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مقدمه بهـــار، فصل شروعی دوبـاره...
ـــت  ـــداری و حرک ـــوی بی ـــوبد و ب ـــی آش ـــر م ـــزان را ب ـــال خ ـــواب و خی ـــار ، خ ـــای به ـــدای پ ص
ـــی  ـــکان م ـــاک ، ت ـــزد . خ ـــی خی ـــر م ـــواب ب ـــیم از خ ـــرد . نس ـــی گی ـــرا م ـــم را ف ـــار ، عال به
ـــدی  ـــه تول ـــان ب ـــد و درخت ـــی تپ ـــه م ـــض باغچ ـــرد . نب ـــی گی ـــازه ای م ـــان ت ـــورد و آزادی ج خ
ـــمان ،  ـــد و آس ـــی نه ـــش را وا م ـــنگین خوی ـــار س ـــن ، ب ـــوند . زمی ـــی ش ـــده م ـــرا خوان ـــاره ف دوب

ـــد . ـــی آی ـــار م ـــد ... و به ـــی کن ـــن م ـــی زمی ـــانش را ارزان ـــید درخش خورش
خـــوب کـــه مـــی نگـــری ، در مـــی یابـــی جنبـــش و حیـــات دوبـــاره طبیعـــت ، از طراحـــی 
عظیـــم و هنرمندانـــه اي ، حکایـــت مـــي کنـــد . گویـــی جهـــان آفرینـــش ، چـــون کتابـــی 
ـــان  ـــبز جه ـــن س ـــه : » چم ـــام را دارد ک ـــن پی ـــد و ای ـــی گوی ـــی ســـخن م ـــر زبان ـــه ه گشـــوده ، ب

را ، جهـــان آرایـــی هســـت . »
ـــت  ـــن اس ـــر روی زمی ـــد ب ـــدرت خداون ـــای ق ـــانه ه ـــن نش ـــوس تری ـــی از ملم ـــل ، یک ـــر فص تغیی
ـــرت  ـــه عب ـــار ، ب ـــل به ـــي فص ـــي و زیبای ـــه تازگ ـــاره ب ـــن اش ـــی ضم ـــای اله ـــن ه ـــه آئی . در هم
ـــامتی  ـــنایی ، س ـــت ، روش ـــز ، برک ـــان نی ـــات جه ـــت . در ادبی ـــده اس ـــد ش ـــوزي از آن تاکی آم
ـــده  ـــیده ش ـــر کش ـــه تصوی ـــار ب ـــا به ـــر دارد ، ب ـــی و خی ـــان از پاک ـــه نش ـــه ک ـــر آنچ ـــح و ه ، صل

ـــت . اس
ـــا  ـــت ت ـــا انسانهاس ـــرای م ـــودمند ب ـــزرگ و س ـــی ب ـــت ، درس ـــگرف طبیع ـــی ش ـــاهده دگرگون مش
ـــت  ـــد غفل ـــه خویشـــتن بیندیشـــیم کـــه در بن ـــم . ب ـــاد آوری ـــه ی ـــش را ب ـــار و خـــزان عمـــر خوی به
گرفتـــار شـــده ایـــم . بـــه تعبیـــر علـــی )ع ( :  کســـی کـــه امـــروزش ماننـــد دیـــروز باشـــد ، 

ـــت . ـــکار اس ـــتی زیان براس
ـــی  ـــوه زندگ ـــن وج ـــته تری ـــی از برجس ـــار ، یک ـــل به ـــدای فص ـــوروز در ابت ـــن ن ـــع ، جش در واق
ـــو  ـــان و تکاپ ـــم و ج ـــاي جس ـــدن ، صف ـــو ش ـــد و آن ن ـــی ده ـــرار م ـــد ق ـــورد تاکی ـــری را م بش
ـــرد .  ـــه ک ـــان توج ـــال انس ـــوی و کم ـــت معن ـــه حقیق ـــد ب ـــوروز بای ـــذا در ن ـــت . ل ـــت اس و حرک
ـــش را  ـــول و جنب ـــزوم تح ـــد و ل ـــي ده ـــد م ـــازه اي را نوی ـــات ت ـــار ، حی ـــی به ـــا همراه ـــوروز ب ن
ـــل  ـــت حاص ـــش و معنوی ـــاش ، کوش ـــق ت ـــول از طری ـــن تح ـــد . ای ـــی زن ـــب م ـــان نهی ـــه انس ب

ـــود .  ـــی ش م
بـــه بیـــان دیگـــر ، نـــوروز از آن رو مـــورد توجـــه قـــرار دارد کـــه در آغـــاز فصـــل بهـــار رخ 
ـــت  ـــاری اس ـــری اجب ـــت ام ـــول در طبیع ـــد تح ـــي هرچن ـــول و دگرگون ـــل تح ـــد ، فص ـــی ده م
ـــت،  ـــدن طبیع ـــو ش ـــا ن ـــراه ب ـــم هم ـــی توانی ـــول، م ـــن تح ـــت ای ـــق در ماهی ـــا تعم ـــا ب ـــا م ، ام

دگرگونـــی حقیقـــی را در خـــود ایجـــاد کنیـــم .
ـــدن و نـــو  ـــت نـــو ش ـــوروز نیـــز ، حکای ـــت و ن ـــل نـــو شـــدن اس ـــل بهـــار ، فص بنابرایـــن فص

خاســـتن اســـت و مجالـــی بـــرای بیـــدار شـــدن و حرکـــت کـــردن در مســـیر تکامـــل 
ـــی  ـــد م ـــم و از خداون ـــی داری ـــر م ـــا ب ـــه دع ـــت ب ـــال ، دس ـــل س ـــگام تحوی ـــن رو ، هن از همی
خواهیـــم کـــه عالـــي تریـــن شـــکل تحـــول را در مـــا ایجـــاد کنـــد . حتـــي اگـــر وضعیـــت 

نیکویـــي داشـــته باشـــیم ، نیکوتـــر از آن را طلـــب مـــي کنیـــم : 
ای دگرگـــون كننـــده قلبهـــا و دیـــده هـــا ، ای تدبیـــر كننـــده شـــب و روز ، ای 
ـــون  ـــت دگرگ ـــن حال ـــه بهتری ـــا را ب ـــال م ـــوال ، ح ـــال و اح ـــده ح ـــول كنن متح

ـــاز . س

مقدمه
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سـی و یکمیـن سالروز تاسیس شرکت الکتروپیک
مدیـــران و روســـاء مجموعـــه الکتروپیـــک همزمـــان بـــا ســـی و یکمیـــن ســـالروز 
ـــوري  ـــد منص ـــرداد و مجی ـــان مه ـــه آقای ـــن روز ب ـــک ای ـــن تبری ـــرکت، ضم ـــیس ش تاس

، از همـــت، پشـــتکار و کارآفرینـــي ایشـــان تجلیـــل و قدردانـــي کردنـــد. 
ـــا  ـــه داشـــتن آرزوه ـــکاران را ب ـــي هم ـــک، تمام ـــل الکتروپی ـــرداد منصـــوري، مدیرعام مه
ـــان را  ـــدف، انس ـــتن ه ـــه داش ـــان اینک ـــا بی ـــرد و ب ـــویق ک ـــزرگ تش ـــاي ب ـــدف ه و ه
ـــش  ـــق اهداف ـــراي تحق ـــس ب ـــده اســـت پ ـــدف زن ـــه ه ـــي ب ـــدارد و ادم ـــت وامی ـــه حرک ب
ـــود  ـــد ب ـــق خواهن ـــي موف ـــان های ـــرد انس ـــام ک ـــد اع ـــاش کن ـــود ت ـــام وج ـــا تم ـــد ب بای

ـــد. ـــی کنن ـــغ نم ـــی دری ـــچ تاش ـــان از هی ـــه اهدافش ـــیدن ب ـــرای رس ـــه ب ک
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از  پـــس  خدمـــات 
فـــروش الکتروپیـــک 
ــور  ــر کشـ در سراسـ
تمامـــی  بـــه 
مشـــتریان خـــود در 
تاســـیس  ســـالروز 
شـــرکت، خدمـــات 
و ســـرویس رایـــگان 

ارائـــه نمـــود.

نصابـــان و سرویســـکاران خدمـــات 
ـــران از  ـــتان ته ـــروش اس ـــس از ف پ
ـــد و  ـــرکت بازدی ـــد ش ـــوط تولی خط
ــادات خـــود را  ــنهادات و انتقـ پیشـ

ـــد. ـــان کردن بی

اخبار الکتروپیکی
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روز جهانی غــذا روز آمار و برنامه ریـزی

روز ملـی كیفیـتروز ملـی كیفیـت

روز بازرگانی و حمل و نقلروز حسابــدار

روز پژوهــش

از  این شماره  انتشار  تا زمان  تابستان  اواخر  از 
فصلنامه داخلی پیک پیک همزمان با فرارسیدن 
مناسبتهایی از قبیل روز جهانی غذا، روز ملی 
کیفیت، روز آمار و برنامه ریزی، روز حسابدار، 
از  ترتیب  به  نقل،  و  روز حمل  و  پژوهش  روز 
زحمات همکاران شاغل در اشپزخانه، سیستمها 
و روشها و کنترل کیفیت، برنامه ریزی، مالی و 
حسابداری صنعتی، تحقیق و توسعه،بازرگانی و 

رانندگان شرکت تقدیر و قدردانی شد.  

قـــدردانی از زحمات همکــاران در مدیریــت های مختلف در مناسبــت های مختـلف
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سفیـران مهـر الکتروپیک به دیـدار سالمنـدان 
و معلولیـن آسایشگاه خیریه کهریـزک رفتند .

از پرسنـل  با حضـور جمعـی  این دیـدار 
شـركت الکتروپیک و یوتاب انجام شد. 

به گفته یکی از این پرسنل: همه عوامل و دست 

یک  به  کهریزک  مجموعه  در  حاضر  اندرکاران 
هدف واحد می اندیشند و آن زندگی بخشی به 
دارند.  کاشانه  و  خانه  آنجا  در  که  است  کسانی 
این دیدار در تاریخ 95/08/20 انجام شـد. 

اهدا سبد یلدا
با همکاری مدیریت های تامین ،  مالی، 
همزمان  عمومی  روابط  و  انسانی  منابع 
ترین  یلدا، طوالنی  فرا رسیدن شب  با 
باستان  تعبیرایرانیان  به  و  سال  شب 
هایی  بسته  خورشید،  زایش  شب 
تمامی  به  وانــار  آجیــل  شامل 
همکاران الکتروپیک و یوتاب اهدا شد.
تمامـی  بـرای  اسـت  ذكـر  به  الزم 
پس  خدمات  كشور  سراسر  نمایندگان 
از فروش شركت بسته های اجیل یلدا 

ارسال شد.

سفیران مهر الکتروپیک

انجام معاینات پزشکی دوره ای
صنعت  و  طب  های  شرکت  از  یکی  حضور  با 
حرفه  بهداشت  کارشناس  تاش  و  کارخانه  در 
اداری  مدیریت  و  زایری  مینا   ، الکتروپیک  ای 
پزشکی،  ای  دوره  معاینات  انسانی،  منابع  و 
و  الکتروپیک  پرسنل  از  نفر   450 جهت 

یوتاب انجام شد.
این معاینات شامل آزمایش خون و ادرار، ویزیت 

اپتومتری  تست  کار،  طب  متخصص  پزشک 
)تست  اسپیرومتری  تست  سنجی(،  )بینایی 
ریوی( و تست اودیومتری)شنوایی سنجی( بود 
و  کارکنان  تمامی  جهت  نخست  مورد  سه  که 
موارد بعدی به ترتیب جهت پرسنلی که با مواد 
شیمیایی سروکار دارند و کسانی که در معرض 

سروصدا قرار دارند انجام پذیرفت.

اخبار الکتروپیکی
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شرکت الکتروپیک به منظور ارتقاء سطح 
فروش  از  پس  خدمات  نمایندگان  فنی 
برقکاران،    و  سرویسکاران  آموزش  و 
 ، اصفهـان  شهرهای  در  همایشی  

همـدان و كرمانشاه  برگزار کرد. 
این سمینارها ، اختصاص به آموزش نصب 
نحوه  تصویری   و  صوتی  های  دربازکن 
سیم بندی و علت یابی خرابی محصوالت 
جدید  محصوالت  های  قابلیت  و  ومعرفی 

شرکت داشت .
شرکت  از  آزمونـی  سمینـارها،  ایـن  در 
کنندگان بعمل آمد و به نفرات برترهدایایی 
پایان به تمامی  اینکه در  اهدا شد. ضمن 
شرکت کنندگان هدیه ای به رسم یادبود 

اهدا شد.
مدیریت  همکاری  با  مذکور  سمینارهای 
از  پس  خدمات  فروش،  و  بازاریابی  های 
فروش الکتروپیک و یوتاب، روابط عمومی 
ماه  دی  و  آبـان   ، مهـر  در  آموزش  و 

برگـزار شـد.

سمینار های 
آموزشی 

الکتروپیک و 
یوتاب 

از مرکز تا غرب
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قابلیت ضبط خودکار فیلم توسط
مانیتور مدل 592

درمانیتور 592 پس از ورود به  منوی تنظیمات دستگاه ، با فعال نمودن آیتم ضبط 
خودكار و وارد كردن زمان شروع و پایان فیلم برداری ، تعیین محل ضبط )درب 1 وهر 
یک از دوربین های امنیتی متصل به گوشی 592( و در زمان تعیین شده مانیتوردر 
منو بصورت خودكار با تعیین حساسیت حركت،گوشی  آماده ی  فیلم برداری )بصورت 

فریم های پیوسته( می شود.
توضیح1 :  حساسیت گوشی 592 برای شروع فیلم برداری درچهار  حالت زیر قابل تنظیم و 

انتخاب می باشد:
الف- حساسیت حرکت غیر فعال که در زمان تعیین شده دائما فیلمبرداری توسط  دوربین  

انجام می شود.
ب- حساسیت حرکت پایین )LOW(  که در زمان تعیین شده ، حین عبورعابر در مسافت 

حدود50 سانتیمتری، فیلمبرداری خودکار انجام می گردد.
عبورعابر در  تعیین شده، حین  زمان  در  )NORMAL( که  ج- حساسیت حرکت طبیعی 

مسافت حدود 2 متر، فیلمبرداری خودکار انجام می گردد.
د- حساسیت حرکت زیاد )HIGH(  که در زمان تعیین شده ، حین عبورعابر در مسافت حدود 

4 متر، فیلمبرداری خودکار انجام می گردد.
توضیح2 : هنگام استفاده ار این ویژگی، ولتاژ مورد نیاز دوربین در زمان تعیین شده توسط 
گوشی تامین می گردد لذا درساختمانهایی که به هردلیل سوییچر نصب شده است بهتر است 

فقط یک واحد)مدیر ساختمان ، نگهبان یا...( از این ویژگی محصول استفاده نمایند 
توضیح 3 : در صورت پر شدن حافظه جهت ذخیره فیلم های ضبط خودکار، فیلم های جدید 

جایگزین فیلم های قبلی می شود.

اخبار الکتروپیکی
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کاربران اتوماسیون اداری  
بدانند....

ماموریت:
صورت  در  اداری  اتومـــاسیــون  کاربـران  کلیه 
درخواســت  بایستـی  مامــوریت،  انجام  به  نیـاز 
برگه  از  استفــاده  و  نمایند  صادر  اتوماسیونــی 
فرم  اداری،   رئیـس  باشد.  می   مجاز  غیر  کاغذی 
ثبــــت  منظور  به  مامور،  برای  مجددا  را   مزبور 
زمان اتمام ماموریت و  در صورت لزوم ارائه گزارش 
در صــورت مشخص  تنها   نماید.   می  ارســـال  
و  ماموریت  کار/محاسبه حق  به  زمان شروع  نبودن 
ارسال به کارشناس  یا اضافه کاری،  فرد مامور  » 
اداری« را  جهت  ثبت در سیستم ، انتخاب نموده و 

فرم را ارسال می نماید.
برگه مرخصی:

در اتوماسیون اداری، برگه مرخصی روزانه و ساعتی 
در هم ادغام گردید که برگه های مرخصی  روزانه  
)قابل پیش بینی( را تا قبل از ساعت 8 صبح یک روز 
قبل از تاریخ مرخصي به واحد اداری و روابط عمومی 
ارائه نمایند. )این زمان برای پرسنلی که ساعت شروع 
به کار آنها ساعت 7:30 می باشد، نیم ساعت افزایش 
می یابد.(. در صورتی که مرخصی به علت تاخیر و یا 
تعجیل در ورود و یا خروج باشد، رئیس/مدیر مربوطه 
موارد را  بایستی در فرم مشخص نمایند تا در صورت 
تکرار بیشتر از 6 بار، طبق دستورالعمل های سازمان 
تایید  به  مجاز  واحد  رئیس  همچنین  گردد.  رفتار 
مرخصی  حداکثر تا  سه روز کاری می باشد، درغیر 
مربوطه  طبق دستورالعمل  های  تاییدیه  اینصورت 

حفظ نیروی انسانی،  می بایسـت اخـــذ گردد.

مجوز اضافه كاری: 
سقف  محدودیت  علت  به  فرم،  این  در  
های  استراتژی  به  باتوجه  کاری،  اضافه 
افزایش  و  بر کاهش هزینه  سازمان مبنی 
فرم  کننده  تکمیل  شخص  وری،   بهره 
بایستی مجموع ساعات اضافه کاری  قبلی 
را  جدید   کاری  اضافه  ساعات  و  ماه  در 
تاریخ  از  قبل  ساعت   48 رند،  صورت  به 
مقرر درج نمایند. در غیر این صورت تایید 
کننده اول در ارسال فرم با مشکل مواجه 
بایستی  واحد  رئیس  همچنین  شود.  می 
ساعات  مجموع  گذاری   صحه  به  نسبت 

اضافه کاری اقدام نماید.
اصالحی/پیشگیرانه:   اقدام  فرم 
فرم  در  پیگیری  مسئول  که  صورتی  در 
برد  موضوع  این  به  پی  اصاحی،  اقدام 
می  اصاحی/پیشگیرانه  اقدام  برنامه  که 
بایست دچار تغییر گردد،  قابلیت برگشت 
برنامه اقدام اصاحی /پیشگیرانه از مسئول 
نظرگرفته  در  بررسی  مسئول  به  پیگیری 
به  مربوط  سوابق  بایست   می  که  شده،  
گانت چارت قبلی توسط مسئول پیگیری 
پیوست شده و به منظور تصحیح  جدول 
برنامه ریزی به مسئول بررسی ارسال نماید.

گردآورنده:فرشته سدیدی )کارشناس مهندسی سیستم ها(



11

مقدمه
این  است.  کار  محیط  مطلـوب  مدیریت  با چگونگي  آشنایي  واقـع  در  آراستـگي  بانظام  آشنایـي 
سیستم دربرخي از سازمان هاي تولیدي وخدماتي کشـور ما به اجـرا درآمـده است اما متأسفانه 

درآموزش وپرورش مـورد توجه قرارنگرفته است. 

)5S(نظام آراستگی

نظام آراستگی )5S( چیست؟
5Sسر واژه پنج کلمه ژاپنی است.این کلمات عبارتند از:

SEIRI-1 یعنی سوا كردن غیر ضروری ها ازضـروری ها      
SEITON-2 یعنی سامان دادن و مرتب چیدن

SEISO-3 یعنی سپیدی و پاكیزگی                                   
SEIKETSU-4 یعنی سعی در حفظ وضع مطلوب

SHITSUKE-5 یعنی سازمان یافتگی و انضباط كـاری

در این شماره از فصلنامه به بررسی اولین مورد می پردازیم.
شرح کوتاهی پیرامون S5 )نظام آراستگي(

SEIRI-1 )سوا کردن غیرضروری ها از ضروری ها(

و  ها  اولویت  مدیریت   ، سواكردن  هدف 
مبارزه باعلل مسائل ومشکالت است.

از  ضروری  اقام  تشخیص   ، مرحله  این  در 
غیرضروری و دور کردن غیرضروری ها ازمحیط 
کار و تعمیرات جزیي و برطرف ساختن نواقص 
صورت مي گیرد. اشیاء غیر ضروری لزوما اشیاء 
بی فایده وبی مصرفی نیستند اما دلیل وضرورتي 
 . ندارد  وجود  محیط  در  آنها  داشتن  نگه  براي 
که  ای  فایده  برحسب  هرکدام  برای  بنابراین 
ممکن  تصمیم   . شود  می  گیری  دارند،تصمیم 
است بخشیدن به دیگران ،فروختن ، بازیافت ، 
انداختن یا ذخیره کردن در مکاني دور تر  دور 
باشد . برای تشخیص اقام ضروری از غیرضروری 
باید ماک هایی درنظرگرفته شودو براساس آنها 

تفکیک صورت گیرد.
از  آلودگی،جلوگیری  باعلل  مبارزه  به طور کلي 

ها  انبار  ساماندهي  ها،  تعمیرخرابی  و  ها  نشت 
این  اساسی  های  ازفعالیت  وغبار  گرد  حذف  و 
تأثیر  دلیل  به  مرحله  این  اند.اجراي  مرحله 
زیادي که بر روي مراحل بعدي دارد مهم ترین 

مرحله محسوب مي شود.
اصل فقط یکي ،که در نظام آراستگي از آن نام 
برده مي شود با این مرحله تناسب دارد و به معني 
کم کردن ابزار ها و لوازم در حد ضرورت است.

اخبار الکتروپیکی
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پنل تصویری مدل کدینگ هوشمند
سیستم جامع کدینگ هوشمند تصویری193 ،متشکل از 
گوشی تصویری کدینگ ،توزیع کننده افقی ، توزیع کننده 
کدینگ  دری  دم  پنل  و  مرکزی  تغذیه  ،منبع  عمودی 
می باشد که امکان ارتباط با 9999 واحد در بلوک های 
مختلف از یک مجتمع را دارا می باشد.عملکرد این سیستم 
بصورت دیجیتال و ارسال دیتا می باشد.الزم به ذکر است 
گوشی تصویری کدینگ امکان اتصال به پنل های آنالوگ 

شرکت را نیز دارد .
هوشمند  کدینگ  جامع  سیستم  طراحی  نوع  به  باتوجه 
تصویری193،این سیستم آپشن های منحصر به فردی در 
از  این شماره  در   . دارد  را  دیگر  های  با سیستم  مقایسه 
فصلنامه، برخی از آپشن ها به اختصار شرح داده می شود:

فعال سازی پیغام گیر و محل ذخیره پیغام :  

فعال سازی این آپشن از طریق گوشی تصویری و به شرح زیر می باشد.
گزینه  سازی  فعال  با  نموده  انتخاب  را   )System Setting(آیکون اصلی  منو  درصفحه 
امکان پذیر می گردد. پیغام های صوتی  امکان ذخیره پیغام صوتی   Leaving Message

ضبط شده  در هنگام عدم پاسخ گویی به زنگ ،توسط آیکون قابل پخش شدن می باشد .

  :RFID باز نمودن در با استفاده از كارت

 Settingجهت فعال سازی این آپشن پس از ورود به منوی
پنل دم دری ،گزینه Access Card  را انتخاب نموده و پس 

از ورود به منوی آن بخش های زیر را مورد بررسی قرار دهید:
گزینه  نمودن  فعال  کارت:جهت  به  دسترسی  امکان   -1
Access Card  را انتخاب نمایید.)الزم به ذکر است عامت 
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در کلیه مراحل فعال کردن آپشن ها از طریق پنل، جهت حرکت بر روی گزینه های منو از 
سه دکمه * )معادل UP(و #  )معادل DOWN( و 0 )معادل ENTER(  استفاده نمایید.

باز نمودن در با استفاده از تعریف رمز ورود:

  Setting جهت فعال سازی این آپشن پس از ورود به منوی
پنل دم دری ،گزینه  Password را انتخاب نموده و پس از 

ورود به منوی آن بخش های زیر را مورد بررسی قرار دهید:
1- ابتدا وارد زیر منوی Password گردیده و پس از آن با 
قرار گرفتن روی گزینه Unlock PW ، رمز مورد نظر را وارد 

نمایید و پس از آن از منو خارج گردید.
2- کلید #  را فشار دهید وپس از آن رمز انتخاب شده را وارد 
نمایید که درصورت انجام درست مراحل می بایست پنل اجازه 

ورود دهد.

√ به معنای فعال بودن  و عامت ×  به معنای غیر فعال بودن 
دسترسی به کارت  می باشد .(

RFID:گزینه از  استفاده  کارت جهت  نمودن یک  اضافه   -2
Add a Card  را انتخاب نموده وپس از آن کارت را بر روی 
محل قرار گیری کارت در پنل قرار دهید و شماره مورد نظر را 
به کارت اختصاص دهید و پس از اختصاص شماره مورد نظر، 

گزینهAdd a Card را غیر فعال نمایید.
در صورتیکه مراحل به درستی انجام گردد می بایست با خروج 
از منو و قرار دادن کارت اضافه شده به سیستم RFID ،پنل 

اجازه ورود دهد .
  125K HZ نکته : الزم به ذکر است به صورت کلی کارت های
قابل استفاده می باشند و می توانید از کارت های پرسنلی در 

این بخش استفاده نمایید.

SMDگردآورنده :عاطفه بهمن آبادی رئیس مونتاژ برد و

اخبار الکتروپیکی
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و  کارگران  که  استرسی  از  زیادی  مقدار 
کنند  می  تجربه  کار  محیط  در  کارفرمایان 
و  آید  می  وجود  به  سازمانی  عوامل  وسیله  به 
تحت تأثیر ویژگی های شغل و سمتی است که 
افراد در آن قرار گرفته اند. اما این تمام ماجرا 
نیست. مقدار زیادی از استرسی هم که پرسنل 
در محیط کاری تجربه می کنند، از خصوصیت 
ناشی می شود.  های خود کارمندان و مدیران 
به عبارت دیگر ویژگی های فردی و شخصیتی 
وجود دارد که پرسنل را نسبت به استرس شغلی 
آسیب پذیر می سازد و آن ها را مستعد اختال 
های اضطرابی می کند. روشن است که افرادی 
دیگر  از  تر  راحت  باشند  استرس  مستعد  که 
درون  که  آمیزی  مخاطره  اتفاقات  توسط  افراد 

سازمان می افتد دچار استرس شغلی می شوند. 
حال پرسش اساسی این است که این مشخصه 
شود.  می  هایی  ویژگی  چه  شامل  فردی  های 
شاید بتوان در این رابطه مشخصه های زیادی را 
برشمرد اما در بین آن ها دو مورد از همه مهم 
 A تر است. یکی الگوی رفتاری است که به نوع
معروف است و دیگری میزان خودکارآمدی در 
افراد است، که در ادامه به توضیح این دو مورد 

می پردازیم.
در  که  افرادی  درباره  بخواهند  مردم  که  وقتی 
محیط کار به شدت دچار استرس می شوند فکر 
کنند، فوراً تصویر یک مسئول کارگزینی کلیشه 
ای سخت گیر و رقابت گر در نظرشان مجسم 
می شود که به سختی کار می کند و مسئولیت 

استرس شغلی و ویژگی های فردی
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های زیادی دارد. شخصی که ساعت های متوالی 
کار می کند و به نظر می رسد که هرگز برای 
انجام تمام این کارها وقت کافی نخواهد داشت. 
آیا در این شخصیت پردازی واقعیتی هم وجود 
آری  که  دهد  می  نشان  تحقیقی  شواهد  دارد؟ 
این  درباره  دارند. محققان  افرادی وجود  چنین 
افراد شخصیت ویژه ای را با الگوی رفتاری نوع 
A کشف کرده اند. این افراد همیشه سعی دارند 
با دیگران رقابت کنند و در مواردی که برایشان 
اهمیت دارد از بقیه جلو بیفتند، همیشه تاش 
برای  دهند،  انجام  فوری  را  کارها  تا  کنند  می 
به  ندارند،  صبر  هایشان  تاش  رسیدن  ثمر  به 
نتایج  به  سریع  رسیدن  خواهان  شتابزده  طور 
اهدافشان  به  رسیدن  در  و  دلخواهشان هستند 
ناکامی کنند  اگر احساس  با دیگران  برخورد  یا 
برخورد  آمیز  یا خصومت  پرخاشگرانه  شکل  به 
می کنند. این الگوی رفتاری به خصوص از این 
این نوع شخصیت،  نظر مهم است که صاحبان 
قلبی  بیماری  به  ابتا  برای  بیشتری  آمادگی 
کارمندان،  همه  مورد  در  و  کلی  طور  به  دارند. 
استرس  شغل  روی  کنترل  حس  وجود  عدم 
آفرین است. اما با توجه به این که شخصیت های 
نوع A سعی دارند بر امور کنترل داشته باشند 
و احساس نداشتن تسلط بر اتفاق ها به آن ها 
استرس زیادی وارد می کند، معموالً در سازمان 
ها سعی می شود به کارمندان و مخصوصا افراد 
بیشتری  مسئولیت  فوق،  رفتاری  الگوی  دارای 
داده شود و آن ها را در تصمیم گیری ها بیشتر 
مدیران  و  کارمندان  کار  این  با  تا  کنند،  درگیر 
احساس کنترل و تسلط بیشتری بر روی شغل 
استرس  از  روش  این  به  و  باشند  داشته  خود 

شغلی شان کم شود.
اما ویژگی فردی دیگری هم وجود دارد که می 
تواند ما را مستعد استرس در محیط های کاری 
کند و آن نداشتن حس کارآمد بودن و کارایی 

همان  یا  شخصی  کارایی  است.  پایین  شخصی 
خودکارآمدی به معنی تصوری است که فرد از 
توانایی های خود دارد. به عبارت دیگر کسی که 
دارد  باالیی  خودکارآمدی  حس  زمینه  یک  در 
تصورش این است که از عهده آن کار برمی آید 
ولی کسی که در مورد یک کار یا تکلیف حس 
خودکارآمدی پایینی دارد تصورش این است که 
توانایی انجام آن کار را ندارد. کسی که در سمت 
شغلی خود، حس خودکارآمدی پایینی دارد به 
شکلی که به توانایی های خود شک داشته باشد 
کارها  درست  انجام  عهده  از  که  باشد  معتقد  و 
و وظایفی که بر عهده اش گذاشته اند بر نمی 
از  پذیرتر  آسیب  استرس شغلی  به  نسبت  آید، 
بقیه افراد می شود. کسانی که خود را فرد بی 
عرضه ای می پندارند یا در خود توانایی خاصی 
گذاشته  شان  عهده  به  کاری  وقتی  یابند،  نمی 
پرسند  می  خود  از  که  سوالی  اولین  شود  می 
این است که آیا من از عهده این کار برمی آیم؟ 
خودکارآمدی  و  شخصی  کارآیی  بنابراین حس 
رابطه معکوسی با استرس شغلی دارد. در همین 
راستا یکی از مواردی که باعث بروز استرس در 
محیط کاری یک سازمان می شود، زمانی است 
که کارگران در سمت سازمانی قرار بگیرند که 
نباشند.  مناسب  سمت  آن  وظایف  انجام  برای 
برخوردار  پایینی  شخصی  کارایی  از  که  فردی 
است و به توانایی های خود اطمینان ندارد، در 
شود.  می  شدید  استرس  دچار  شرایطی  چنین 
معموالً در سازمان ها برای پیش گیری از بروز 
چنین وضعیتی سعی می شود تناسب الزم بین 
رعایت  پرسنل  های  توانایی  و  سازمانی  سمت 
شود، به شکلی که کارمندان به راحتی از پس 
می  گذاشته  ها  آن  عهده  بر  که  شغلی  وظایف 

شود بربیایند.

گردآورنده:حمید طاهری 
روانشناس صنعتی و سازمانی 

دانستنی ها
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بّنا  مرد  دو  راجع  به  داستانی  پیش  چندی 
می خواندم که بیش از سی سال به کار بّنایی 
مشغول بودند. آنها در منطقه پایین شهر در 
حال ساخت آسمان خراش بسیار بزرگی بودند. 
ناراضی  ناامید،  منفی نگر،  کاما  آنها  از  یکی 
بود. کردن  گایه  و  شکوه  حال  در  مدام  و 

روز  هر  او  بود.  او  برعکس  کاما  دیگری  اما 
به  نسبت  و  آغاز می کرد  فراوان  انگیزه  با  را 
زندگی شور، اشتیاق و ایمان بسیاری داشت.

روزی از روزها یکی از دوستانشان برای دیدن 
آنها به محل کارشان رفت و از هرکدام از آنها 
راجع به کاری که انجام می دادند پرسید. اولی 
پاسخ داد: »ای بابا، ما فقط داریم آجر روی 
آجر می گذاریم. سی سال است که داریم این 
را  کار حوصله ام  این  می دهیم.  انجام  را  کار 
سر می برد. مدام در حال چیدن آجر هستیم، 

کاری بیهوده تر از این هم دیده بودی؟«
چشمان  رفت.  دیگر  فرد  سراغ  به  او  سپس 
دومی از خوشحالی برقی زد و گفت: »ما این 
ساختمان عظیم را بنا می کنیم تا نسل های 
بعد بتوانند در آن زندگی بکنند. تنها می توانم 
بگویم از این که من هم در این کار بزرگ سهمی 
دارم، بسیار خوشحال و هیجان زده هستم.«

بّناها  از  یا عدم خوشحالی هرکدام  و  شادی 

به نوع نگرش آنها بستگی داشت. درواقع هم 
آجرچینی  حال  در  که  کنید  فکر  می توانید 
حال  در  کنید  فکر  این که  هم  و  هستید 
با  انتخاب  زیبا.  آسمان خراشی  ساختن 
بدون  روز  هر  می توانید  نیز  شما  شماست. 
کارتان  محل  به  اشتیاقی  و  انگیزه  هیچ 
بدون  هستید  آن جا  در  مادامی که  و  بروید 
مدام  دهید،  انجام  مفیدی  کار  هیچ  این که 
لحظه شماری کنید تا وقت کارتان تمام شود 
و به منزل برگردید و در نتیجه هیچ لذتی از 
این که  یا  و  نبرید،  انجام می دهید  کاری که 
هر روز با شور و اشتیاق فراوان بر سر کارتان 
پیشبرد  برای  وجود  تمام  با  و  شوید  حاضر 
اهداف کاری  تان تاش کنید، از کارتان لذت 
ببرید و بر این باور باشید که هر کار کوچکی 
و  دنیایی  ارزش های  بر  می دهید  انجام  که 
معنوی تان می افزاید و کمک می کند تا برای 

خود و دیگران دنیای بهتری بسازید.
من دریافته ام که سبب تمام ناراحتی  هایمان 
خودمان هستیم. ما به جای این که جنبه مثبت 
قضایا را بنگریم، تنها به جنبه های منفی آنها 
فکر می کنیم. به جای این که داشته هایمان را 
را  استفاده  بهترین  آنها  از  و  کنیم  پررنگ تر 
ببریم، تنها به کمبودهایمان در زندگی فکر 

آیا می دانید
خط تولیدتان چیست؟
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شاید الزم باشد تا خط تولیدتان را نه از لحاظ فیزیکی بلکه از لحاظ ذهنی تغییر 
تولیـد  كار  از  بپردازید.  شادی  تولید  به  ناراحتی،  و  غم  تولید  به جای  و  دهیـد 
كارهای  بکشیـد.  دست  اشتباه  كارهای  انجام  از  دهید.  استعفا  ناراحتی  و  غـم 
توانایی ها  تمام  قدر  كنید.  صرف نظر  آنها  خطاهای  از  و  ببینید  را  دیگـران  خوب 
زیرا  بدانید،  را  شادی هایتان  قدر  بدانید.  دارید،  اختیار  در  كه  را  داشته هایی  و 
می فرماید. عطا  انسانی  هر  به  خداونـد  كه  است  هدیـه ای  ارزشمندترین  این 

و  نمی گیریم  را جشن  روزمان  هر  ما  می کنیم. 
قدر هدیه بزرگی را که خداوند به ما عطا فرموده 

است، نمی دانیم.
در  موفقی  بسیار  زوج  با  مردی  پیش  سال ها 
زیورآالت  و  لباس  جوان  خانم  شد.  آشنا  قطار 
گران قیمتی بر تن داشت. از ظاهر آنها مشخص 
مرد  آن  بودند.  خوشبختی  بسیار  زوج  که  بود 
مسافر هم در یکی از کابین های درجه یک قطار 
با آنها همسفر بود. اما از همان ابتدای سفر آن 
خانم فقط و فقط در حال شکوه و گایه کردن 
بود. او مدام از دمای نامناسب، نور کم، غذای بد 
او  می کرد.  شکایت  قطار  کثیف  صندلی های  و 

حوصله همه را سر می برد.

در طول سفر مرد مسافر با شوهر آن زن شروع 
او از شغل آن مرد سوال کرد.  به صحبت کرد. 
او گفت که در کار تولید اتومبیل است و زندگی 
پرخیر و برکتی دارد و لطف خداوند بسیار شامل 
هم اکنون  »اما  داد:  ادامه  چنین  او  اما  است.  او 

همسرم در کار تولید است.«
عجیب  واقعا  کرد،  فکر  خودش  با  مسافر  مرد 

است. چگونه چنین چیزی ممکن است؟!
او با کنجکاوی تمام پرسید: »او در کار تولید چه 

چیزی است؟«
شوهر آن خانم پاسخ داد: »در کار تولید ناراحتی 
با  هم  را  ناراحتی  می رود،  جایی  هر  او  است، 

خودش می برد.«

در این نوشتار برآنیم تا به توصیه هاي بیل گیتس براي موفقیت در کسب و کار اشاره کنیم تا با شیوه 
کسب و کار و رازهاي موفقیت این غول کامپیوتري آشنا گردیم.

توصیه اول: جریان اطالعات  را خون زندگی بخش بدانید
توصیه دوم: بازرگانی اینترنت را بشناسید و به كار گیرید

توصیه سوم: دانش و آگاهی را به خدمت اندیشه های راهبردی درآورید
توصیه چهارم: به عملیات سازمان بینش بیفزایید

توصیه پنجم: در انتظار غیر منتظره ها باشید

5توصیه  ثروتمندترین مرد جهان براي 
موفقیــت در کســب و کــار

دانستنی ها
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زندگی کن،

به سبک دلفین ها!

همه ما برای برقراری ارتباط با دیگران، روشهای منحصر به فردی داریم. بنابراین 
تعداد بسیار زیادی روش ارتباطی وجود دارد. اما چگونه می توانیم کلیدی 

پیدا کنیم که روابط خانوادگی، عاطفی و حرفه ای ما را تسهیل کند؟ و 
چگونه می توانیم راه حلی بیابیم که برای همه اشخاص راضی کننده 

باشد و ما را به تفاهم برساند؟
را  امر  این  کلید  دلفینی،  راهبرد  کتاب  نویسندگان 

تنها در همکاری و انعطاف پذیری می داند. آنها 
همانند  ها  انسان  کلی،  طور  به  که  معتقدند 
طبقه  سه  به  توان  می  دریایی  موجودات 
و  ها  کوسه  کپور،  های  ماهی  کرد:  تقسیم 

دلفین ها.
دسته اول: ماهی های كپور هستند كه 
همیشه ماهی های قربانی اند.  زیرا پیوسته 
توسط دیگر ماهی ها خورده می شوند. در حیات 
اجتماعی بشر،برخی از انسان ها نیز چنین هستند. 

یعنی برخی از انسان ها در زندگی خود نقش ماهی 
کپور را بازی می کنند. آنها کم و بیش و بر حسب 

مورد، قربانی این یا آن چیز، این یا آن مسئله، این یا 
آن شخص می شوند و حتی ممکن است قربانی روابط 

غلط و تفکرات منفی خود شوند.
ها  ماهی  كوسه  دوم:  دسته 
هستند كه روش برنده بازنده 

را به كار 
می گیرند. برای اینکه من برنده شوم تو باید 

بازنده باشی و این کار باید بدون هیچ تمایز و تفاوتی انجام گیرد. 
برای کوسه ماهی، هر نوع ماهی، دشمن به حساب می آید. هر 

ماهی یک وعده غذایی بالقوه است. شاید ما نیز این نقش را بازی 
کرده باشیم یا حداقل در زندگی حرفه ای یا شخصی خود با کوسه 

هایی برخورد کرده باشیم.
طبیعی  طور  به  بزرگ  آبزی  این  ها.  دلفین  سوم:  دسته 

ارتباطات خود شیوهء  بازیگوش و دارای روحیه همکاری است و در 
برنده- برنده را برگزیده است. دلفین در دنیایی از وفور نعمت زندگی می کند. او هیچ 

کمبودی ندارد و می خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم
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دلفین   4 شود،  زخمی  دلفین  یک  اگر  کند. 
دیگر او را همراهی می کنند تا خود را به گروه 

برساند. 
که  دارد  وجود  نیز  زیادی  های  داستان   
نجات  را  ها  انسان  جان  ها  دلفین  آنها  در 
سان  در  شده  انجام  های  پژوهش  اند.  داده 
عاوه  ها  دلفین  که  است  داده  نشان  گو  دیه 
باهوش  بسیار  همکاری،  روحیه  داشتن  بر 
را  آنها  پژوهشگران  از  برخی  حتی  هستند. 
باهوش ترین موجودات روی زمین می دانند.

های  روش  و  همکاری  روحیه  زیر  تحقیق 
خوبی  به  را  برنده  برنده-  و  بازنده  برنده- 
آشکار می سازد. در سان دیه گو پژوهشگران 
هفته  یک  مدت  به  را  دلفین   5 و  کوسه   95
مطالعه  به  و  کرده  رها  بزرگ  استخر  یک  در 
ها  کوسه  ابتدا  پرداختند.  آنها  رفتاری  حاالت 
به یکدیگر حمله کردند و در این تهاجم تعداد 
زیادی از آنها نابود شدند، سپس به دلفین ها 
حمله ور شدند. دلفین ها فقط می خواستند با 
آنها بازی کنند ولی کوسه ها بی وقفه به آنها 
حمله می کردند. سرانجام دلفین ها به آرامی 
کوسه ها را محاصره کرده و هنگامی که یکی 
از کوسه ها حمله می کرد آنها به ستون فقرات 
پشت یا دنده هایش می کوبیدند و آنها را می 
از  بعد  یکی  ها  کوسه  ترتیب  این  به  کشتند. 
دیگری کشته می شدند. پس از یک هفته 95 
کوسه مرده و 5 دلفین زنده در حالی که با هم 

زندگی می کردند در استخر دیده شدند.
ارتباط هدایت شده در جهت راه حل ها، تمایز 
های پرباری را برای روشن کردن زندگی حرفه 
تمایزی  کوسه  میدهد.  ارائه  شخصی  و  ای 
انجام نمی دهد. در دنیای او برای برنده شدن، 
دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند. ولی دلفین 

ها بسیار انعطاف پذیرند زیرا در دنیایی سرشار از 
تشخیص های پربار زندگی می کنند.

بیایید یکبار دیگر ماجرای استخر سان دی گو را 
مرور کنیم. وقتی یک کوسه با یک دلفین روبرو 
می شود چه اتفاقی می افتد؟ کوسه حمله می 
کند چون روش ارتباطی او برنده- بازنده است 
ولی دلفین با انعطاف پذیری خاص خود فرار می 
کند و می گوید من در دنیایی سرشار از ثروت 
و وفور نعمت زندگی می کنم. در دریا برای همه 
به اندازه کافی غذا هست پس بیاییم با هم بازی 
و همکاری کنیم. کوسه دوباره حمله می کند و 
دلفین فرار می کند. کوسه توانایی درونی الزم را 
برای خارج شدن از تنگ نظری ندارد، بنابراین 

مجددا حمله می کند.
می  ندارد  ای  چاره  دیگر  بیند  می  که  دلفین 
در  که  دارم  پذیری  انعطاف  آنقدر  من  گوید: 
پس  شوم  تبدیل  کوسه  یک  به  مناسب  موقع 
حاال آماده رویارویی باش. اگر به طور تصادفی، 
کوسه آنقدر هوش داشته باشد که بفهمد حریف 
دلفین نمی شود و بخواهد در بازی و همکاری با 
او شرکت کند، دلفین به راحتی او را می بخشد 
و طوری با او رفتار می کند که انگار یک دلفین 
است  این  دلفینی  راهبرد  کتاب  تاکید  است. 
دلفینی  همکاری  و  پذیری  انعطاف  روحیه  که 
زوج  و  ها  خانواده  و  ادارات  همه  در  میبایستی 
ما در سطوح مختلف  زیرا همه  یابد.  تعمیم  ها 
دلفین هایی بالقوه هستیم  و برای پایان دادن 
به مسائل ناخوشایند از انعطاف پذیری الزم برای 
تبدیل شدن به یک کوسه برخورداریم ولی این 
کار باعث نمی شود که دوباره به روحیه دلفینی 

خود بازنگردیم.
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اگر میخواهید شاد زندگي کنید در روانشناسی مثبت 
اندیشي و شادزیستن، برخاف بسیاری از مقوله های 
روانشناسی به اختال های روانی توجه نمیشود بلکه 
تمرکز بر شادی و لذت از زندگی است اما به راستی 
چگونه میتوان با شادی زندگی کرد، مثبت اندیش بود 

و از زندگی لذت برد؟ 
حداقل  كنید:  برقرار  ارتباط  خدا  1-با 
نیاز انسان به روح خدایی، مانند احتیاج نوزاد 
است به مادر. به همان میزان که جسم برای 
ادامه حیات به هوا و غذا نیازمند است، روح و 
باطن نیز به هدایت الهی و روح ربانی محتاج 
است. آرامش جان، زمینی حاصلخیز است که 
دانه های )خواست و نیاز( در آن به خوبی می 
روید، نیازهای به حق خود را در یاد خداوند 
به  تا  بکارید  است،  قلب  و  جان  آرامش  که 
خوبی تحقق یابند. خداوند همراه کسی است 
که او همراه خداوند باشد. با توجه به خداوند 
پشتیبانی خدا  و  همراهی  او،  نامهای  ذکر  و 
توکل  خدا  به  کنید.  جلب  خود  سوی  به  را 
و  بیشتر  خدا  با  شما  ارتباط  هرچه  کنید. 
در  را  بیشتری  نشاط  و  آرامش  شود،  بیشتر 
خود تجربه می کنید و هر چه ارتباط شما با 
خدا محدودتر شود،ترس و اضطراب بیشتری 
است:  فرموده  میشود. خداوند  بر شما چیره 
»اگر مرا یاری کنید، شما را یاری می کنم و 
قدمهایتان را استوار میگردانم.« یار خدا بودن 
کردن،  رفتار  الهی  قوانین  اساس  بر  یعنی 
نرنجاندن  به دیگران،  نکردن، کمک  گناه 

دیگران، احترام به والدین و... 
2-خوشبین باشید: 

 به زندگی با دیدی مثبت نگاه 
به  را  خود  تا  کنید 

دلیل احساس انرژی و خوشحالی بسیار زیادی 
که نصیبتان خواهد شد، شگفت زده کنید. 

مسوولیت  باشید:  پذیر  3-مسوولیت 
میشود.  خوشحالی  درجه  افزایش  باعث  پذیری 
هر چقدر انسان مسوولیت پذیرتر باشد به همان 
اندازه شادتر هم خواهد بود، البته به شرطی که 
بیشتر از توان خود ً مسوولیت قبول نکند. پس 
بار  زیر  از  کردن  خالی  شانه  با  که  نکنید  فکر 

مسوولیتهایتان شادتر خواهید بود!
بیندازید:  تأخیر  به  را  خود  4-قضاوت 
در این جهان، هیچ حادثه ای برحسب تصادف 
نداریم و در همه وقایعی که روی میدهند لطف 
برای  حوادث  تمام  است.  نهفته  الهی  رحمت  و 
ما پیامهایی دارند که سبب تکامل روحمان می 
به  حادثه  آن  پیام  میتوانید  شما  مثال  شوند. 
بفهمید  از گذشت مدت زمانی  بعد  را  بد  ظاهر 
و یا حتی ممکن است تا زمانی که زنده هستید 
متوجه نشوید زیرا بسیاری از این وقایع فراسوی 
ادراک ما و جزو اسرار الهی هستند و تاش برای 
فهم حکمت خداوند با هوش محدودمان، مانند 
سنجش اقیانوس با پیمانه است. بپذیریم که در 
همه  برای  پنهانی  نیکی  نامطلوب،  موقعیت  هر 

وجود دارد. 
5-دید گسترده ای داشته باشید: اجازه 
ندهید مشکات کوچک شما را آشفته کند و به 

وادي افسردگي بیفکند.
6-باورهای مثبت داشته باشید: باورهای 
فرد در شکل گیری برداشت های او از اتفاقات 
باعث  و  است  مهم  و  تاثیرگذار  بسیار  اطرافش 
منفی  یا  مثبت  سمت  به  فرد  احساس  میشود 
همیشه  که  فردی  نتیجه  در  کند.  پیدا  گرایش 
شاد  کمتر  حتم  طور  به  است  عبوس  و  ترشرو 

شـاد زنــدگي کنید
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بود.کسانی که با گشاده رویی 
میکنند  برقرار  تعامل  دیگران  با 

شادتر خواهند بود. 
از  كه  دهید  انجام  10-كارهایـی 

انجـام دادن آنها لـذت می بریـد: 
تعمیرات  برخی  به  بشویید،  را  اتومبیلتان 

تماشا  تلویزیون  بپردازید،  منزل  در  کوچک 
کنید و خرید کنید.

هایتان  شادمانی  در  را  11-دیگران 
را  دیگران  فردی  که  هنگامی  شریک كنید: 
در شادی خود شریک میکند، شادی خودش هم 
اگر میخواهید شادیتان  بنابراین  بیشتر میشود. 
را بیشتر کنید تا میتوانید دیگران را در شادیتان 
سهیم کنید و هرگز به تنهایی جشن نگیرید و 
از در میان گذاشتن خوشحالیتان با کسانی که 

دوستشان دارید دریغ نکنید.
احتــرام  اخالقی  دستورات  12-به 
زندگی  در  کردن  کنجکاوی  از  بگذارید: 
نامه  خواندن  از  بخصوص  کنید،  دوری  دیگران 
های شخصی و دفتر خاطرات محرمانه دیگران و 
گوش دادن به مکالمات خصوصی آنها! بدون در 
زدن و اجازه گرفتن وارد هر مکانی نشوید. سعی 
در اثبات درستی نظرات و عقاید خود به دیگران 
افکار  زور،  به  که  نکنید  تاش  باشید.  نداشته 
زیرا در صورت  تغییر دهید  را  و عقاید دیگران 
رعایت نکردن این دستورات، آرامش خود را بر 
هم میزنید. به پدر و مادر خود نیکی کنید و با 
آنان با صدای بلند صحبت نکنید. زمانی که به 
درگاه خداوند دعا می کنید، این دعاها به صورت 
شعاعهای نورانی به طرف آسمان باال میروند و 
فرشته ها برای اجابت آن به زمین میآیند ولی 
در میان این شعاعهای نورانی یکی از همه فوق 
به  فرشتگان  و  است  نورانیتر  و  قطورتر  العاده 
محض مشاهده آن سریع به آن مورد رسیـدگی

برد  خواهد  لذت  زندگی  از  کمتر  و  بود  خواهد 
خلق،  خوش  و  سرزنده  فرد  یک  که  حالی  در 
عوض  پس  میکند.  تجربه  را  بیشتری  شادی 

شدن افکارمان میتواند شادیمان را بیشتر کند.
از  صورتی  فکر،  هر  كنید:  فکر  7-مثبت 
انرژی است که در جهت نیکی یا بدی خود تولید 
می کنیم، پس یاد بگیرید که احساسهایتان را از 
طریق افکار مثبت مهار کنید. به دقت افکارتان 
را زیر نظر بگیرید و هنگامی که یک فکر منفی 
جای  به  و  وارسی  را  خودتان  آورد،  می  هجوم 
آن یک فکر مثبت جایگزین کنید. ذهن مثبت، 
اوضاع مثبت را به خود جلب می کند. به خاطر 
داشته باشید که عالم به نیات ما پاسخ میدهد. 
وجودمان  از  انرژی  به صورت  ما  عقاید  و  افکار 
و  مییابد  راه  بیرون  جهان  به  و  میشود  ساطع 
میخواهیم،  که  را  آنچه  می کند  سعی  محیط 
به ما هدیه کند. راز توفیق آن است که میزان 
انرژی خود را در جهت مثبت و صعودی افزایش 
دهیم و برای خود و دیگران همیشه بهترینها را 
بخواهیم چرا که حتی اگر در مورد دیگران نیت 
بد و منفی داشته باشیم، آثار مخرب آن گریبان 
بهترین  که  زیباست  چه  میشود.  خودمان  گیر 
دیگران  و  خود  برای  را  افکار  و  آرزوها  و  نیات 
داشته باشیم تا به اوج آرامش و شادی برسیم. 

قدردانی  دیگران  از  باشید:  8-سپاسگزار 
کمکش  خاطر  به  خود  همکار  از  مثال  کنید، 
انجام  در  پیروزی  دلیل  به  و  سپاسگزاری کرده 

کارش به او شادباش بگویید. 
شاید  كنید:  برخورد  خوب  دیگران  9-با 
گمان کنید که نوع برخورد شما با دیگران تنها 
در روحیه فرد مقابل تاثیر دارد اما اصا چنین 
نیست چون نه تنها طرف مقابل از نوع برخورد 
با  شما  برخورد  نوع  بلکه  میگیرد  تاثیر  شما 
دیگران در حس شادی خودتان هم موثر خواهد

آموزشی
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می کنند و آن پرتو قدرتمند و خیره کننده، دعای 
مادر در حق شماست. چه زیباست که به والدین 
نیازهای  و  بگذارید  احترام  قلب  صمیم  از  خود 
آنان را تأمین کنید زیرا که مهر و نیکی به آنان 

سبب آرامش و نشاط در شما میشود.
13- با مردم در تمـاس باشید: آیا به خاطر 
می آورید زمانی که یک دوست قدیمی به طور 
احساسی  چه  گرفت  تماس  شما  با  غیرمنتظره 
داشتید؟ با افراد فامیل و یا دوستان قدیمی خود 

تماس گرفته و از حال آنها باخبر شوید. 
افزایـش  را  خود  مثبـت  صفـات   -14
در  نسنجیده  قضاوت  تهمت،  غیبت،  از  دهید: 
دروغ،  کینه،  حسادت،  حوادث،  یا  افراد  مورد 
رنجاندن  خاصه  و  دیگران  با  کردن  جروبحث 
این  انجام  با  زیرا  کنید  پرهیز  بشدت  دیگران 
گونه اعمال تراکمی از نیروهای منفی را به دور 
خودتان جمع می کنید و کسی که از این همه 
هستید.  خودتان  می کشد،  عذاب  منفی  نیروي 
می کنید،  کمک  و  خوبی  دیگران  به  که  زمانی 
تجمعی از نیروهای مثبت به دور خودتان فراهم 
و  آرامش  باعث  مثبت  نیروهای  این  و  میآورید 
شادی شما میشوند، هنگامی که وضو میگیرید، 
خود  بدن  سطح  به  را  ساکن  های  الکتریسیته 
میآورید،)آب نیز رساناست و شما امواج آلفاامواج 
مسح  کشیدن  با  می کنید.(  تولید  آرامشبخش 
سر، این امواج را به کورتکس مغز انتقال میدهید 
و باعث میشوید ناحیه شلوغ ذهن آرام گیرد. با 
مسح پا، انتقال امواج آلفا را در اندامهای پایینی 
سرعت میبخشید. بیشترین منطق های که در 
است.  کعبه  دارد،  آلفا  امواج  زمین  کره  روی 
نماز میخوانید و در جهت خانه  زمانی که شما 
با  شما  بدن  قسمت  هفت  و  میگیرید  قرار  خدا 
دریافت  را  امواجی  می کند،  پیدا  تماس  زمین 
برای  میشوند.  شما  آرامش  باعث  که  می کنید 
یک  در  میتوانید  خود  مثبت  نیروهای  افزایش 
وان حمام پر از آب و نمک به مدت 20 دقیقه 
خوراکی  آب  رنگی  بطریهای  در  بگیرید.  قرار 
بریزید و به مدت دو ساعت در معرض نور شدید 
یخچـال  در  را  آنها  سپـس  دهیـد،  قرار  آفتاب 

بگذارید و در موقع لزوم بنوشید. بدون کفش و 
جوراب روی چمن راه بروید زیرا طبیعت منبع 

انرژی نیروهای مثبت است.
15- تخیـل كنید: آرزوها و بلندپروازی های 
خود را یادداشت کرده و بتدریج آنها را واقعیت 
انتظار  برای  چیزهایی  همیشه  آنگاه  ببخشید، 
کشیدن و جایی برای متمرکز کردن انرژی خود 

خواهید داشت. 
فرا  آن  زمان  شاید  باشید:  بخشنـده   -16
رسیده که کسی)یا خودتان( را به خاطر چیزی 
که اتفاق افتاده و یا گفته شده مورد بخشایش 
را  گذشته  اشتباهـات  و  اتفاقـات  دهیـد.  قرار 
نمی توانید  بدانید که  فراموش کنید.  و  پذیرفته 
زمان را به عقب برگردانید، پس شادمانی خود 
را با از یاد بردن ناامیدی ها و شکستهای گذشته 

دوباره به دست آورید. 
17- وسایل اضافی را از محیط زندگیتان 
خارج سازید: اشیاي درون خانه تان را لمس 
وسایل  این  به  آیا  بپرسید  خودتان  از  و  کنید 
بیرون  قفسه  درون  از  را  کتابها  دارم؟  احتیاج 
این  خواندن  قصد  دوباره  آیا  ببینید  و  بیاورید 
کتابها را دارید. هر شی یادگاری را بررسی کنید 
که  را  لحظاتي  هنوز  آیا  بپرسید  خودتان  از  و 
ارزش  با  و  برایم مهم  یادم میآورد،  به  این شی 
هستند؟ لباسهایتان را باز کنید و ببینید آیا به 
تمام این لباسها احتیاج دارید و از آخرین باری 
که آنها را پوشیده اید چقدر زمان میگذرد و آیا 
دوباره تصمیم به پوشیدن آنها دارید؟ بعد از این 
بررسی کاملی که به عمل میآورید تمام وسایل 
ببخشید  دیگران  به  یا  را  اضافیتان  لباسهای  و 
انرژی  زیرا که هر شی  را حراج کنید  آنها  یا  و 
به  خانه  در  نرود  کار  به  اگر  و  دارد  را  خودش 
و  باشید  مراقب  پس  میشود.  تبدیل  راکد  آب 
آب جاری  و  یابد  آزادانه جریان  انرژی  بگذارید 
جایی  تازهها  دارید،  نگه  را  ها  کهنه  اگر  گردد. 
برای تجلی خویش نمییابند. پس برای چرخش 
که  را  وسایلـی  زندگیتان  در  پیشرفت  و  انرژی 
مورد احتیاجتان نیست از محیط خارج سازیــد.
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زندگی گاه مملو از مقاومت هایی 
است که جریان رسیدن به اهدافمان 

را محدود می کند . اینجاست كه باید 
توان  تا  ببریم  باال  را  وجودمان  ولتاژ 

رسیدن به اهدافمان را باز ستانیم . 
گاه می اندیشیم که چه بارهایی را باید حمل کنیم 

و چه مسیر های طوالنی ، پر از مقاومت ، را باید طی کنیم ، تا به انتهای مدار 
زندگی برسیم اما اشتباهمان اینجاست که زندگی مداریست كه با وجود 

امید بسته می شود . 
امید ،  زمین مدار زندگیست که جریان زندگی را روان می کند و بدون آن مدار 

زندگی جز مشتی بار بی حرکت و ساکن چیزی نیست . 
برای  اما حضورشان  الکترون هایی است که گرچه منفی هستند  از  پر  زندگی 

ایجاد میدان زندگی در خازن وجودمان الزم است . 
وجود شان الزم است تا خازن وجودمان را شارژ کند و گاهی آن را در زندگی 

مان دشارژ کنیم تا سکون مدار زندگی را متوقف و در مقابل هر جریان 
مستقیم و متعصبی بایستیم .   

در زندگی گاه آدم هایی هستند که با آنها اختاف پتانسیل زیادی 
که  هاست  پتانسیل  اختاف  همین  باشد  یادمان  اما  داریم 

میدان هایی را می سازد برای حرکتمان در مدار زندگی و 
بدون آن مشتی بار ساکن منفی بیش نخواهیم بود . 

دید 
زاویه 

ی با 
ندگ

یر ز
تفس

نیکی
کترو

/ ال
برقی 

گردآورنده:
اسمعیل عنبرستانی )رئیس مهندسی و نگهداری وتعمیرات(

آموزشی
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راز موفقیت در زندگـــي

آخرین بار کی تبرتان را تیز کردید؟

کودکـــي ده ساله که دست چپش در یک 
براي  بود  شده  قطع  بازو  از  رانندگي  حادثه 
تعلیم فنون رزمي جودو به یک استاد سپرده 
شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش 
پذیرفت  استاد  بسازد.  جودو  قهرمان  یک 
بعد  داد که یک سال  قول  پدر کودک  به  و 
کل  قهرماني  مقام  در  را  فرزندش  تواند  مي 
باشگاهها ببیند. در طول شش ماه استاد فقط 
روي بدنسازي کودک کار کرد و در عرض این 
شش ماه حتي یک فن جودو را به او تعلیم 
نداد. بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه 
برگزار میشود.  بعد مسابقات محلي در شهر 
استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش 
داد و تا زمان برگزاري مسابقات فقط روي آن 
تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد 
همگان،  اعجاب  میان  در  توانست  کودک  و 
با آن تک فن همه حریفان خود را شکست 
دهد. سه ماه بعد کودک توانست در مسابقات 
بین باشگاهها نیز با استفاده از همان تک فن 
رسید،  پایان  به  مسابقات  وقتي  شود.  برنده 
استاد  از  کودک  منزل،  به  بازگشت  راه  در 
راز پیروزي اش را پرسید. استاد گفت: دلیل 
پیروزي تو این بود که اوال به همان یک فن 
به خوبي مسلط بودي. ثانیا تنها امیدت همان 
شناخته  راه  تنها  اینکه  سوم  و  بود  فن  یک 
دست  گرفتن  فن،  این  با  مقابله  براي  شده 
چپ حریف بود، که تو چنین دستي نداشتي. 
یاد بگیر که در زندگي، از نقاط ضعف خود به 
عنوان نقاط قوت استفاده کني. راز موفقیت 
بلکه  نیست،  امکانات  داشتن  زندگي،  در 
نقطـه  عنـوان  به  امکاني«  »بي  از  استفاده 

قوت است.

روزي روزگاري یک هیزم شکن براي کار سراغ یک 
تاجر الوار رفت تاجر او را استخدام کرد. و دست مزد 
خوبي برایش تعیین کرد و همچنین شرایط کاري 
بسیار خوب بود. بنابراین هیزم شکن تصمیم گرفت 
کارش را به نحو احسن انجام دهد، تا محبت صاحب 

کار خود را جلب کند.
را  کارش  محل  و  داد  تبر  یک  او  به  جدید  رئیس 
نشان داد. روز اول هیزم شکن 18 درخت را قطع 
خواست  او  از  و  گفت  تبریک  او  به  رئیسش  کرد. 
به همین روش به کار خود ادامه دهد. تاجر بسیار 
هیجان زده بود تا ببیند روز بعد هیزم شکن چند 
درخت قطع مي کند. اما روز بعد او توانست فقط 
15 درخت را بیندازد.  روز بعد هیزم شکن تاش 
خود را بیشتر کرد. ولي فقط 10 درخت قطع کرد. 
تعداد کمتري  کرد  که مي  تاشي  با همه  روز  هر 

درخت مي توانست قطع کند.
هیزم شکن با خود فکر کرد من باید قدرت خود را 
از دست داده باشم. بنابراین پیش رئیس خود رفت 
و از او معذرت خواهي کرد. و گفت نمي دانم چه 
اتفاقي افتاده است که من هر روز به همان میزان 
تاش میکنم اما توانایي من در قطع درختان کمتر 

مي شود.
تاجر در جواب پاسخ داد: آخرین باري که تبر خود 
را تیز کردي کي بود؟ « هیزم شکن پاسخ داد: تیز 

کردن؟« 
من وقتي براي تیز کردن تبر نداشتم چون خیلي 

مشغول بودم )وقت نکردم( ... 
آیا شما هم تبر زندگي خود را تیز مي کنید؟

آیا اطاعات خود را به روز مي کنید؟
انجام  آنچه  بررسي  و  اندیشیدن  براي  را  زماني  آیا 

داده اید مي گذارید؟
آیا  نتایج کارهاي خود را تجزیه و تحلیل مي کنید؟ 
آیا بدنبال راهي موثرتر براي مشکات فعلي هستید؟

آیا برای رسیدن به هدف هایتان، در مسیر درست 
تاش می کنید؟

رفتارها،  باورها،  ها،  اندیشه  است  بهتر  گاهی  پس 
بعد  و  کنید  بازنگری  را  کارهایتان  و  ها  تصمیم 

دوباره دست به تبر بزنید.
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مزیت رقابتی چیست؟
منحصر  توانایی های  از  مجموعه ای  رقابتی  مزیت 
به فرد یک واحد اقتصادی است که اجازه ی نفوذ 
برای آن  را   بر رقبا  برتری  بازارهای دلخواه و  به 
رقابتی  مزیت  تعریف  برای  می آورد.  فراهم  واحد 
یک واحد اقتصادی، مدیریت بایستی یک ارزیابی 
کامل از محیط داخلی و خارجی واحدش به عمل 
قوت  نقطه ی  یک  بتواند  مدیر  که  زمانی  آورد. 
با  هم  که  کند  پیدا  اقتصادی اش  بنگاه  داخل  در 
برتری نسبی  و هم یک  دارد  بازار هم خوانی  نیاز 
به یک  که  ایجاد می کند، می توان گفت  بازار  در 
مزیب رقابتی دست پیدا کرده است. شرکت  ها در 
زمینه های تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی می توانند 
نسبت به رقبای خود، مزیت رقابتی داشته باشند.

که  بود  فردی  اولین  سلزنیک  فیلیپ 
 DISTINCTIVE( رقابتی«  »مزیت  عبارت 
COMPETENCE( را در سال 1957 به کار برد.  
مدیر بنگاه باید عاوه بر نقاط قوت و ضعف خود، 
خود  کار  و  کسب  عملکرد  بر  محیط  تأثیرات  به 
واقف باشد. او باید موقعیت را بسنجد و تغییرات 
احتمالی را پیش بینی نماید. در این صورت یا باید 
یا  و  تغییر دهد  بنگاهش  نفع  به  را  بازار  وضعیت 
این که شرایط بنگاه را با وضعیت بازار سازگار کند. 
ارزیابی مدیر از بازار باید شامل نیاز فعلی و آتی 
از دل یک  بنگاه  باشد. مزیت رقابتی یک  بازار 
این  بیرون می آید. در  استراتژیک  برنامه ریزی 

نظر،  مورد  اقتصادی  واحد  برنامه، خط سیر 
فرصت ها  سمت  به  بالقوه  توانایی های  از 
نقاط  بهترین  از  باید  مدیر  می شود.  رسم 
مسیر  ولی  کند  استفاده  بنگاه  قوت 
آسیب پذیر  حوزه های  بر  برنامه ریزی اش 

بنگاه متکی نباشد.
داشتن مزیت رقابتی برای بنگاه اقتصادی، 
ویژگی  این  اما  نیست.  الزامی  یک شرط 
بنگاه  که  می آورد  فراهم  را  امکان  این 
طی  را  خودش  خاص  اقتصادی  مسیر 
کند و امکان تقلید رقبا را محدود نماید. 
در این صورت جایگاه بهتری را در بازار 
رقبا  سایر  اگر  آورد.  خواهد  دست  به 

باشند،  نداشته  مقابله  برای  خاصی  رقابتی  مزیت 
بود. خواهد  مبهم  رقابت  میدان  در  آن  ها  بقای 

واحدهای اقتصادی در زمینه  های مختلفی می توانند 
مزیت رقابتی داشته باشند. می توانند برای تولید 
محصول از تکنولوژی پیشرفته تری استفاده کنند 
و از این طریق هزینه ها را کاهش دهند و بتوانند 
با قیمت پایین تر یا با امکانات بیش تری محصول 
خود را به بازار عرضه کنند. ممکن است با تدابیر 
به  نسبت  را  کارآمدتری  انسانی  نیروی  خاصی، 
ارتقا  تا کیفیت محصول شان  استخدام کنند  رقبا 
پیدا کند. یک بنگاه می تواند در حوزه ی مدیریت 
با  و  باشد  داشته  رقابتی  مزیت  رقبا  به  نسبت 
بازار  کور  نقاط  بهتر،  تصمیم های  و  پیش بینی ها 
را شناسایی کند. بازاریابی یکی دیگر از حوزه  هایی 
از طریق  بنگاه  ها سعی می کنند  است که معموالً 
آن، سهم بیش تری از بازار را نسبت به رقبای شان 
در اختیار بگیرند. یک بنگاه دیگر ممکن است به 
خاطر خــدمات پس از فروش منحصـر به فردش 
معروف شود و مشتری های 
بیشتری جذب کند.
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آیا برنامه کنترل خانه خوب است یا بد؟
آیا شما ترموستات هوشمند دارید ؟ یک برنامه 
برای آن وجود دارد آیا در ورودی شما به یک 
هم  آنرا  شما  ؟  است  مجهز  الکترونیک  قفل 
یک  .فقط  کنید  کنترل  برنامه  یک  با  میتوانید 
اشاره کوچک بر گوشی همراه خود برای اینکار 
کافی است . آیا می خواهید صدای موسیقی را 
به بلندگو های خانه انتقال دهید ؟ بنظر میرسد 
که برای تقریبا هر نوع قطعه الکترونیکی برنامه 
مورد  ،قطعه  آن  با  توان  دارد که می  ای وجود 
نظر را مورد استفاده ، نظارت ، مدیریت و کنترل 
قرار داد و بسیاری از این برنامه ها را می توان در 
گوشی های هوشمند و یا تبلت خود  به شکل 

رایگان دانلود نمود .
هوشمند  گوشی  یک  با  توانید  می  شما  عما 
برای  مستقل  کاما  شکل  به  را  برنامه  چندین 
خانه  سراسر  در  الکترونیکی   قطعات  کنترل 
از  برخی   ، واقع  در  و  کنید  اندازی  راه  خود 
اند  کرده  شروع  را  اینکار  حاضر  حال  در  افراد 
سفارشی  در  متخصص  یک   Robert Gilligan.
 Engineered کردن لوازم الکترونیکی در شرکت

Environments  می گوید : » ما مدتی است که 

برنامه  با   . ایم  این فلسفه طراحی شده  طرفدار 
های متعدد ، شما بهترین سطح از حس تجربی 
کاربر را از تک تک تولید کنندگان بدست می 

آورید.« 
متعدد  برنامه های  از  استفاده  که  است  درست 
جذاب به نظر میرسد اما استفاده از یک برنامه 
برای  دیگر  برنامه   ، ها  چراغ  کنترل  برای 
ترموستات و برنامه ای برای راه اندازی سیستم 
صوتی ، یک راه حل کامل نیست . برای مبتدیان 
نا مناسب و سخت  تا حدودی  تواند  اینکار می 
باشد و نیاز به یک کاربر برای راه اندازی برنامه 
و  داشت  خواهند  دستگاه  یک  کنترل  جهت 
اندازی  راه  و  برنامه  این  از  شدن  خارج  سپس 
پیدا  ادامه  اینکار  همینطور  و  دیگر  ای  برنامه 
برنامه  هر  آنکه  دلیل  به  همچنین  کرد.  خواهد 
طراحی  جداگانه  کننده  تولید  یک  توسط 
و  جانمایی  در  تناقض  دچار  شما   ، است  شده 
های  آیکون  و  منوها  تک  تک  به   کردن  نگاه 
کنترل خواهید شد .Justin Dohman که یک فرد 
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الکترونیکی  لوازم  سازی  سفارش  در  متخصص 
می  است    Smart Homes of Texas شرکت  در 
گوید :»این مثل استفاده از پنج یا شش ریموت 
کنترل مختلف است که تنها فرق آن قرار گرفتن 

در یک گوشی و یا یک تبلت است.«
اگر  و  است  معموال مسائل جزئی  اینها  اگر چه 
شما با کاربر روی صفحه نمایش مشکل نداشته 
باشید ، بارگذاری آنها بر تبلت ویا گوشی خود 
و کنترل کردن خانه به این روش ،کار اشتباهی 
خوبی  بسیار  روش  این   ، واقع  .در  نیست 
مفهوم  با  را  راحتی  احساس  اینکه  برای  است 
ممکن  شما  آورید.  بدست  خانگی  اتوماسیون 
آشنا  آن  با  و  کنید  شروع  برنامه  یک  با  است 
دانلود  را  بیشتری  های  برنامه  سپس   ، شوید 
خود  خانه  برای  را  دیگری  محصوالت  و  کنید 
خانه  کنترل  برنامه  که  همچنان   . نمایید  تهیه 
را گسترش میدهید ، ممکن است به این نتیجه 
برسید که یکپارچه کردن برنامه ها تحت نظارت 
راحت  بسیار  خانه  کنترل  مرکزی  یک سیستم 
  Noah Stein.تر ، کار آمدتر و موثرتر خواهد بود
  Smarthomes Chattanooga شرکت  متخصص 
همیشگی  ترجیح  سازی  :»یکپارچه  گوید  می 
یک  گرفتن  قرار  مزیت  بزرگترین  و  ماست 
سیستم کنترل در برنامه های مستقل ، توانایی 
یکپارچه شدن اجزای مختلف برای ایجاد تعامل 
و ارتباط با یکدیگراست . به عنوان مثال ، یک 
دستور از برنامه کنترل مرکزی بر یک تبلت می 
تواند چراغ ها ترموستات و سیستم صوتی را در 
تنظیم  کار  سر  از  خانه  به  شما  برگشت  هنگام 
کند .بعاوه قطعات مختلف می توانند به شکل 
موقعیت  مانند  شرایط  طبق  را  خود  خودکار 
قرار  موقعیت  حتی  و  خانه  در  ،ساکنین  زمانی 

گرفتن خورشید تنظیم کنند.«

رابط کاربر  ، یک  مزیت دیگری که وجود دارد 
شما  و  میباشد  سازگار  ها  برنامه  با  که  است 
تلفن  روی  بر  را  ها  کنترل  که  جایی  در  را  آن 
چراغ  اندازی  راه  و  نظارت  برای  خود  تبلت  یا 
هایی که بنظر شبیه کنترل هایی است که شما 
برای تنظیم ترموستات و یا سیستم امنیتی بکار 

میبرید ، مشاهده می کنید.
است که هزینه جمع کردن  این  قابل ماحظه 
تمام برنامه های خود تحت یک سیستم ، خیلی 
سفارشی  در  متخصص  یک  آوردن  از  بیشتر 
کردن لوازم الکترونیکی برای تنظیم برنامه های 
نرم افزاری رایگان و مستقل نیست . زمان انجام 
پیکره  برای  که  است  زمانی  مقدار  نزدیک  آن 
فردی  برنامه  شش  یا  پنج  هماهنگی  و  بندی 
را  آنها  همه  اینکار  حالیکه  در  کشد  می  طول 
دهد.به  می  قرار  واحد  کاربری  رابط  یک  در 
خاطر آنکه روش چند برنامه ای برای مشتریان 
بخوبی کار کند، از اسامی اتاق ها ، اندازه فونت 
و رنگ های هر برنامه که شبیه هستند مطمئن 
به  کار  این  انجام  برای  . ساعت خام  می شویم 
اندازه ساعاتی  شکل قابل ماحظه ای شبیه به 
است که برنامه ریزی برای یک سیستم کنترل 

مرکزی نیاز دارد.
»یکپارچه  است؟  کدام  حل  راه  بهترین  پس 
سازی واقعا عملکرد را برای کاربر راحت ، مفید 

و مختصر می کند. «
مختلفی  معایب  و  مزایا  گوید:  می    Gilligan
پولی  از  بنابراین   ، دارد  وجود  برنامه  هر  برای 
کنید  می  هزینه  خود  های  گزینه  برای  که 
مطمئن شوید و درباره نگرانی های خود با یک 
کردن  سفارشی  امور  در  با صاحیت  متخصص 

لوازم الکترونیکی صحبت کنید.

electronichouse.com:منبع

برنامه كنترل خانه
Crestron و  Savant

آموزشی
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ورماتیک(
س انف

ی )کارشنا
ردآورنده:عظیم منصور

گ

اگرچه پردازش ابری بیشتر مفهومی متعلق 
به قرن 21 است، اما مفهوم و شالوده ی آن 
قدمت باالیی داشته و ریشه در زمانی پیش 
از دهه ی 1950 میادی دارد. روزهایی که 
با  بزرگ  سرور  اتاق های  آن،  مشخصه ی 
این  بود.  آسا  غول  و  قوی  فوق  رایانه های 
اَبَر رایانه ها میان چندین کاربر و از طریق 
ترمینال های  وسیله ی  به  که  اتصال هایی 
اشتراکی برقرار می شد به اشتراک گذاشته 
می شد و بیشتر پردازش صورت گرفته، در 

خود این اَبَر رایانه ها انجام می شد.
تصویری که ترسیم شد را در ذهن داشته 
رایانه  اینترنت میان  باشید و فاصله ی یک 
کنید.  اضافه  آن  به  را  رایانه  ابَر  و  خود 
زمان  آن  آنچه در  متوجه خواهید شد که 
ابری،  پردازش  به  شدت  به  داشته  وجود 
سرویس های  سایر  و  ابری  ذخیره سازی 

ابری امروزی ما شباهت داشت.
از  Cloud در حقیقت ردیفی گسترده  یک 
متصل  یکدیگر  به  که  است  کامپیوترهایی 
واحد  اکوسیستم  یک  بعنوان  و  شده اند 
گونه ای  به  ابرها  می پردازند.  فعالیت  به 
نوع  چند  یا  یک  که  می شوند  پیکربندی 
تحویل  داده،  ذخیره ی  نظیر  سرویس 
ارائه  به گونه ای  را   اپلیکیشن ها  یا  محتوا، 
کنند که کاربران آن یعنی ما و شما بتوانیم 
دسترسی  سرویس ها  این  به  دور  راه  از 
سرور  یک  با  شما  بنابراین  باشیم.  داشته 
مجموعه  یک  بلکه  بود  نخواهید  روبرو 
داد  خواهند  انجام  را  شما  کار  یکپارچه 
داشت  خواهید  اختیار  در  که  پنلی  ولی 
با یک مجموعه طرف خواهد کرد. شما را 

از پیش پیکربندی می شوند  ابری کاما  سرویس های 
تنظیمات خاصی  اعمال  به  نیاز  بدون  بتواند  کاربر  تا 
به استفاده از آن بپردازد. ذکر این مساله نیز خالی از 
لطف نیست که در زبان انگلیسی به پرواز دسته جمعی 
نسبت  را   Cloud عبارت  نیز  ملخ ها  و  پرندگان 
ها  رایانه  از  هماهنگی  دسته ی  تصور  حال  می دهند. 
باشد. دشوار  نمی تواند  هم  آنقدرها  ابر  یک  عنوان  به 

بر  کارهایی  چه  عهده ی  از  ابری  سیستم های  امروزه 
آمده اند، یا اینکه تا چه میزان زندگی ما به سرویس هایی 
که از این تکنولوژی بهره می گیرند گره خورده است، از 
جمله سواالتی هستند که در ذهن هر کسی نقش می بندد. 
 Google Drive ، Dorpbox اپلیکیشن های موبایل نظیر
و سایر برنامه ها، اغلب داده های خود را بر روی فضای 
همان  ابری  زیرساخت های  می کنند.  ذخیره  ابری 
چیزی هستند که توان ارائه ی سریع و بی نقص محتوا را 
برای سرویس هایی نظیر Amazon و Youtube را فراهم 
می کنند. بدون Cloud ما حتی نیمی از اپلیکیشن های 
نمی دیدیم.امروزه  چشم  به  نیز  را  امروزی  کاربرد  پر 
شرکت ها روز به روز بر تعداد اپلیکیشن های خود که 
تنها بر بستر وب اجرا می شوند افزوده و اپلیکیشن های 
هرچه  می شوند.  کم رنگ تر  سیستم عامل ها  در  بومی 

خود  مسیر  در  بیشتر  تکنولوژی  این  قطار 
حرکت می کند، شاهد محصوالت 

خواهیم  بیشتری  بسیار 
بود.

ابر یا               چیست ؟
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دنبال یک راه ساده و سریع بـــــرای درخواست خودرو هستید؟ اسنپ را از 
دست ندهید. با اپلیکیشن اسنپ شما تمامی رانندگان اطرافتان را به صورت زنده 
می بینید. فقط کافیست مبدا و مقصدتان را مشخص کرده و درخواست اسنپ 
دهید تا نزدیک ترین خودرو شما را تا مقصد همراهی کند. به وسیله پرداخت 
به راحتی می توانید  نقد نیست و شما  به پول  نیازی  اعتباری دیگر  و  آناین 
افزایش اعتبار حساب کاربری خود پرداخت کنید. هزینه سفر خود را از طریق کارت اعتباری و 

اسنپ با پشتیبانی 24 ساعته هم شما را تنها نخواهد گذاشت .در حال حاضر اسنپ فقط در شهر 
تهران فعال است.

برای دانلود نرم افزار های این کمپانی می توانید به مارکت های اپل و اندروید مراجعه نمایید و یا با 
ورود به سایت این شرکت اقدام به دانلود نرم افزار متناسب با تلفن همراه خود نمایید.

موسس این استارت آپ، جوانی به نام هومن دمیرچیلو است که در سال 1384 رتبه سوم گروه 
ریاضی و فنی را کسب کرد و در دانشگاه شریف، برق خواند سپس بعد از گذراندن مقطع کارشناسی، 
به فرانسه رفت و مدرک فوق لیسانس خود را در حوزه بازرگانی دریافت کرد. وی بعد از بازگشت به 

ایران، سه گانه تاکسی یاب، اسنپ و تپ سی را رقم زد.

:FING – NETWORK TOOLS
برنامه ایست که باتوجه به حک شدن پسورد مودم با استفاده از آن میتوانید در 
عرض چند ثانیه لیست دستگاه های متصل به شبکه را ببینید. این برنامه حرفه 
ای فوق العاده سریع و دقیق بوده و با داشتن رابط کاربری ساده و کاربرپسند 
به شما این امکان را میدهد که سطح امنیتی شبکه را ارزیابی نموده، دستگاه 

های اضافی متصل به شبکه را تشخیص داده و مشکات شبکه را حل کنید. 
:FING – NETWORK TOOLS برخی از ویژگیهای

نمایش تمام دستگاه های متصل به شبکه، عدم محدودیت در نمایش تعداد دستگاه ها و شبکه ها
نمایش MAC ADDRESS و کارخانه تولید کننده دستگاه

امکان جستجو بر اساس IP، MAC، نام، توزیع کننده و یادداشتها
ثبت شبکه های کشف شده در بخش تاریخچه دستگاه

امکان به اشتراک گذاری از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی
قابلیت اسکن سرویس و یافتن پورت های باز در عرض چند ثانیه

معرفی برنامه های کاربردی

آموزشی
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به راستی دلیل فاصله عمیق ایجادشده بین تحصیات دانشگاهی تا صنعت و کار مرتبط در متن 
جامعه چیست؟ 

چند سالی هست که دانشگاه صنعتی شریف، دانشجویان و فارغ التحصیان مستعد را با روشی جدید به 
صنایع معرفی می کند. مسابقه سراسری مهارت سنجِی تخصصی »فن آورد« یکی از این دست اقدامات است. 
فن آورد هر ساله و به صورت منظم سعی می کند با شناسایی نیازهای به روز صنایع پیشرو سعی 
در معرفی این نیازها به جامعه متخصصین و ارزیابی استعدادهای افراد مبتنی بر این نیازها، فارغ 
از هر مدرک یا معدل دانشگاهی داشته باشد. »فن آورد« نام رقابتی علمی-عملی است که با ابتکار 
گروهی از جوانان کشور راه اندازی شده و اکنون دومین سال حیات خود را سپری می کند. این 
مسابقات که از سال اول از طریق ارتباط با بیست شرکت صنعتی و دانش بنیان شروع شد و در سال 
94 بیش از 3000 نفــر شرکــت  کننده داشت. امسال نیز با بیش از 100 شرکت صنعتی و دانش 

تخصصی  رشته   8 در  و  بنیان 
کامپیوتــر،  نویسـی  )برنامـه 
نویسی  برنامه  برق،  گرافیک، 
تلفـــن های هوشمنــد، داده 
کاوی و معمـاری ( برگزار شد.

»فن آورد« به عنوان بزرگترین 
سنجـــی  مهــارت  مسابقات 
جلب  با  کشور  تخصصی 
حمایت بزرگترین های جامعه 
این  کشور  آموزش  و  صنعت 
شناسایی  جهت  را  مسابقات 
کند.  می  برگزار  بهترین ها 
نظیر  بی  ظرفیت  از  استفاده 
ظرفیت  کنار  در  ملی  رسانه 
ترین  برجسته  تخصصی 

امیرکبیر،  صنعتی  دانشگاه  شریف،  صنعتی  دانشگاه  کشور-همچون  های  دانشگاه 
است.   نموده  خواستنی  و  جذاب  همگان  برای  را  آورد«  »فن  و...  تهران  دانشگاه 
شایان ذكر است كه 2 نفر همکاران شركت الکتروپیک و یوتاب، مهندس هادی رحیم زاده 
و مهندس زینب ندری، طراح سئوال و داور مسابقات در دوره دوم مسابقات فن اورد بودند.  

فـــن آورد چیسـت؟
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مســـــــــــــابقـــــــــه مسابقـه
تصویری از کودکـــی دو نفر ازهمکاران ستادی سالروز تاسیس الکتروپیک

نــــــام  تولیدی در زیر مشاهده می کنید،  و 
این همکاران را حدس بزنید و به قید قرعــه 
جایـــزه بگیرید.پاسخ های خود را با ذكر 
به  و  نوشتــه   برگه  در  واحد  و  خود  نام 

واحد اداری و روابط عمومی تحویل دهید.

تاسیس  سالروز  مسابقه  برگزاری  به  توجه  با 
شرکت الکتروپیک، همکاران زیر در بخش های 
مختلف این مسابقه )شعر، کاریکاتور و نقاشی( 
شرکت کردند که به تمامی ایشان هدایایی اهدا 
و آثار این عزیزان در فصلنامه های آتی منتشر 

خواهد شد.
شیرین  )نقاشی(،  مسگری  مژگان  ها:  خانم 
)شعر(،  پیری  ریحان  )شعر(،  ولیزاده 
فرزند  ستایش  و  )نقاشی(  بیرامی  یاسمن 

محمدحسین باقرپور )نقاشی(
)شعر(،  میرزایی  محمدحسین  آقایان: 
)شعر(،  شگوری  هما  فرزند  امیرعباس 
میکال  محمدی  محمد  فرزند  محمدمهدی 

)نقاشی( 

»پیک است«
آن ره هک توراهب سوی فرداست

آن دوست هک توراهمره نوراست
»پیک است«

برنده  مسابقه  پیک شماره 18
خرید  واحد  از  یوسفی  مریـم  خانم 
داخلـی می باشد.جواب مسابقه قبل 
خانم حکمت و آقای محمدی میکال 

میباشد.
شاعر : ریحـان پیـری

  خورشیدزدمیدنش گشت خوشحال
حقاهک دگرخواب ربفت ازدیده ی ما

  افرغ ازخاهن و کاشاهن،عازم پیک شدیم
     اینجا همه امید،سرماهی ی ماکاراست

      اتهک سختی نشودکامیابی حاصل نیست
 عمرش هب پنجاه ومویش سپیدمنصوری

   زروی صدق وصفاوانسان دوستی
ست گاهش رپزامیدا       آنجاهک ن

صبح سحراست وماه بی حال             
چون سحرنقش دگرزد هب سماء              
چشم ازغفلت خواب گشوده،هب ره شدیم       
باورنکنی دمی خیال ماآشفته است           
گرهچ ربره تولیدهمی کارآسان نیست            
چون،غنچه شکفت وغالب شدپیروزی                 
کام بدیدرضایت وخرسندی      زهارشکرهک ب
آنجاهک هوایش زخستگی دوراست           

خانواده الکترو پیک
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