند:

رسـالـت :
با  تصویری، منطبق  و  بازکن های صوتی  فروش درب  از  ارائه خدمات پس  و  تولید  طراحی، 

الزامات ذی نفعان و مشتریان.

چشم انداز  
ایجاد مجموعه اي پیشرو، نوآور،کارآمد و پویا با هدف تبدیل شدن به یکي از معتبرترین شرکت 
های سبز در اجراي رسالت تدوین شده به مشتریان و ذی نفعان در ایران و منطقه خاور میانه  .
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3-شناسايی و اجرای كليه قوانين و مقررات مرتبط با دامنه كاری شركت. 

4- ارتقاء بهره وري منابع انساني با ايجاد اعتماد، تشويق، حمايت و آموزش كاركنان. 

5- ارتباط متقابل با تامين كنندگان بر پايه منافع مشترک. 

6-بهبود مستمر زيرساخت ها و سيستم های مديريتی مستقر شده در شركت. 

شرکت الکتروپیک با افتخار به گذشته، اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند  
استقرار سیستم  به  اقدام  نفعان،  و ذی  افزایش رضایت مشتریان  به منظور  و  انسانی خود  نیروی 
 ISO و 14001:2004    ISO المللی 9001:2008  بین  استانداردهای  اساس  بر  مدیریتی  های 
OHSAS 18001:2007  در دامنه کاری، طراحی، تولید و ارائه خدمات پس از فروش درب بازکن 
های صوتی و تصویری نموده است.   به منظورتعیین اهداف، درجلسه پایاني هر سال اهداف مرتبط 
توسط مالکین فرایندها و پرسنل پیشنهاد  و پس از بررسي به تصویب مدیریت ارشد رسیده و در 
هر جلسه بازنگري مدیریت،میزان تحقق اهداف ارائه  مي گردد.  مدیریت شرکت با اعتقاد کامل 
و عزمي راسخ از این امر پشتیباني نموده و از یکایک همکاران شرکت انتظار دارد تا جهت تأمین 
الزامات سیستم های مدیریت فوق و شکل گیري، نگهداري و بهبود مستمر آنها تمامي تالشهاي 
خود را مبذول نمایند. شایان ذکر است خط مشي سازمان جهت حصول اطمینان از همسو بودن با 
اهداف سازمان در جلسات بازنگري مدیریت به صورت سالیانه مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری 

و تصویب مجدد قرار مي گیرد.

خط مشی:
      

و  تأمين خواسته هاي كمي  از طريق  نفعان  و ذی  افزايش رضايت مشتريان  و  1- جلب 
كيفي، محيط زيست، ايمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در 

زمينه كاری شركت. 
2-تعهد به پيشگيری و كاهش مصدوميت، بيماری و آالينده های زيست محيطی از طريق        

های  جنبه  و  ايمني   بهداشتي،  رسان  آسيب  با  لقوه  عوامل  و  ريسكها  كاهش  و  كنترل 
زيست محيطي به پايين ترين  حد ممكن و گام برداشتن در جهت توسعه پايدار. 

       

اخبار الكتروپيكی
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

تغییــــر؛ 
رمــــــز موفقیتـــــ

در مدت کوتاهی با سه نفر کارگر موفق شدم تولید سه 
سال کارگاه را ذخیره کنم و ...

از  وقتی  که  بود  این  تجربه  و  خاطره  این  نقل  از  هدف 
و  کنید  صحبت  خود  مافوق  با  ندارید  رضایت  شرایط 
درخواست  با  اگر  و  دهید  تغییر  را  شرایط  کنید  سعی 
و  باشید  جدید  راه حل  دنبال  به  نمیشود  موافقت  شما 
هیچگاه نگذارید به حالت سکون برسید .از روی احساس 
تصمیم نگیرید و برای پیدا کردن راه حل، موقعیت خود 
را تغییر دهید چون با ماندن در شرایط قبلی خود را از 
فعالیت  آن  در  که  ای  مجموعه  حق  در  و  میبرید  بین 
دارید ظلم می کنید زیرا شما دیگر با انگیزه و توان قبلی 

فعالیت نمی کنید.

یک  در  سربازی  خدمت  از  بعد 
کارگاه تولیدی به عنوان سرپرست 
کم  اینکه  با  شدم  کار  مشغول 
ایده  ولی  بودم  جوان  و  تجربه 
های خوبی داشتم و با همین ایده 
تولید  کیفیت  و  ،امار  سرعت  ها 

افزایش یافت .
پس از مدتی از دستمزدم رضایتی 
مدیر  به  را  موضوع  و  نداشتم 
کردم  اعالم  و  کردم  مطرح  خود 
استعفا  موافقت  عدم  صورت  در 
از  کرد  اعالم  مدیرم  داد.  خواهم 
خواهد  افزایش  حقوقم  بعد  ماه 
به  و  کردم  قبول  هم  من  و  یافت 
فعالیتم ادامه دادم. اما بعد از پایان 
ماه تغییری در حقوقم ایجاد نشد 
و  رفتم  مدیرم  خدمت  بنابراین 
اعالم کردم هفته آخری می باشد 
میکنم.  کار  شان  مجموعه  در  که 
در یک هفته به دنبال کار گشتم 
و به توصیه یکی از اقوام قرار شد 
مشغول سیم کشی ساختمان شوم.  
مدیرم  از  هفته  پایان  از  پس 
مجموعه  از  و  کردم  خداحافظی 
که  مدیر  .آقای  آنها جدا شدم  ی 
صحبت های من را جدی نگرفته 
بود پرسان پرسان به محل کار جدید

من آمد و خواستار بازگشتم شد .من هم تمام شرایط خود را 
اعالم کردم او موافقت کرد و دوباره به آن کارگاه بازگشتم.
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الکتروپیک  شرکت  مقام  قائم 
،جلسات  منصوری  مجید  آقای 
جداگانه ای با تمام پرسنل واحد 
و  محصول  ،مونتاژ  ستادی  های 

مونتاژبرد برگزار نمودند.
استاندارد  طبق  جلسات  این 
الکتروپیک تشکیل شد  جلسات 
و هدف از برگزاری آن ،بهبود امور 
. است  بوده  همکاران  با  مرتبط 

در این جلسات برخی از پرسنل 
به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات 
خود در خصوص ارائه راهکارهای 
عملیاتی بهتر پرداختند و نظرات 
از  موضوعاتی  پیرامون  را  خود 
قبیل حقوق و دستمزد ،امکانات 
امنیت  و  کاری  ،استرس  رفاهی 

شغلی و... اعالم نمودند.
ضمن  منصوری  مجيد  آقای 
شده  مطرح  مسائل  ارزيابی 
الزم  های  رهنمود  ارائه  و 
سلسله  نظام  رعايــت  بر 
و  پذيری  مسئوليت   ، مراتب 
سيستمی عمل نمودن بيشتر 
تاكيد كردند .در مجموع اين 
ديدار ها بسيار رضايت بخش 
همكاران  و  گرديد  ارزيابی 
اين  ادامه دار بودن  خواستار 

جلسات گرديدند.

دیــدار قائم مقام مدیر عامل با پرسنــــل
اخبار الكتروپيكی
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

شرکت الکتروپیک در راستای خط مشی خود 
،سمینار  مشتریان  آگاهی  میزان  ارتقاء  یعنی 
از  پس  خدمات  نمایندگان  جهت  آموزشی 
محصوالت  کاران  سرویس  و  نصابان   ، فروش 
افزایش سطح  منظور  به  یوتاب  و  الکتروپیک 
فنی و باز آموزی ایشان ، در شهر تبریز برگزار 

کرد.
برقکاران  از  تعدادی  حضور  با  سمینار  این 
الکتروپیک  محصوالت  فروشندگان  و  ،نصابان 
برگزار  شرقی  آذربایجان  استان  در  یوتاب  و 
موضوعاتی  خصوص  در  سمینار  این  .در  شد 
از قبیل نصب ، علت یابی خرابی محصوالت و 

معرفی محصوالت جدید صحبت شد.
الزم به ذكر است در پايان مراسم آزمونی 
ازشركت كنندگان به عمل آمد و جوايزی 
و  اهدا شد  آزمون  اين  در  برتر  نفرات  به 

برگزاری سمینار آموزشی                                        
الکتروپیک و یوتاب در تبریز 

با اهدای ياد بودی به تمام شركت 
كنندگان و پذيرايی از ايشان ،اين 

مراسم خاتمه پذيرفت.
ماه  مرداد   14 تاریخ  در  سمینار  این 
 ، فروش  های  مدیریت  همکاری  با 
خدمات پس از فروش ،آموزش ، اداری 
یوتاب  و  الکتروپیک  روابط عمومی   و 

بر گزار شد.
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اخبار الكتروپيكی

سال  شروع  و  غدیر  سعید  عید  با  همزمان 
تحصیلی از فرزندان ساعی پرسنل تقدیر شد.

منصوری  مهرداد  آقای  الکتروپیک  عامل  مدیر 
بیان  ضمن  داشت  حضور  مراسم  این  در  که 
نیست  خصوصی  شرکت  یک  الکتروپیک  اینکه 
چرایی  و  مفهوم  به  است  جامعه  به  متعلق  و 
تحصیل تاکید کرد.ایشان همچنین به فرزندان 
و خانواده ها توصیه کردند به دنبال القاب دکتر 
و مهندس نباشید بلکه سعی کنید  در هر رشته 

ای که فعالیت می کنید متخصص آن باشید. 
از  کارکنان  فرزنـدان  بازدیـد  با  مراسم  این 
خطوط تولید و مونتاژ )محل کار پدران و مادران 

زحمت کششان( پایان یافـت.

جشن آینده سازان
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

سالم ، خسته نباشید . ممنون که 
وقتتان را در اختیار ما گذاشتید . 
لطف کنید خودتان را کامل معرفی 

کنید ؟
متولد  هستم  خاجی  مرتضی 
زار  الله  1350در  سال  از   ،1334
هستم که می شود نزدیک به نیم 

قرن 
از چــه زمانی عضــو خانــــواده 

الکتروپیک شدید ؟
آقایان  با  از 67/7/2، قبل آن هم  
منتها  کــردم  می  کار  منصوری 
جنس  هایی  شرکت  به  زمان  آن 
متفرقه می فروختم ، از این تاریخ 
نماینده  گفتم  شما  خدمت  که 

شرکت شدم .
درباره فروشتان برنامه خاصی دارید ؟

هم  خاصی  برنامه  اگر   ، نوعی  من 
با  ام  سلیقه  چون  باشم  داشته 
وقت  هیچ   ، کند  می  فرق  شرکت 
)با   . کنم  نمی  فکر  آن  به  راجع 

خنده(

برای افزایش سهم بازار چه کارهایی انجام دادید ؟
من در زمان قدیم تا آنجا که توانستم این کار را کرده 

ام ، تا آنجایی که تفکرم اجازه داده است !
لطفا بفرمایید منظورتان چه کارهایی بوده است ؟

تقریباَ آقای منصوری در جریان هستند ، ما یک زمانی 
جنسمان در بازار جا نیفتاده بود ، موضوع مال سال 80 
امـانی در فروشگاه  است ، حتی جنسمان را  بصورت 
در   ، دادیم  سرویس   ، دادیم  خدمات   ، گذاشتیم  ها 
شهرستان ها به دنبال مشتری رفتیم ، حتی برای آنها 
هم امانت فرستادیم .از این کارها به وفور انجام دادیم .

از  یکی  بعنوان  محصوالت  صادرات  برای 
؟ دارید  پیشنهادی  چه   ، شرکت  بزرگ  نمایندگان 

تهران هم  !( من در  بگویم  ندارم که  ! )چیزی  هیچی 
مشکل دارم چجوری فکر صادرات کنم ؟ اما اولین راه 
تا  کرد  محصول  موقع  به  تامین  حال  به  فکری  باید 

حداقل مشتری داخلی رو راضی نگه داریم. 

با  فصلنامه  از  شماره  اين  در 
و  فروش  نمايندگان  از  يكی 
شركت  هميشگی  همراهان  از 
الكتروپيک يعنی آقای مرتضی 
خاجی ساعاتی هم كالم شديم 
خالی  مصاحبه  اين  خواندن  كه 

از لطف نيست.

نماینده باید حرفش برای مردم سند 
باشد...

گفــت و گـــو
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های  تحریم  شدن  برداشته  با  کنید  می  فکر 
شدن  وارد  با   ، مشکالت  این  و  برجام  از  پس 

محصوالت خارجی سطح فروش پایین میاد ؟
معتقدم  و  ندارم  ای  عقیده  برجام  به  اصاًل  من 
که مردم باید تفکر داشته باشند ، اگر قرار باشد 
کسی چیزی را به آدم یاد بدهد که نمی شود ! 

آدم باید خودش بخواهد چیزی یاد بگیرد .
به نظرتان با برداشته شدن تحریم ها و واردشدن 
جنس های خارجی ، رقابت سخت تر میشود یا خیر ؟

به  مردم  باشد  خوب  اگر  ایرانی  جنس  ببینید 
 . میرسد  خوب  خیلی  شعورشان  من  عقیده 
جنس ایرانی را می خرند ، فرقی هم نمی کند 
چه نوع جنسی باشد ، اگر تحقیقی در بازار بکنید 
، متوجه می شوید در بازار لوازم خانگی همسطح 
محصوالت سامسونگ و ال جی ، محصول تولید 
داخلی نیست و مردم از برندهای خارجی خرید 
رقابت  توانسته  اگر  الکتروپیک  اما   ، کنند.  می 
کند بخاطر کیفیتش بوده است. ما مردم فهیمی 

هستیم ، خوب و بد را تشخیص می دهیم .
مشتری های شما چقدر الکتروپیک را می شناسند ؟

الکتروپیک یک برند شناخته شده بین الکتریکی 
ها است ، من بعید میدانم کسی در ایران باشد و 
الکتروپیک را نشناسد ، این نکته هم باید در نظر 
بگیریم هر اتفاقی برای این برند)اخبار داخلی و 
اخبار محصوالت( بیفتد همه سریع متوجه می 

شوند خصوصا در تهران. 
مشتری های شما بیشتر طالب این هستند که 
تنوع محصوالت  یا  برود  باال  کیفیت محصوالت 

بیشتر بشود؟
در هر صورت کیفیت حرف اول و آخر را میزند ، 
شما اگر یک نوع جنس داشته باشید اما کیفیت 
داشته باشد بهتر از این است که 10 نوع جنس 
بی کیفیت داشته باشید ، چون اگر خرابی داشته 

باشید بازار را از دست می دهید.

بنظر شما چرا مردم باید الکتروپیک را بخرند ؟
وقت  چند   بدهم  جواب  مثال  با  بدهید  اجازه 
رفته  مسافرت  شمال  به  خانواده  همراه  پیش 
و  رسیدیم  رستوران  دو  به  ناهار  موقع  بودیم. 
انتخاب  را  بود  تر  ما رستورانی که خیلی شلوغ 
کردیم. انصافا به جز غذای خوب، پرسنل مرتب ، 
پیگیر و خوشرویی داشت. پس مردم می فهمند 
و خوب و بد را راحت تشخیص می دهند.  ولی 
را  غذایی  هر  سراغ  رستوران  همان  در  ما  اگر 
رستوران  به  مجبوریم  نداریم  بگویند  و  بگیریم 
بغلی رفته و از غذاهای بی کیفیت آنجا بخوریم. 
الکتروپیک حکم همان رستوران  متاسفانه االن 
با کیفیتی را دارد که با کمبود کاال مواجه است 

و باید فکر اساسی در این خصوص کند.
دیدگاهتان در ارتباط با تبلیغات چیست ؟

من با تبلیغات مخالف نیستم اما با این وضعیت 
جنس  اما  است  تبلیغ  که  نیستم  موافق  هم 
شرکت  بابلسر  در  بودم  شمال  عید  .من  نیست 
آنجا رد می  از  وقتی   ، تبلیغاتی داشت  بیلبورد 
شدم سرم را پایین می انداختم که نگاه نکنم . 
میدانیـد چرا؟ چون محصولی را تبلیغ میکرد که 
در آن زمان تولید نمی شد. پس این روش تبلیغ 

مناسب و کارآمد نیست.
بفرمایید ؟  آقای منصوری  با  یک خاطره کاری 
وقت  خودمان  اما  بود  شده  دزدی  کارخانه  از 

گذاشتیم و دزد را پیدا کردیم .
همین یک ذره بود ؟ 

دزد  به  رسیدنمان  بود،چون  جذاب  خیلی  بله 
مهرداد  آقا  اینکه  بود.  جالب  و  پیچیده  خیلی 
اعتقاد داشت به کسی اعالم نکنیم اما من نظرم 
همین  با  کنیم  اعالم  ها  بازاری  به  که  بود  این 
آن  از  بعـد  و  را دستگیر کردیم  دزد  روش هم 
در  واقع  هـانی  رستوران  به  مهرداد  آقا  همراه 
میـدان قیام رفته و مهمان ایشان غذا خوردیم 

اخبار الكتروپيكی
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

در واقع برای اولین بار بنده در آن رستوران 
در سال 72 ژله خوردم. )با خنده(

نماینده  من  که  زمانی  اینکه  دیگر  خاطره 
15نفر   زیر  شرکت  پرسنل   ، شدم  شرکت 
نام کلون می  با  بود فقط یک مدل گوشی 
از  قبل  به  مربوط  مدل  این  ،که  فروختیم 
به  که  نکشید  طول  زمانی   . بود   70 سال 
سال  در  شد  مقرر  داد  نام  تغییر   868
20هزار عدد تولید و روانه بازار شود اما فقط 
توانستیم 18 هزار عدد به فروش برسانیم.با 
این حال آقای مهرداد منصوری چیزی به ما 
نگفتند و اشکال هم نگرفتند ، فقط گفتند : 
شما زحمتتان را کشیدید اما نشده است که 
بفروشید .انشااهلل با تالش بیشتر برای سال 

آینده برنامه ریزی کنید. 
ضعف الکتروپیک در حال حاضر چیست؟

خاصی  ضعف  شکر  رو  خـدا  الکتروپیـک 
ارشـد  با نظر مدیران  .ولی میبایست  ندارد 
در  فـروش  نمایندگان  تمامــی  و  شرکت 
سرتا سر کشـور به یک ثبات قیمت رسید .

یه خاطره قشنگ تعریف کنم ؟
یـک روز ساعت 9:30  صبـح ، یک نفــر 
از من به تعداد12 عدد صفحـه 11 واحـدی  
خواست . آن موقع  هنوز شـرکت آنقــدر 
بزرگ نبود . به آقای  مجید منصوری  زنگ 
زدم و در خواست مشتری را عنوان کردم. 
ساعت 14 سفارش مشتری تحویل بنده شد 
میدانی یعنی چه ؟ یعنی اگر این سفارش 
با تمام سختی هایش سودی نداشت ضرری 
هم برای شرکت نداشت چون یک مشتری 
را راضی نموده است ، بیشترین منفعت را 

کسب کرده است.
يک نماينده از نظر شما چه خصوصياتی 

بايد داشته باشد ؟

در آن استانــی كه كـار ميكند بايد معتمد 
و معتبر بوده حرفش برای مردم سند باشد .

حرف آخر:
جزیی  ما  و  هست  ما  از  جزیی  الکتروپیک 
از  را  خودمان  هم  هیچوقت  الکتروپیک.  از 
برای  و  ندانستیم  جدا  پرسنلش  و  الکتروپیک 
ایم  داده  انجام  باشد  آن هرکاری الزم  موفقیت 
آرزوی  داد.  خواهیم  انجام  هم  بعد  به  این  از  و 
تمامی  برای  دارم  روزافزون  و موفقیت  سالمتی 

الکتروپیکی ها
اختیارمان  در  را  وقتتان  اینکه  از  و  شما  از  ما 
شما  برای  و  داریم  را  تشکر  نهایت  گذاشتید 
داریم.  سالمتی  ارزوی  محترمتان  خانواده  و 
همینطور بابت وسیله ای که در اختیارمان قرار 
دادید تا به شرکت بازگردیم تشکر میکنیم )طبق 
قولی که از ما خواسته بودید تا در فصلنامه چاپ 

شود(
متاسفانه بعد از اين مصاحبه ، با خبر شديم 
آقای مرتضی خاجی در غم از دست دادن 
ما  اند  نشسته  سوگ  به  عزيزشان  برادر 
ايشان  به  ها  الكتروپيكی  تمام  جانب  از 
را  عظيم  غم  اين  محترمشان  خانواده  و 

تسليت عرض می نماييم.

مصاحبه از شیرین ولیزاده 
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اخبار الكتروپيكی

گواهینامه  تمدید  ضمن  الکتروپیک  شرکت 
به  موفق   ،9001:2008 ایزو  کیفیت  مدیریت 
اخـــذ گواهینامـــه های ایزو 14001 )سیستم 
 OHSAS و  محیطـــی(  زیست  مدیریت 

18001 )مدیریت ایمنــی شغلی( گردید.
حضور  با  آلمان،  نورد  توف  شرکت  ممیزان 
مطالعه   ، سوابق  بررسی  از  پس  شرکت،  در 
خود،  مشاهدات  و  بازدیدها  و  مستندات 
مدیریت  سیستم  گواهینامه  تمدید  تائیدیه 
و   ISO14001 های گواهینامه  اخذ  و  کیفیت 
OHSAS18001 را در جلسه اختتامیه برگزار 

شده مورخ 95/06/09 اعالم نمودند. 
افتتاحیه ممیزی،  مراسم  در  است  به ذکر  الزم 
اعالم  با  مدیرعامل  مقام  قائم  منصوری،  مجید 
اینکه ممیزی باعث رشد و پویایی شرکتمان می 

دریافت گواهینامه های         
 OHSAS ایــزو 14001 و
18001و تمدیــــــــد  

گواهینامه کیفیت 

9001:2008
را  ما  خطاهای  همواره  که  افرادی  افزود  گردد 
اعالم می کنند برای سیستم الکتروپیک افرادی 

ارزشمند تلقی می گردند.
ایشان همچنین با اشاره به اینکه باید نسبت به 
ممیزی دیدگاه ها تغییر یابد خواستار این باور 
در سیستم شد که اشکاالت را خودمان باید پیدا 

کرده و در جهت رفع آنها تالش کنیم.
تمامی  همكاری  و  تالش  از  است  گفتنی 
اين  دريافت  خصوص  در  ها  مديريت 
مهندسی  واحد  باالخص  ها  گواهينامه 
سيستم ها و خانم ها مينا نصيريان رئيس 
مهندسی سيستمها، مينا زايری كارشناس 
سلطانی  شكوفه  و  ای  حرفه  بهداشت 
كارشناس ايمنی تشكر و قدردانی می گردد.
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

قابليت يادآوری زمان 
تصویری  گوشی  های  قابلیت  از  یکی 
در  که  باشد  می  زمان  یادآوری   ،592
آپشن  زمان،  کردن  تنظیم  صورت 
و  شده  فعال   ALARMCLOCK

زمان تعیین شده را یادآوری می کند.
را  تا 3 زمان  قابلیت تنظیم  این آپشن 
دارا می باشد. همچنین دارای 17 نوع 
صدای زنگ می باشد. با انتخاب گزینه  
انتخاب  CYCLETYPE می توانیم 
ماه،  هر  در  یادآورنده  زمان  که  کنیم 
سال و حتی روز برای یکبار فعال گردد.

جهت فعال شدن آپشن یادآوری زمان 
ترتیب  به  اصلی  به منوی  ورود  از  پس 

مراحل زیر را انجام می دهیم.

شرکت  محصوالت  با  همکاران  بیشتر  آشنایی  جهت  به 
از  ویژگی  چند  یا  یک  با  شماره  هر  در  تا  داریم  قصد 
یک محصول آشنا شویم. از همین رو در این شماره از 
فصلنامه هم با دو ویژگی منحصر بفرد دیگر محصـــــول 

592 آشنا می شویم:  

گوشی تصویری592

1-ورود به منوی اصلی
SETTING 2-ورود به منوی

ALARMCLOCK 3-انتخاب گزينه
تنظيم  جهت   TIME گزينه  4-انتخاب 

زمان يادآوری

گردآورنده:
عاطفه بهمن آبادی )رئیس مونتاژ برد(
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قابليت تنظيم پس زمينه 
دلخواه

یکی از قابلیتهای گوشی تصویری 592 
تنظیم پس زمینه متفاوت می باشد.

جهت فعال شدن آپشن پس زمینه، پس 
از ورود به منوی اصلی مراحل زیر را انجام 

دهید
1-ورود به منوی اصلی

SETTING 2-انتخاب گزينه
 BACKGROUND 3-انتخاب گزينه

SETTING جهت تنظيم پس زمينه

توليد آزمايشی دم دری مدل 
با   RFID قابليت  با   1086

موفقيت انجام شد.
اين پروژه توسط تيم تحقيق و 
توسعه الكتروپيک آغاز و پس 
از نصب و تست های مختلف 
عملكرد توسط كنترل كيفيت 

مورد تاييد قرار گرفت.
های  قابليت  از  يكی  واقع  در 
باال  امنيت  بر  عالوه   RFID
اين امكان را به مصرف كننده 
از  كليد  بجای  تا  دهد  می 

كارت استفاده كند . 

تولیـــــد آزمایشــــی 
دم دری مدل 1086 با 
RFID قابلیـتــــــ

اخبار الكتروپيكی
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ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

اولین نشست انجمن تعالی منابع انسانی کشور 
با حضور مدیران ارشد الکتروپیک و مدیران 
پارس  همچون  هایی  شرکت  انسانی  منابع 
دارو، همراه اول، فوالد مبارکه اصفهان، بارز، 
توگا و ... در شرکت الکتروپیک برگزار شد.

موضوع این نشست در ارتباط با تعلق خاطر 
جلسه  مدیران  از  هریک  و  بود  سازمانی 
بیان  را  این خصوص  در  نظرات خود  نقطه 
عنوان  جلسه  این  در  که  نکاتی  از  نمودند. 
بود  سازمان  کارکنان  در   3S اهمیت  شد 
میکند.  تقسیم  گروه  سه  به  را  افراد  که 
فرد،  که  معناست  این  به   )SAY(  S1
شرکت  از  خود  گفتار  در  شرکت  از  خارج 
فرد  یعنی   )STAY(  S2 میکند.  تعریف 
حضور  شرکت  کنار  مشکالت  و  سختی  در 
 )STRONG(  S3 است.  ماندگار  و  دارد 
لزوم،  مواقع  در  فرد  که  معناست  این  به 
داوطلبانه در جهت منافع شرکت گام بردارد.

با  دارد  نظر  در  انسانی  منابع  تعالی  انجمن 
تشکیل نشست های دوره ای مدیران منابع 

سازمانی  فرهنگ  تجربیات،  تبادل  به  انسانی، 
صحیح و رشد و شکوفایی منابع انسانی بپردازد.
بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت الکتروپیک:

نگاهی  بايد  درست  تصميم  يک  اخذ  برای 
واقع بينانه و شناخت دقيقی از زيرساخت 

ها داشت.
منابع  مديران  بايد  را  كردن  گوش  خوب 

انسانی به پرسنل خود آموزش دهند.
به دنبال القاب و جايگاه نباشيم، سعی كنيم 

كار درست را در زمان درست انجام دهيم.
بخشی از سخنان قائم مقام شرکت الکتروپیک:

خواهد  موفق  شركتی  امروزه  معتقديم  ما 
بود كه منابع انسانی متخصص و توانمندی 
داشته باشد.ما از روز اول بر منابع انسانی 
را  پرسنل  مشكالت  و  داشتيم  تاكيد 
مشكالت خود می دانستيم و هنوز هم بعد 

از سی سال بر همين باوريم.
و  اداری  مدیر  شاهسوارانی  رضا  جلسه  این  در 
تعلق  بحث  در  شده  انجام  امور  انسانی  منابع 

خاطرسازمانی در الکتروپیک را ارائه نمود.

اولین نشست انجمن تعالی 
منابع انسانی در الکتروپیک
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Nepcon بازديد از نمايشگاه

آقایان مهندس محسن غالمپور مدیر تولید ، سینا 

آقای  همراه  به  توسعه  و  تحقیق  کارشناس  باقی 

از  شرکت  محترم  مدیرعامل  منصوری  مهرداد 

بازدید  Nepcon 2016 در کشور چین  نمایشگاه 

کردند.از این نمایشگاه با هدف تجهیز تولید و اس 

ام تی بازدید شد.

توسعه  و  تحقیق  تیم  تالش  با 
رنگی  تصویری  گوشی  الکتروپیک، 
قابلیت  بر  عالوه   1088 مدل 
عکسبرداری به ضبط فیلم نیز مجهز 
شد. تا پیش از این گوشی 1088 از 
ثبت  به  قادر  حافظه  ماژول  طریق 
به   TFT در  تغییر  با  که  بود  عکس 

قابلیت فیلمبرداری مجهز شد.

و  رنگ سفید  دو  با  تصویری 889)5اینچ(  گوشی 

مشکی به مرحله تولید رسید.  با توجه به تقاضای 

مشتریان، گوشی تصویری 889 )5اینچ( عالوه بر رنگ 

مشکی، با رنگ سفید قابل عرضه به بازار می باشد. 

گوشی تصويری 
889 با رنگ سفيد

بازديـــد از نمايندگان 
خدمات پس از فروش 

محمدرضا  و  احمدی  عباس  آقایان 
پیشگویی از واحدهای خدمات پس 
نمایندگان  از  فروش،  و  فروش  از 
زنجان  قزوین،  های  استان  خدمات 
و گیالن بازدید کردند. این بازدیدها 
با هدف ارزیابی دوره ای نمایندگان 
بررسی  و  فروش  از  پس  خدمات 
های  استان  قوت  و  ضعف  نقاط 

مذکور صورت پذیرفت.

ورژن جديد 
گوشی تصويری1088

اخبار الكتروپيكی
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ک شماره 18
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ــی
ــــــ

نـــــ
خو

های 
وه 

ــــر
 گـ

گاری
ــاز

ســ

خون همه ي افراد شبیه به هم نیست. زیرا ترکیباتي که در 
خون آن ها وجود دارد با یکدیگر متفاوت است.

 O، AB گروه هاي خوني افراد مختلف را به چهار دسته ي
B، A  دسته بندي مي کنند.

 در سطح خارجي گلبول هاي قرمز خون دو نوع آنتي ژن از 
جنس پروتئین به نام ها A و B  وجود دارد.

خون بعضي افراد داراي آنتي ژن A است که گروه خوني این 
افراد A مي باشد.

خون بعضي افراد داراي آنتي ژن B است که گروه خوني این 
افراد B مي باشد.

خون بعضي افراد داراي هر دو آنتي ژن A و B است که گروه 
خوني این افراد AB مي باشد.

خون بعضي افراد فاقد هر نوع آنتي ژن است که گروه خوني 
این افراد از نوع O مي باشد. 

گردآورنده:
محمدرضا یعقوبی )سرپرست خدمات و رفاه(
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اگر خون دو نفر را که از دو نوع ناسازگار است 
را با هم مخلوط کنند، مخلوط خون ها منعقد 
مي شود. اگر هنگام انتقال خون از یک شخص 
شخص  بیفتد،  اتفاقي  چنین  دیگر  شخص  به 
گیرنده ممکن است جان خود را از دست بدهد. 
به همین سبب پزشکان باید قبل از تزریق خون 
بودن خون  از سازگار  بیمار،  به  شخص دیگري 

دهنده و خون گیرنده مطمئن شوند.
گروهA: به گروه هاي A و AB خون مي دهد 

و از گروه هاي A و O خون مي گیرد.
گروه B :به گروه هاي B و AB خون مي دهد 

و از گروه هاي B و O خون مي گیرد.
از  و  دهد  مي  خون   AB گروه  به   AB: گروه 

گروه هاي A ، B ، AB و O خون مي گیرد.
گروه: O به گروه هاي A ، B ، AB و خون مي 

دهد و از گروه O خون مي گیرد.
نكته :گروه O معروف به دهنده ي عمومي 
است. گروه AB معروف به گيرنده عمومي 

است .

كافی  فرصت  كه  اورژانس  مواقع  در  نكته: 
وجود  بيمار  خونی  گروه  شناسايی  برای 
بيمار  برای  منفی   O خونی  گروه  ،از  ندارد 

استفاده می شود.
شرايط  خون  پالسمای  دريافت  در  نكته: 
تواند  می   AB گروه  يعنی  ميشود.  عكس 
به تمام گروه ها پالسما اهدا كند .اما گروه 
O فقط می تواند به گروه خونی O پالسما 

اهدا كند.
مثبت و منفي بودن گروه هاي خونی پروتئیني 
داشته  وجود  خون شخص  در  اگر   RH نام  به 
آن  فاقد  خوني  گروه  اگر  و  مثبت  را  آن  باشد 

باشد، آن گروه خوني منفي مي باشد.
گروه هاي خوني مثبت نمي تواند به گروه هاي 
خوني منفي خون بدهند ولي مي توانند از آن 
ها خون بگیرند.)با رعایت اصول نحوه خون دادن 
گروه هاي خوني به یکدیگر ( به طور مثال گروه 
خوني +A نمي تواند به گروه خوني- A بدهد 

ولي مي تواند از آن خون بگیرد.
 

دانستنی ها
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جاي  به  را  آن  بار  یک  هفته اي 
مي انداختــم.  بـرق  کفش هایـم 
چیز  همه  فوتبال  مورد  در 
مي دانستم. اما از مسایل پیرامونم 

کامال بي اطالع بودم.
نکاتي  به  زماني  ما  کلي  طور  به 
در زندگي مان مي رسیم که آماده 
هستیم.  جدید  اطالعات  دریافت 
تا آن موقع ممکن است این نکات 
حتي به صورتمان زل زده باشند 

اما ما آن ها را نمي بینیم.
كه  زماني  تنها  ما  بيشتر 
مواقعي  مــي گيريم،  ياد 
مشكل  دچــار  كه  است 
براي  چــرا؟  مي شويم. 
است  آن  راحت تر  اين كه 
بنابراين  نكنيم  تغيير  كه 
به كارمان ادامه مي دهيم 
ديوار  يک  به  اين كه  تا 

آجري بر بخوريم.
بیایید سالمتي خودمان را در نظر 
را  رژیم مان  زماني  چه  بگیریم. 
تغییر مي دهیم و شروع به ورزش 
مي کنیم؟ زماني که جسم مان در 
حال نابود شدن است.در رابطه ها، 
مي گوییم  یکدیگر  به  زماني  چه 
که  زماني  مراقبیم؟  چقدر  که 
ازدواج به بن بست رسیده، زماني 

که خانواده در حال فروپاشي است!! 
طور  به  زماني  چه  مدرسه،  در 
جدي مطالعه مي کنیم؟ زماني که 
مردود  دروسمان  در  است  نزدیک 
زماني  چه  تجارت،  در  شویم. 
تصمیمات  و  جدید  ایده هاي  از 
جسورانه استفاده مي کنیم؟ زماني 
را  که نمي توانیم صورت حساب ها 
باالخره  زماني  کنیم. چه  پرداخت 
فرا  را  مشتري  به  خدمت  اصول 
مي گیریم، وقتي که مشتري مغازه 
شروع  زماني  چه  کرده.  ترک  را 
زماني  مي کنیم؟  خدا  عبادت  به 
رسیده  بن بست  به  زندگي مان  که 

است.
فرا  زماني  را  درس ها  بزرگ ترین 
است.  آشفته  اوضاع  که  مي گیریم 
تصمیمات  مهم ترین  زماني  چه 
زندگي ات را گرفتي؟ موقعي که به 
زانو افتاده بودي، بعد از بحران، بعد 
بودي.  ناموفق  کارها  در  این که  از 
خودمان  به  که  است  زماني  آن 
مي گوییم: خسته از شکسته شدن 
خسته  بودن  معمولي  از  هستم، 

شدم، مي خواهم کاري بکنم.
مي گیریم  جشن  موفقیت ها  در 
نمي گیریم.  یاد  زیادي  چیز  اما 
آن  و  مي زنند  صدمه  شکست ها 
زماني است که درس مي گیریم. در 

زماني که 10 ساله بودم توپ فوتبالم ارزشمندترین دارایي من بود. موقع غذا خوردن با من بود، با آن مي خوابیدم...

زمانیکه دکتر  
مي گوید: 

”اگر روش 
زندگي ات را 
تغيير ندهي 

خودت را 
خواهی كشت.“

مدیریت بحران
چرا ما به بحران نیازمندیم؟
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نگاهي به گذشته متوجه مي شویم که بحران ها و 
شکست ها تغییردهنده زندگي ما بوده اند.

نمي گردند  گرفتاري  و  مساله  دنبال  عاقل  افراد 
اما وقتي دچارش شدند از خودشان مي پرسند: 
که  را  آن چه  و  فکري  روش  مي توانم  ”چگونه 
چگونه  دهم.“  تغییر  هستم،  انجامش  حال  در 
باشم؟  بهتر  هستم  االن  که  آن چه  از  مي توانم 
نادیده  را  اخطاردهنده  نشانه هاي  همه  بازنده ها 
مي گیرند. زماني که سقف مي ریزد از خودشان 
من  براي  اتفاقات  این  همه  ”چرا  مي پرسند: 
عادت  زود  که  هستیم  موجوداتي  ما  مي افتد؟“ 
مي کنیم و به انجام آن چه که مشغول انجامش 
به  مجبور  که  وقتي  تا  مي دهیم  ادامه  هستیم، 

تغییر آن باشیم.
هم  به  را  نل  دوستش  با  عاطفي  ارتباط  ماري 
اتاق  در  را  خودش  هفته  یک  براي  مي زند. 
با  تدریج  به  سپس  مي کند  حبس  خوابش 
به  مي سازد.  برقرار  ارتباط  قدیمي اش  دوستان 
زودي نقل مکان مي کند و شغل جدید مي یابد. 
بعد از شش ماه احساس شادي و اعتماد به نفس 
بیشتري مي کند. او به بحران از دست دادن نل 

به عنوان بهترین اتفاق زندگي اش نگاه مي کند.
که  آن جایي  از  و  مي شود  اخراج  کار  از  فرد 
کوچک  تجارت  کند  پیدا  کاري  نمي تواند 
در  بار  اولین  براي  مي کند.  شروع  را  خودش 
زندگي اش رییس، خودش است و آن چه را که 
هنوز  چه  اگر  مي دهد.  انجام  مي خواهد  واقعا 
مشکالتش را دارد اما زندگي اش معني و هیجان 
جدیدي پیدا کرده و همه این اتفاقات برگرفته 

از آن بحران آشکار است.
آیا زندگي سرشار از بحران هاي دردناک است؟

زدن  سقلمه  حال  در  همیشه  جهان  لزوما.  نه 
این  وقتي  است.  کوچک  سیگنال هاي  با  ما  به 
سیگنال ها را نادیده مي گیریم آن گاه ما را با یک 

پیشرفت وقتي در  و  پتک سقلمه مي زند. رشد 
مقابل آن مقاومت مي کنیم دردناک تر است. آیا 
تا به حال توجه کرده اید که اتفاقات خاص براي 
افراد خاص مي افتد؟ لوئیز هر شش ماه یک بار 
مسمومیت  تعطیالت،  در  جیم  مي شود.  اخراج 
مشخصي  افراد   ... و  مي کند  پیدا  غذایي 
مقابل  در  مي گیرند.  فرا  را  درس هاي مشخصي 
همه این اتفاقات مي توانیم با یکي از این سه راه 

عکس العمل نشان بدهیم:

به طور خالصه در این جهان نیستیم که تنبیه 
همه  بگیریم.  فرا  که  هستیم  این جا  شویم، 
اتفاقات و بحران ها هستند تا ما را تغییر دهند. به 
گونه اي رفتار کنید که گویي هر اتفاق منظوري 
دارد و زندگي تان نیز هدفمند است. بفهمید که 
غلبه  آن  بر  داشتید.  احتیاج  تجربه  به یک  چرا 

کنید. دیگر به آن احتیاجي نخواهید داشت.
آندره ماتیوس / سولماز حقاني/مجله موفقیت

1- زندگي من يک سري از درس هايي است 
اتفاق  خاصي  نظام  يک  در  است  الزم  كه 
آرامش  بيشترين  تفكر  طرز  )اين  بيفتند 

روح را تضمين مي كند.(
من  اما  است  شانس  بازي  يک  زندگي   -2
)بهترين  هستم.  پيروز  مواقع  بيشتر  در 
را  متوسطي  زندگي  كيفيت  بعدي،  انتخاب 

پيش بيني مي كند.(
من  براي  بد  اتفاقات  همه  چه  براي   -3
را  نااميدي  و  بدبختي  )بيشترين  مي افتد؟ 

تضمين مي كند.(
آن را مشيت الهي بناميد و يا روند طبيعي 
اتفاق  حال  در  كنيد.  نامگذاري  اتفاقات 
حال  در  نه  يا  باشيد  داشته  دوست  است، 

اتفاق است.

دانستنی ها
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سطح 1( بازرسی 
INSPECTION

سطح2( كنترل كيفيت 
QUALITY CONTROL

سطح 3( تضمين كيفيت
QUALITY ASSURANCE 

سطح4( مديريت كيفيت فراگير
TOTAL QUALITY MANAGEMENT 

تعريف بازرسی:
مجموعه  می توان  را  بازرسی 
 ، ی ه گیر ز ا ند ا « ی لیت ها فعا
بررسی، و آزمایش« یک یا بیش 
از یک مشخصه ی محصول، کاال 
نتایج  مقایسه ی  و  جنس،  یا 
مشخص  الزامات  با  آمده  بدست 
به  دستیابی  منظور  به  شده 
در  انطباق«  »عدم  یا  »انطباق« 
بازرسی  کرد.  ذکر  مشخصه  هر 
مهندس  یک  توسط  می تواند 
 QC بازرس  یا  کیفیت  کنترل 
شود.  انجام  اپراتور  خود  یا  و 

نیز  پتروشیمی  و  گاز  و  نفت  مختلف همچون  در صنایع 
بازرسی بسیار پرکاربرد است. بطور مثال، در صنایع نفت و 
گاز بازرس COATING وظیفه بررسی پوشش سطوح 
از  استفاده  با  را  غیره  و  فوالد،  لوله،  خوردگی  و  رنگ  و 
تجهیزات مربوطه دارد که بیشتر مهندسین شیمی این کار 
را انجام می دهند. بازرسی  تشخیص محور یا عیب محور 
است و بر روی خروجی نهایی متمرکز است تا آن را بررسی 
کند. در بازرسی ویژگی های کلیدی محصول مورد بررسی 
قرار می گیرند و فاقد بازخورد به منبع است. بازرسی هیچ 
مبنایی برای بهبود مستمر فراهم نمی کند و یک فرآیند 
کوتاه مدت است و توجه چندانی به آینده بلندمدت ندارد.

درصد   100 که  کند  تضمین  می تواند  بازرسی  اگرچه 
محصوالت و خدمات تحویلی به مشتریان خوب است، اما 

اگرچه هر سه مفهوم »بازرسی« ، »کنترل کیفیت«، و »تضمین کیفیت« در مدیریت کیفیت 
در یک راستا و مرتبط با یکدیگر هستند، اما تفاوت های زیادی با هم دارند.

در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این سه مفهوم مدیریت کیفیت، مقایسه ای جامع بین 
آنها خواهیم داشت.

گذاشته اند: سر  پشت  را  سطح   4 تاکنون  آغاز  از  کیفیت  مدیریت  سیستم های  کلی،  بطور 

تفاوت بین
بازرسی، کنترل کیفیت، و تضمین کیفیت
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نظام مند  و  شده  برنامه ریزی  فعالیت های  کلیه 
اجرایی در سیستم کیفیت برای اطمینان خاطر 
از آنکه الزامات کیفی مورد نظر مشتری تحقق 

یافته است.

تعريف كنتــرل كيفيت:

تعريف تضمين كيفيت:

منظور  به  عملیاتی  اقدامات  و  فنون  مجموعه 
الزامات کیفی است. کنترل  به  تحقق بخشیدن 
کیفیت برای تشخیص مسائل مربوط به محصول 
یا خدمت طراحی شده است و از طریق روش ها، 
توسعه  بازرسی  فنون  و  ابزارها  سیستم ها، 
بازخورد  روی  بر  آن  تاکید  بیشتر  است.  یافته 
)FEEDBACK( است. اما مکانسیم اصلی آن 
کماکان مبتنی بر بازرسی است و مشخصه های 
بر  متکی  می کند.  بررسی  را  محصول  فیزیکی 
گزارش های بازرسی، مواد اولیه، کالیبراسیون، و 
ممیزی ها محدود است. نواقص محصول گزارش 
و تحلیل می شوند و تاحدودی اپراتورها را تشویق 

به بازرسی خودکار می کند.
به  و خدمات  ارزیابی سیستماتیک کاالها   QC
را  کیفیت  اما  آنهاست.  انطباق  بررسی  منظور 
بهبود نمی دهد و تنها نواقص و عیوب را برجسته 
ریشه ی  موارد  از  بسیاری  در  حتی  می کند. 

نواقص را تشخیص نمی دهد.

بر  تاکید  محصول،  بجای  کیفیت  تضمین  در 
بلکه  نیست  تشخیص  هدف  فرآیندهاست. 
استفاده  کیفیت  تضمین  در  است.  پیشگیری 
 SPC، همچون  کیفیت  مدیریت  ابزارهای  از 
سطوح  می یابد.  گسترش   FMEA و   QFD
هستند.  معلوم  کیفیت  هزینه های  و  عملکرد 
ایزو  همچون  کیفیت  مختلف  استانداردهای 
مشتری  رضایت  جلب  برای   9001 و   9000
از  کیفیت  تایید  اینجا  در  می شوند.  پیاده سازی 
انجام  سوم  طرف  عامل  یک  یا  مشتری  سوی 
تولید  فرآیند  روی  بر  کیفیت  تضمین  می شود. 
یا تحویل محصول و خدمت با کیفیت متمرکز 
است. تضمین کیفیت در تالش برای بهبود کل 
با  است.  خدمت  ارایه  یا  محصول  تولید  فرایند 
بهبود مستمر فرآیند، کیفیت محصول یا خدمت 
نیز بهبود می یابد. شاید مهمترین تکنیک برای 
و  کیفیت  تضمین  شالوده  که  فرآیند  بهبود 
 PDCA استانداردهای ایزو 9000 است، چرخه
دکتر دمینگ باشد که مخفف برنامه ریزی، اجرا، 

بررسی، و اقدام است.
از  فرآیند  بهبود  برای  برنامه ریزی   :PLAN
طریق جستجوی مسائلی که کیفیت محصول یا 

خدمت را تحت تاثیر قرار می دهند.
DO: بهبود فرآیندها با اجرای تغییرات کوچک 

برای به حداقل رساندن نواقص در فرآیند
منظور  به  تولید  نتایج  بررسی   :CHECK

دستیابی به سطح بهبود پیشبینی شده
و  کرده ایم  درک  آنچه  اساس  بر  اقدام   :ACT

تعمیم آن به کل فرآیند.

می تواند فرآیند بسیار هزینه زایی باشد، به ویژه 
برای تولید در حجم باال، و اقالم بی ارزش. مثال 
بازرسی  پیراهن،  دگمه های  یا  میخ   تولید  برای 
بازرسی  نتیجه  می کند.  هزینه  ایجاد  بیشتر 
دوباره کاری،  بودن،  قراضه  تشخیص  می تواند 
اصالح، و واگذاری )CONCESSION( باشد.

تفاوت بین
بازرسی، کنترل کیفیت، و تضمین کیفیت

آموزشی
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

روش های افزایش
WIRELESS امنیت در شبکه

گردآورنده:
حمیدرضا شیروانی )رئیس انفورماتیک(

تعدادی از ارتباط های WIRELESS از نظر امنیتی دچار مشکل هستند. شما می توانید با 
یکسری اقدام کوچک در تنظیمات MODEM خود امنیتی نسبی داشته باشید. 

با انجام اقدامات زیر می توانید امنیت شبکه خود را افزایش دهید:

CHANGE THE DEFAULT SSID:
با تغییر  SSID می توانید تداخل کمتری با دیگر شبکه های اطراف خود داشته باشید. تغییر 
دادن  SSID باعث افزایش امنیت نیز می شود زیرا زمانی که هکر می بیند شبکه شما دارای 
SSID پیش فرض می باشد نتیجه می   گیرد که شبکه شما دارای تنظیمات ضعیفی است و 

احتمال بیشتری می دهد که بتواند آن را هک کند.

TURN ON WPA OR WEP ENCRYPTION:
تمامی تجهیزات  WIRELESS از بعضی رمزنگارها برای رمزنگاری اطالعاتی که پشتیبانی 
می کنند بنابراین اگر شخصی اطالعات شما را شنود کند نمی تواند آن را به راحتی بخواند. با 
این حال تمامی تجهیزات موجود در شبکه باید رمزنگاری مورد استفاده را پشتیبانی کنند. شما 
نیاز دارید تا باالترین نوع رمزنگاری که تمامی تجهیزات موجود در شبکه پشتیبانی می کنند را 
پیدا کنید. شما می توانید تنظیمات مربوط به تشخیص هویت)AUTHENTICATION( و 

رمزنگاری را درSECURITY TAB   کارت شبکه تان پیکربندی کنید.

CHANGE DEFAULT ADMINISTRATOR PASSWORDS:
در صفحه وبی که به شما اجازه می دهد MODEM  خود را پیکربندی کنید معموال نیاز به 
وارد کردن پسورد)نوعا ADMIN(  می باشد، به دلیل آنکه هکر با اطالعات پیش فرض موجود 

در  MODEM کامال آشناست پس نیاز دارید تا سریعا آن را تغییر دهید.

ENABLE MAC ADDRESS FILTERING:
MODEM و وارد کردن این اطالعات در تنظیمات MAC بدست آوردن آدرس
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ENABLE FIREWALLS: 
به صورت   MODEM اگر که  نیز  و  فعال می باشد  FIREWALL سیستم  باشید که  مطمئن 

اختصاصی دارای  FIREWALL می باشد آن را نیز فعال کنید.

POSITION THE MODEM CENTRALLY:
سیگنال  WIRELESS از محوطه خانه و اداره خارج می شود اما می توانیم آن را تا آنجا که ممکن 
است به حداقل برسانیم. مکانی که  MODEM را قرار می دهیم باید حداکثر نزدیک وسط محوطه 

باشد. هرگز آن را در کنار پنجره قرار ندهیم.  

CONSIDER ASSIGNING STATIC IP ADDRESSES TO WIRELESS 
CLIENT:

استفاده از DHCP سبب ساده تر و نسبتا بدون عیب اجرا شدن شبکه می شود. با این وجود هکرها 
می توانند IP از DHCP  بگیرند. بعضی از  MODEM ها به شما اجازه می دهند که این قابلیت 
را غیر فعال کنید. شما می توانید برای کارت های شبکه به صورت دستی IP اختصاص دهید. این 
عمل باعث افزایش امنیت می شود اما اختصاص IP به صورت دستی سبب ناراحتی و افزایش خطا 
می شود. شما باید توجه داشته باشید که این گزینه تنها برای شبکه هایی است که وضعیت امنیتی 

آن در وضع بحرانی می باشد.

DISABLE SSID BROADCAST: 
این  MODEMها معموال SSID را به صورت دوره ایی پخش)BROADCAST(  می کنند. 
باشند در شبکه داخلی  برای مکان هایی می باشد که کاربران درآنجا دائما در رفت و آمد  ویژگی 
منزل و سازمان های کوچک نیازی به فعال کردن این ویژگی نمی باشد زیرا که احتمال حمله هکر 

را افزایش می دهد.

DO NOT AUTO-CONNECT TO OPEN WIRELESS NETWORKS:
اتصال به شبکه های WIRELESS ناامن برای کامپیوتر ایجاد خطر می  کند. بعضی از کارت های 
شبکه تنظیماتی دارند که از متصل شدن اتوماتیک سیستم جلوگیری می کنند. این تنظیمات به 

کارت شبکه ارتباط دارد و به سیستم عامل وابسته نیست.

آموزشی
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ک شماره 18
ت الکترو پی

فصل نامه داخلی شرک

 SEARCH يا سئو، مخفف عبارت SEO لغت
است.   ENGINE OPTIMIZATION
شايد يک ترجمه مناسب برای سئو، »بهينه 
سازی برای موتورهای جستجو « باشد. سئو 

را به اين صورت تعريف می كنند:
تاکتیکهـا  استــراتژیها،  از  ای  مجموعــه  سئـو، 
تعداد  افزایـش  هــدف  با  که  تکنیکهاسـت  و 
بازدیدکنندگان ارگانیک یک سایت از طریق کسب 
موقعیت بهتر درفهرست نتایج موتورهای جستجو، 

انجام می شود.
که  نیست  آن، چیزی  فلسفه  و   SEO با  آشنایی 
باشد.  سایت  طراحان  و  نویسان  برنامه  مختص 
امروز پذیرفته شده که »بزرگترین و ارزا نترین و 
معتبرترین مسیر ورود به یک سایت «، موتورهای 
این  استانداردهای  به  توجه  هستند.  جستجو 
موتورها، دستورالعملها و توصیه های آنها، نه تنها 
فضای مجازی می شود،  در  فعالیت  رونق  موجب 
چرا  دهد.  می  بهتری  احساس  هم  کاربر  به  بلکه 
که طراحی امروز الگوریتمهای موتورهای جستجو، 
بیش از هر چیز بر مبنای »هدایت کاربربه سمت 
انجام   » اصیل  و  معتبر  مفید،  مطمئن،  محتوای 
شده و رعایت این الگوریتمها، مالکان سایتها را هم 

به سمت همین الگوی فکری سوق می دهد.
 SEO اگر چه به نظر نمی رسد تاکید بر اهمیت
چندان ضروری باشد ، اما بدنیست مروری به برخی 

موتورهای  درباره  شده  منتشر  آمارهای 
است که  باشیم. طبیعی  داشته  جستجو 
و  آمار  تحقیق،  اجرای  روش  به  توجه  با 
مختلف،  منابع  توسط  شده  ارائه  ارقام 
می توانند متفاوت باشند. بنابراین شاید 
بهتر باشد به جای تمرکز بر مقدار دقیق 
اعداد، بیشتر به مقیاس و اهمیت نسبی 

آنها توجه کنیم:
* جستجو در موتورهای جستجو و چک 
کردن ایمیل ، بیشترین سهم فعالیتهای 
آنالین کاربران را در سراسرجهان به خود 

اختصاص می دهند.
فضای  با  انسانها  تعامل  درصد   93  *
موتورهای  در  کردن  جستجو  آنالین،با 

جستجو آغازمی شود.
میلیارد جستجو  از صد  بیش  ماه  هر   *
توسط موتورهای جستجو انجام می شود.

* از تعداد باال، در هفتاد و پنج میلیارد 
مورد، صفحه دوم هرگز مشاهده نمیشود.

سه  به  مربوط  کلیکها  کل  درصد   60  *
لینک اول در موتورهای جستجو است.

لینک  صدها  بین  باقیمانده  درصد   40
صفحات بعد ، توزیع می شود.

جستجوگران  درصد  هشتاد  تا  هفتاد   *
هم، به لینکهایی که به صورت تبلیغ )با 
پرداخت پول( توسط موتورهای جستجو 

چیستــــــ؟
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 SEARCHENGINEWATCH سایت 
اقتباس شده نشان می دهد که نخستین گزینه 
ای که در نتیجه جستجوی گوگل ظاهرمی شود 
33 درصد ترافیک و گزینه دوم حدود 17درصد 
ترافیک را به خود اختصاص می دهند. همانگونه 
که مشاهده می کنید از گزینه 10 به 11 افت 
جدی وجود دارد. به معنای اینکه کاربران کمی 
صفحه های دوم و سوم و … را در نتیجه های 

جستجوی گوگل، بررسی می کنند.
صاحبان  برای  سئو،  که  است  دلیل  همین  به 
سایتها و رسانه های آنالین،اهمیت زیادی پیدا 

کرده است.
 WHITE HAT تکنیکهای سئو را به دو دسته

و BLACK HAT تقسیم می کنند.
که  سفید!  WHITE HATکاله  تکنیکهای 
نامید،   » تمیز  »تکنیکهای  را  آنها  بتوان  شاید 
مناسب  و  خوب  محتوای  ارائه  با  کوشند  می 
برای مخاطب و رعایت استانداردها و ترجیحات 
در  را  بهتری  موقعیت  جستجو،  موتورهای 
تکنیک  اما  کنند.  پیدا  جستجو  نتایج  فهرست 
های BLACK HAT که می تــوان آنــها را

» تکنیکهای کثیف« یا »ابزارهای تهاجمی« هم 
تمرکز خود  و  فراموش کرده  را  نامید، مخاطب 
را بر موتورهای جستجو قرار می دهند. استفاده 
بی رویه ازلغتها و واژه ها، ارائه لینکهایی که به 
نقطه ادعا شده منتهی نمی شوند و تغییرکامل 
در  خوب  رتبه  کسب  از  پس  صفحه  محتوای 
این  از  هایی  نمونه  تنها  جستجو،  موتورهای 
تکنیکهای تهاجمی هستند. موتورهای جستجو 
اصالح   با  زمان  طول  در  گوگل،  خصوصاً  و 
الگوریتم های خود، میکوشند هوشمندتر شده و 
فضا را برای این نوع تکنیکها تنگتر کنند. جالب 
 WHITE از تکنیکهای  استفاده  اینجاست که 
اما  است.  تر  بادوام  و  نتر  ارزا  تر،  ساده   HAT
تالش صاحبان سایتها برای کسب نتیجه سریع، 
باعث می شود که به سراغ »کاله سیاه « بروند.

از جمله گوگل، نمایش داده می شوند، نگاه نمی 
کنند.

لینک  از طریق کلیک کردن روی  * کسی که 
می  شما  آنالین  فضای  وارد  جستجو  موتور  در 
شود، در مقایسه با کسی که شما برای بازاریابی 
یک  به  شدن  تبدیل  برای  اید،  اورفته  سراغ  به 
مشتری هزینه ی کمتری خواهد داشت)آمارها 
برآورد کاهش هزینه،  اما حداقل  است.  مختلف 

حدود 60 درصد است.(
اینها نشان می دهد که فعالیت در فضای  همه 
و   SEO اصول  به  جدی  توجه  بدون  مجازی، 
موتورهای  انتظارات  و  ها  خواسته  به  احترام 

جستجو ،نمی تواند موفق باشد.
مهـم نیست یک وبالگ داشتـه باشیـد یا یـک 
وبسایت سازمانی یا یک صفحه ساده در شبکه 
در  شکلی  به  که  کس  هر  اجتماعی.  های 
عالقمند  دارد،  فعالیت  آنالین  عمومی  فضای 
روشهای  از  یکی  است.  بازدیدکننده  جذب  به 
طریق  از  شما،  صفحه  به  بازدیدکنندگان  ورود 
سایر  و  یاهو  گوگل،  است:  جستجو  موتورهای 

شرکت هایی که این خدمات را ارائه می دهند.
بازدیدکنندگانی که از طریق موتورهای جستجو 
به سایت شما وارد می شوند را می توان به دو 
یا  ارگانیک  بازدیدکنندگان  کرد:  تقسیم  گروه 
طبیعی و بازدیدکنندگان خریداری شده. وقتی 
جستجوی  فهرست  در  شما  صفحات  لینک  که 
موتورهای جستجو ظاهر  دیگر  و  یاهو  و  گوگل 
به  به صورت طبیعی  بازدیدکنندگان  می شود، 
سمت سایت شما هدایت می شوند. وقتی که به 
موتورهای جستجو پول می پردازید تا برای شما 
کلمات  به  توجه  با  کنار صفحه خود،  یا  باال  در 
جستجو شده توسط مشتری، تبلیغ کنند، عماًل 

بازدیدکنندگان را خریداری کرد ه اید.
رتبه  اهمیت  درباره  مختلفی  مطالعات  و  آمارها 
بندی در صفحات موتورهای جستجو انجام شده 
الگوی  آنها در عین تفاوت های جزئی،  نتایج  و 
از  که  زیر  آمار  دهند.  می  گزارش  را  مشابهی 

آموزشی
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به گزارش آالمتو و به نقل از بیزینس ترند؛ 
شاید یکی از بزرگ ترین چالش های موجود 
در کسب وکار این است که مجبورید با افراد 
بسیاری کارکنید که همیشه با شما هم نظر 
مشترک  شما  با  انگیزه هایشان  یا  نیستند 
می تواند  نظرات  و  عقاید  تنوع  نیست. 
این  اوقات  اغلب  اما  باشد،  بسیار سودمند 
از سرعت شما  ناخواسته  یا  افراد خواسته 
می کنند.  را مسدود  راه شما  یا  می کاهند 
صرف نظر از نیت آن ها، به طریقی شما باید 
دغدغه های آن ها را برطرف کنید تا بتوانید 

به مسیر خود ادامه دهید.
1. چرایی مانع تراشی را کشف کنید.

بی جهت  و  بی هدف  افراد  برخی  شاید 
منطقی  افراد  اغلب  اما  کنند،  مانع تراشی 
انگیزه ای برای این کار خود دارند. مقداری 
فرد  این  نیات حقیقی  به  تا  تحقیق کنید 
پی ببرید. تا زمانی که دقیقاً کشف نکنید 
چرا او مخالفت می کند، فقط در حال تلف 

کردن وقت و انرژی باارزش خود هستید.
2. به زبان فرد حرف بزنید.

در بسیاری از مواقع، مجادله های بی پایان 
در واقع فقط ناشی از اشتباهات ساده در 
ارتباطات است. ممکن است شما در حوزه 
خاصی دانش و تخصص داشته باشید که 
است.  ناآشنا  آن  به  نسبت  مقابلتان  طرف 
همچنین ممکن است او باشد که دانش و 

تخصص مرتبط را دارد و شما ندارید
3. چیزی را که می خواهد به او بدهید.

این  موفقیت آمیز  مذاکرات  اسرار  از  یکی 
مقابل  طرف  برای  کنید  کشف  که  است 
دارد.  را  ارزش  بیش ترین  چیزی  چه 
نظر  از  بزرگ ترین خواسته  و  باارزش ترین 
فرد چیست که تمایل دارد میز مذاکره را 

با برآورده شدن آن ترک کند اگر قادر نیستید 
خواسته های فرد را به طور کامل برآورده کنید، 
دهد  پیشنهاد  دیگری  گزینه  بخواهید  او  از 
برتر  هدفی  برای  حاضرید  که  دهید  نشان  و 

مصالحه کنید.
4. کاری کنید فرد نسبت به شما وابستگی پیدا 

کند.
و  عالقه  مورد  که  افرادی  به  نسبت  افراد 
با  می کنند  تالش  بیشتر  هستند  احترامشان 
کنند؛  همراهی  آن ها  با  و  کنند  رفتار  نزاکت 
بنابراین، سعی کنید رابطه مثبتی با فرد برقرار 

کنید. 
5. فرد را دور بزنید.

نمی توانید  طریقی  هیچ  به  شما  اوقات،  گاهی 
چنین  در  کنید.  همراه  خود  با  را  افراد  برخی 
حالتی به دنبال راه های دیگر به سوی اهدف خود 
بگردید. در حالت ایده آل، شما ترجیح می دهید 
افرادی که مانع تراشی می کنند کنار بکشند؛ اما 
از خالقیت خود بهره  اگر چنین کاری نکردند، 
به  دستیابی  برای  را  دیگری  راه های  تا  بگیرید 
اهداف خود بیابید. نیازی نیست در این فرایند 
به کسی بی احترامی کنید. به خصوص که ممکن 
است مانع تراشان امروز فردا حامیان شما باشند.
6. دیدگاه و موضع خودتان را هم بازبینی کنید.

فردی که آن سوی میز قرار دارد ممکن است در 
حال حاضر مایع رنج و گرفتاری شما باشد؛ اما 
شما هم احتماالً مایع رنج و گرفتاری او هستید. 
احساسات  روی  از  که  هستید  شما  این  شاید 
مقاومت یا لجبازی می کنید. لحظه ای از میدان 
تأمل  خودتان  رفتار  درباره  و  بکشید  کنار  نبرد 
به  تا  باشد  داشته  وجود  راه هایی  شاید  کنید. 
برقرار  ارتباط  مقابل  طرف  با  صادقانه  شکلی 
تنش  و  دهید  نشان  را  خود  نیت  کنید، حسن 

ایجادشده را کاهش دهید. 

و  مانع تراش  افراد  با  چگونه 
همیشه مخالف کنار بیاییم؟
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ت و گفت:
 نزد همسایه اش رف

شخصی

ت تعریف کنم. دوستی به 
ی برای

“گوش کن، می خواهم چیز

د تو می گفت…”
در مور

تازگی 

د و گفت:
 او را قطع کر

همسایه حرف

و آيا حرفت را از ميان سه 
ه تعریف کنی، بگ

ل از اینک
“قب

ی يا نه؟”
صافی گذرانده ا

ت: “کدام سه صافی؟”
گف

. آيا مطمئنی چيزی كه 
* اول از ميان صافی واقعيت

تعريف می كنی واقعيت دارد؟

م تعریف 
 را برای

ده ام. شخصی آن
گفت: “نه… من فقط آن را شنی

کرده است.”

د و گفت:
سری تکان دا

“پس حتما آن را از ميان صافی دوم يعنی خوشحالی 

گذرانده ای. يعنی چيزی را كه می خواهی تعريف كنی، 

حتی اگر واقعيت نداشته باشد، باعث خوشحالی ام 

می شود.”

 تو را خوشحال کند.”
عزیز، فکر نکنم

ت: “دوست 
گف

ر مرا خوشحال نمی کند، حتما از صافی 
س اگ

* بسیار خوب، پ

ت. آيا چيزی كه می خواهی 
ی فايده، رد شده اس

سوم، يعن

تعريف كنی، برايم مفيد است و به دردم می خورد؟

* نه، به هیچ وجه!

ت: “پس اگر اين حرف، نه واقعيت دارد، نه 
همسايه گف

خوشحال  كننده است و نه مفيد، آن را پيش خود نگهدار 

و سعی كن خودت هم زود فراموشش كنی.”

د را
خو

های 
ف 

حر
ید!

ده
ور 

عب
فی 

صا
 ۳

از 

آموزشی
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و   خالق  های  حل  راه  یافتن 
پیچیده  مسائل  برای  جدید 
 . شود  می  تر  دشوار  روز  ،هر 
افراد و بخش های سازمان ها 
حل  به  قادر  تنهایی  به  دیگر 
مشکالت فرا روی خود نیستند 
.ضرورت تشکیل تیم ها و کار 
ها،اهمیت  سازمان  در  گروهی 
مطالعه برروی مقوله کار تیمی 
را آشکار میسازد. تیم ها اغلب 
و  ها  شخصیت  با  افرادی  از 
رفتارهای متفاوت تشکیل شده 
اند و گاه تخصص این افراد نیز 

متفاوت است.
عالوه  که  است  موفق  تیمی 
تیم  نفرات  تعداد  و  برشکل 
و  منسجم  روحی  و  ،الگو 
باشد.کار  داشته  هماهنگ 
تیمی موفق سبب افزایش توان 
انجام کار هر کدام از کارمندان 
کمک  سازمان  به  و  شود  می 
می کند بهتر به مشتریان خود 

انجـــام کــــــار 
گروهی موفـــــق

خدمات بدهد.
خصیصه های یک تیم موفق را باید با شاخص هایی از قبیل 
 ، نظر  مورد  اهداف  برابر  در  و  یکدیگر  برابر  در  افراد  تعهد 
می  خرج  به  افراد  که  صداقتی  تیم،  در  شده  ایجاد  محیط 
اندازه گیری و  یابند  به آن دست می  نتایجی که  و  دهند  

مالحظه کرد.
اعضای یک تیم ایده آل باید دارای استعداد و دانش متنوع 
باشند، در حالی که براحتی بتوانند با وجود تعارض ها بدون 
بروز هیچ مشکلی با یکدیگر ارتباط بر قرار کنند و با رهبری 
کار  به  جدید  تکنولوژی  با  را  خالقی  های  حل  راه  مناسب 

گیرد
و  استانداردها  اين  به  توجه  با  الكتروپيک  شركت 
اعضايی  بكارگيری  و  خود  ارشد  مديران  رهبری  با 
منسجم و هماهنگ توانسته در پروژهای بسيار مهمی 
يابد كه  به توفيقات بسياری دست  انجام كار تيمی  با 
را  الكتروپيک  مجموعه  از  ديگر  افتخاری  زودی  به 

مشاهده خواهيم كرد. 

برگزار شد  تولید  مدیریت  نظارت  با  قطعه چینی  موضوع  با  ای  مسابقه  در 
رقابتی  در  توانست  مونتاژمحصول  از  شمشكی  كيا  سميرا  ،خانم 
يابد. دست  برتری  به  توليد  از  قادری  رضا  حميد  آقای  با  نزديک 

مسابقه 
بین همکاران مونتاژ محصول و تولید
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و  بختياری  مريم  ها  خانم  همکارانمان 
ايران كفاشی و آقايان رحيم شيری و 
عبداهلل جعفری  طعم دلپذیر پدر و مادر 
شدن را چشیدند و صاحب فرزند شدند. ما 
تولد میوه های زندگیشان  این عزیزان  به 
را تبریک عرض نموده و امیدواریم کانون 
خانواده شان همیشه گرم و پرامید باشد.

الهی آنکه را عشـــق 
نیست ارزش چیستــــــــ

تولد غنچه های زندگی 
تولد زیبایــی هاستــــــــــ

گيتی  خانم  محترم،  و  عزیز  همکاران 
كابلی  امير  آقای  و  مونتاژبرد  از  زارع 
از خدمات پس از فروش صمیمانه ترین 
زندگی  شروع  جهت  را  ما  تبریک  پیام 

مشترکتان پذیرا باشید .
و  لبخند  پر  لبتان   ، خوش  دلتان 

عشقتان جاويدان ...

مســـــــــــــابقـــــــــه
تصویری از کودکـــی دو نفر ازهمکاران ستادی 
در زیر مشاهده می کنید، نــــــام این همکاران 
را حدس بزنید و به قيد قرعــه جايـــزه 
بگيريد.پاسخ های خود را با ذكر نام خود و 
واحد در برگه نوشتــه  و به واحد اداری و 

روابط عمومی تحويل دهيد.

برنده  مسابقه  پيک شماره 17
خانم سميرا رضا نژاد از واحد كنترل 
قبل  مسابقه  ميباشد.جواب  كيفيت 
شاهسوارانی  آقای  و  سلطانی  خانم 

ميباشد.

خانواده الكتروپيک
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دستهایمان 
را به خاموش 

کردن چراغ های 
اضافه عادت 

دهیم.


