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مقدمه

تغییر کنید گرچه آسان نیست

آیا باورها و عقاید شما از آندستهاند که گویی در سنگ حک شدهاند و هیچچیز
نمیتواند آنها را تغییر دهد؟ گاهی نحوه اندیشیدن و تفکر ما درباره جهان ،اطرافیان،
تعامالتمان با دیگران و غیره انگار تثبیتشده و غیرقابل تغییر است و همین
انعطافناپذیری است که میتواند منشا بسیاری از مشکالت در روابط
همسران ،والد و فرزند و در کل رابطه موثر با دیگران باشد.
گاهی ما به افکار و باورهای غلط خود میچسبیم و از آنها
دفاع میکنیم و زندگی را تبدیل به صحنه جنگ بیپایان
میکنیم .همکاران عزیز ،همه ما الزم است هرچندوقت
یکبار 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 واقعبینانه پیش
بروید و از ابتدا آگاه باشید که قرار نیست
همهچیز بهراحتی تغییر کرده و یکشبه
معجزه اتفاق بیفتد.
همینقدر که آگاه باشید این افکار شما
هستند که احساساتتان و به دنبال آن
رفتارتان را شکل میدهند و احساسات
شما بر افکارتان تاثیر میگذارند ،خود
نقطه شروع مهمـی برای تغییر است.
اگـر در گذشتــه تجارب ناخوشایندی
داشتهاید که سبب شده چارچوب ذهنی
خاصی در شما شکل بگیرد و اکنون میبینید
این چارچوب ذهنی شکلگرفته ،در زندگیتان
به نفع شما کار نمیکند و در برخورد شما با
دیگران به شکل مانعی به میان میآید ،وقت آن
رسیده که این ساختار ذهنی ناکارآمد را دگرگون کنید
و زهر و سم گذشته را به کمک افراد متخصص پاک کرده
و ساختار ذهنی جدیدی شکل بدهید .میتوانید با مطالعه
کتابهای خودیاری تا حدودی شناخت خود را از جهان تغییر دهید و
در کنار آن از کمک حرفهای نیز بهره ببرید.
مطمئن باشید زندگی خیلی شیرینتر میشود و مسیر زندگی هموارتر خواهد شد.
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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 :

طراحی ،تولید و ارائه خدمات پس از فروش درب بازکن های صوتی و تصویری ،منطبق با
الزامات ذی نفعان و مشتریان.

چشم انداز

ايجاد مجموعه اي پیشرو ،نوآور،كارآمد و پويا با هدف تبديل شدن به يكي از معتبرترين شركت
های سبز در اجراي رسالت تدوین شده به مشتریان و ذی نفعان در ایران و منطقه خاور میانه .

ارزش ها :
-1احترام به حقوق كليه ذي نفعان
-2رعايت مقررات و قوانين و الزامات مرتبط با فعالیت های سازمان
-3پایبندی به اصول اخالق حرفه ای
-4استفاده از خالقيت و مشاركت کارکنان در جهت ارتقاي كمي و كيفي خدمات ارائه
شده توسط سازمان
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خط مشی:
 -1جلب و افزایش رضايت مشتريان و ذی نفعان از طريق تأمين خواسته هاي كمي و
كيفي ،محیط زیست ،ایمنی و بهداشت آنان و ارتقاء و توسعه سطح خدمات تعهد شده در
زمینه کاری شرکت.
-2تعهد به پیشگیری و کاهش مصدومیت ،بیماری و آالینده های زیست محیطی از طریق
کنترل و کاهش ريسكها و عوامل بالقوه آسيب رسان بهداشتي ،ايمني و جنبه های
ن حد ممكن و گام برداشتن در جهت توسعه پایدار.
زيست محيطي به پايينتري 
-3شناسایی و اجرای کلیه قوانین و مقررات مرتبط با دامنه کاری شرکت.
 -4ارتقاء بهره وري منابع انساني با ايجاد اعتماد ،تشويق ،حمايت و آموزش كاركنان.
 -5ارتباط متقابل با تامین کنندگان بر پایه منافع مشترک.
-6بهبود مستمر زیرساخت ها و سیستم های مدیریتی مستقر شده در شرکت.

شرکت الکتروپیک با افتخار به گذشته ،اطمینان به حال و امید به آینده و تکیه بر سرمایه ارزشمند
نیروی انسانی خود و به منظور افزايش رضايت مشتریان و ذی نفعان ،اقدام به استقرار سیستم
های مدیریتی بر اساس استانداردهای بین المللی  ISO 9001:2008و ISO 14001:2004
 OHSAS 18001:2007در دامنه کاری ،طراحی ،تولید و ارائه خدمات پس از فروش درب بازکن
های صوتی و تصویری نموده است .به منظورتعيين اهداف ،درجلسه پاياني هر سال اهداف مرتبط
توسط مالکین فرایندها و پرسنل پيشنهاد و پس از بررسي به تصويب مدیریت ارشد رسیده و در
هر جلسه بازنگري مديريت،ميزان تحقق اهداف ارائه مي گردد .مدیریت شرکت با اعتقاد كامل
و عزمي راسخ از اين امر پشتيباني نموده و از يكايك همكاران شركت انتظار دارد تا جهت تأمين
الزامات سیستم های مدیریت فوق و شكل گيري ،نگهداري و بهبود مستمر آنها تمامي تالشهاي
خود را مبذول نمايند .شايان ذكر است خط مشي سازمان جهت حصول اطمینان از همسو بودن با
اهداف سازمان در جلسات بازنگري مديريت به صورت سالیانه مورد بررسی و در صورت لزوم بازنگری
و تصويب مجدد قرار مي گيرد.
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تغییــــر؛
رمــــــز موفقیتـــــ
بعد از خدمت سربازی در یک من آمد و خواستار بازگشتم شد .من هم تمام شرایط خود را
کارگاه تولیدی به عنوان سرپرست اعالم کردم او موافقت کرد و دوباره به آن کارگاه بازگشتم.
مشغول کار شدم با اینکه کم
تجربه و جوان بودم ولی ایده
های خوبی داشتم و با همین ایده
ها سرعت ،امار و کیفیت تولید
افزایش یافت .
پس از مدتی از دستمزدم رضایتی
نداشتم و موضوع را به مدیر
خود مطرح کردم و اعالم کردم
در صورت عدم موافقت استعفا
خواهم داد .مدیرم اعالم کرد از
ماه بعد حقوقم افزایش خواهد
یافت و من هم قبول کردم و به
فعالیتم ادامه دادم .اما بعد از پایان
ماه تغییری در حقوقم ایجاد نشد در مدت کوتاهی با سه نفر کارگر موفق شدم تولید سه
بنابراین خدمت مدیرم رفتم و سال کارگاه را ذخیره کنم و ...
اعالم کردم هفته آخری می باشد هدف از نقل این خاطره و تجربه این بود که وقتی از
که در مجموعه شان کار میکنم .شرایط رضایت ندارید با مافوق خود صحبت کنید و
در یک هفته به دنبال کار گشتم سعی کنید شرایط را تغییر دهید و اگر با درخواست
و به توصیه یکی از اقوام قرار شد شما موافقت نمیشود به دنبال راه حل جدید باشید و
مشغول سیم کشی ساختمان شوم .هیچگاه نگذارید به حالت سکون برسید .از روی احساس
پس از پایان هفته از مدیرم تصمیم نگیرید و برای پیدا کردن راه حل ،موقعیت خود
خداحافظی کردم و از مجموعه را تغییر دهید چون با ماندن در شرایط قبلی خود را از
ی آنها جدا شدم .آقای مدیر که بین میبرید و در حق مجموعه ای که در آن فعالیت
صحبت های من را جدی نگرفته دارید ظلم می کنید زیرا شما دیگر با انگیزه و توان قبلی
بود پرسان پرسان به محل کار جدید فعالیت نمی کنید.
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دیــدار قائم مقام مدیر عامل با پرسنــــل
قائم مقام شرکت الکتروپیک
آقای مجید منصوری ،جلسات
جداگانه ای با تمام پرسنل واحد
های ستادی ،مونتاژ محصول و
مونتاژبرد برگزار نمودند.
این جلسات طبق استاندارد
جلسات الکتروپیک تشکیل شد
و هدف از برگزاری آن ،بهبود امور
مرتبط با همکاران بوده است .
در این جلسات برخی از پرسنل
به ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات
خود در خصوص ارائه راهکارهای
عملیاتی بهتر پرداختند و نظرات
خود را پیرامون موضوعاتی از
قبیل حقوق و دستمزد ،امکانات
رفاهی ،استرس کاری و امنیت
شغلی و ...اعالم نمودند.
آقای مجید منصوری ضمن
ارزیابی مسائل مطرح شده
و ارائه رهنمود های الزم
بر رعایــت نظام سلسله
مراتب  ،مسئولیت پذیری و
سیستمی عمل نمودن بیشتر
تاکید کردند .در مجموع این
دیدار ها بسیار رضایت بخش
ارزیابی گردید و همکاران
خواستار ادامه دار بودن این
جلسات گردیدند.
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الکتروپیک و یوتاب در تبریز

شرکت الکتروپیک در راستای خط مشی خود
یعنی ارتقاء میزان آگاهی مشتریان ،سمینار
آموزشی جهت نمایندگان خدمات پس از
فروش  ،نصابان و سرویس کاران محصوالت
الکتروپیک و یوتاب به منظور افزایش سطح
فنی و باز آموزی ایشان  ،در شهر تبریز برگزار
کرد.
این سمینار با حضور تعدادی از برقکاران
،نصابان و فروشندگان محصوالت الکتروپیک
و یوتاب در استان آذربایجان شرقی برگزار
شد .در این سمینار در خصوص موضوعاتی
از قبیل نصب  ،علت یابی خرابی محصوالت و
معرفی محصوالت جدید صحبت شد.
الزم به ذکر است در پایان مراسم آزمونی
ازشرکت کنندگان به عمل آمد و جوایزی
به نفرات برتر در این آزمون اهدا شد و
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با اهدای یاد بودی به تمام شرکت
کنندگان و پذیرایی از ایشان ،این
مراسم خاتمه پذیرفت.
این سمینار در تاریخ  14مرداد ماه
با همکاری مدیریت های فروش ،
خدمات پس از فروش ،آموزش  ،اداری
و روابط عمومی الکتروپیک و یوتاب
بر گزار شد.

اخبار الکتروپیکی

جشن آینده سازان
همزمان با عید سعید غدیر و شروع سال
تحصیلی از فرزندان ساعی پرسنل تقدیر شد.
مدیر عامل الکتروپیک آقای مهرداد منصوری
که در این مراسم حضور داشت ضمن بیان
اینکه الکتروپیک یک شرکت خصوصی نیست
و متعلق به جامعه است به مفهوم و چرایی
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.
این مراسم با بازدیـد فرزنـدان کارکنان از
خطوط تولید و مونتاژ (محل کار پدران و مادران
زحمت کششان) پایان یافـت.
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نماینده باید حرفش برای مردم سند
باشد...

گفــت و گـــو

در این شماره از فصلنامه با
یکی از نمایندگان فروش و
از همراهان همیشگی شرکت
الکتروپیک یعنی آقای مرتضی
خاجی ساعاتی هم کالم شدیم
که خواندن این مصاحبه خالی
از لطف نیست.
سالم  ،خسته نباشید  .ممنون که
وقتتان را در اختیار ما گذاشتید .
لطف کنید خودتان را کامل معرفی
کنید ؟
مرتضی خاجی هستم متولد
 ،1334از سال 1350در الله زار
هستم که می شود نزدیک به نیم
قرن
از چــه زمانی عضــو خانــــواده
الکتروپیک شدید ؟
از  ،67/7/2قبل آن هم با آقایان
منصوری کار می کــردم منتها
آن زمان به شرکت هایی جنس
متفرقه می فروختم  ،از این تاریخ
که خدمت شما گفتم نماینده
شرکت شدم .
درباره فروشتان برنامه خاصی دارید ؟
من نوعی  ،اگر برنامه خاصی هم
داشته باشم چون سلیقه ام با
شرکت فرق می کند  ،هیچ وقت
راجع به آن فکر نمی کنم ( .با
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
است  ،حتی جنسمان را بصورت امـانی در فروشگاه
ها گذاشتیم  ،خدمات دادیم  ،سرویس دادیم  ،در
شهرستان ها به دنبال مشتری رفتیم  ،حتی برای آنها
هم امانت فرستادیم .از این کارها به وفور انجام دادیم .
برای صادرات محصوالت بعنوان یکی از
نمایندگان بزرگ شرکت  ،چه پیشنهادی دارید ؟
هیچی ! (چیزی ندارم که بگویم !) من در تهران هم
مشکل دارم چجوری فکر صادرات کنم ؟ اما اولین راه
باید فکری به حال تامین به موقع محصول کرد تا
حداقل مشتری داخلی رو راضی نگه داریم.
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فکر می کنید با برداشته شدن تحریم های
پس از برجام و این مشکالت  ،با وارد شدن
محصوالت خارجی سطح فروش پایین میاد ؟
من اص ً
ال به برجام عقیده ای ندارم و معتقدم
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 ؟
ببینید جنس ایرانی اگر خوب باشد مردم به
عقیده من شعورشان خیلی خوب میرسد .
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
می کنند ، .اما الکتروپیک اگر توانسته رقابت
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
کیفیت محصوالت باال برود یا تنوع 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  10نوع جنس
بی کیفیت داشته باشید  ،چون اگر خرابی داشته
باشید بازار را از دست می دهید.

بنظر شما چرا مردم باید الکتروپیک را بخرند ؟
اجازه بدهید با مثال جواب بدهم چند وقت
پیش همراه خانواده به شمال مسافرت رفته
بودیم .موقع ناهار به دو رستوران رسیدیم و
ما رستورانی که خیلی شلوغ تر بود را انتخاب
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
اگر ما در همان رستوران سراغ هر غذایی را
بگیریم و بگویند نداریم مجبوریم به رستوران
بغلی رفته و از غذاهای بی کیفیت آنجا بخوریم.
متاسفانه االن الکتروپیک حکم همان رستوران
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
هم موافق نیستم که تبلیغ است اما جنس
نیست .من عید شمال بودم در بابلسر شرکت
بیلبورد تبلیغاتی داشت  ،وقتی از آنجا رد می
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.
یک خاطره کاری با آقای منصوری بفرمایید ؟
از کارخانه دزدی شده بود اما خودمان وقت
گذاشتیم و دزد را پیدا کردیم .
همین یک ذره بود ؟
بله خیلی جذاب بود،چون رسیدنمان به دزد
خیلی پیچیده و جالب بود .اینکه آقا مهرداد
اعتقاد داشت به کسی اعالم نکنیم اما من نظرم
این بود که به بازاری ها اعالم کنیم با همین
روش هم دزد را دستگیر کردیم و بعـد از آن
همراه آقا مهرداد به رستوران هـانی واقع در
میـدان قیام رفته و مهمان ایشان غذا خوردیم
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در واقع برای اولین بار بنده در آن رستوران
در سال  72ژله خوردم( .با خنده)
خاطره دیگر اینکه زمانی که من نماینده
شرکت شدم  ،پرسنل شرکت زیر 15نفر
بود فقط یک مدل گوشی با نام کلون می
فروختیم ،که این مدل مربوط به قبل از
سال  70بود  .زمانی طول نکشید که به
 868تغییر نام داد مقرر شد در سال
20هزار عدد تولید و روانه بازار شود اما فقط
توانستیم  18هزار 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؟
الکتروپیـک خـدا رو شکر ضعف خاصی
ندارد .ولی میبایست با نظر مدیران ارشـد
شرکت و تمامــی نمایندگان فـروش در
سرتا سر کشـور به یک ثبات قیمت رسید .
یه خاطره قشنگ تعریف کنم ؟
یـک روز ساعت  9:30صبـح  ،یک نفــر
از من به تعداد 12عدد صفحـه  11واحـدی
خواست  .آن موقع هنوز شـرکت آنقــدر
بزرگ نبود  .به آقای مجید منصوری زنگ
زدم و در خواست مشتری را عنوان کردم.
ساعت  14سفارش 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.
یک نماینده از نظر شما چه خصوصیاتی
باید داشته باشد ؟
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در آن استانــی که کـار میکند باید معتمد
و معتبر بوده حرفش برای مردم سند باشد .
حرف آخر:
الکتروپیک جزیی از ما هست و ما جزیی
از الکتروپیک .هیچوقت هم خودمان را از
الکتروپیک و پرسنلش جدا ندانستیم و برای
موفقیت آن هرکاری الزم باشد انجام داده ایم
و از این به بعد هم انجام خواهیم داد .آرزوی
سالمتی و موفقیت روزافزون دارم برای تمامی
الکتروپیکی ها
ما از شما و از اینکه وقتتان را در اختیارمان
گذاشتید نهایت تشکر را داریم و برای شما
و خانواده محترمتان ارزوی سالمتی داریم.
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 این مصاحبه  ،با خبر شدیم
آقای مرتضی خاجی در غم از دست دادن
برادر عزیزشان به سوگ نشسته اند ما
از جانب تمام الکتروپیکی ها به ایشان
و خانواده محترمشان این غم عظیم را
تسلیت عرض می نماییم.
مصاحبه از شیرین ولیزاده

اخبار الکتروپیکی

دریافت گواهینامه های
ایــزو  14001و OHSAS
18001و تمدیــــــــد
گواهینامه کیفیت

9001:2008

شرکت الکتروپیک ضمن تمدید گواهینامه
مدیریت کیفیت ایزو  ،9001:2008موفق به
اخـــذ گواهینامـــه های ایزو ( 14001سیستم
مدیریت زیست محیطـــی) و OHSAS
( 18001مدیریت ایمنــی شغلی) گردید.
ممیزان شرکت توف نورد آلمان ،با حضور
در شرکت ،پس از بررسی سوابق  ،مطالعه
مستندات و بازدیدها و مشاهدات خود،
تائیدیه تمدید گواهینامه سیستم مدیریت
کیفیت و اخذ گواهینامه های  ISO14001و
 OHSAS18001را در جلسه اختتامیه برگزار
شده مورخ  95/06/09اعالم نمودند.
الزم به ذکر است در مراسم افتتاحیه ممیزی،
مجید منصوری ،قائم مقام مدیرعامل با اعالم
اینکه ممیزی باعث رشد و پویایی شرکتمان می

گردد افزود افرادی که همواره خطاهای ما را
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.
گفتنی است از تالش و همکاری تمامی
مدیریت ها در خصوص دریافت این
گواهینامه ها باالخص واحد مهندسی
سیستم ها و خانم ها مینا نصیریان رئیس
مهندسی سیستمها ،مینا زایری کارشناس
بهداشت حرفه ای و شکوفه سلطانی
کارشناس ایمنی تشکر و قدردانی می گردد.
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به جهت آشنایی بیشتر همکاران با محصوالت شرکت
قصد داریم تا در هر شماره با یک یا چند ویژگی از
یک محصول آشنا شویم .از همین رو در این شماره از
فصلنامه هم با دو ویژگی منحصر بفرد دیگر محصـــــول
 592آشنا می شویم:

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

گردآورنده:
عاطفه بهمن آبادی (رئیس مونتاژ برد)

قابلیت یادآوری زمان

یکی از قابلیت های گوشی تصویری
 ،592یادآوری زمان می باشد که در
صورت تنظیم کردن زمان ،آپشن
 ALARMCLOCKفعال شده و
زمان تعیین شده را یادآوری می کند.
این آپشن قابلیت تنظیم تا  3زمان را
دارا می باشد .همچنین دارای  17نوع
صدای زنگ می باشد .با انتخاب گزینه
 CYCLETYPEمی توانیم انتخاب
کنیم که زمان یادآورنده در هر ماه،
سال و حتی روز برای یکبار فعال گردد.
جهت فعال شدن آپشن یادآوری زمان
پس از ورود به منوی اصلی به ترتیب
مراحل زیر را انجام می دهیم.

-3انتخاب گزینه ALARMCLOCK
-4انتخاب گزینه  TIMEجهت تنظیم
زمان یادآوری
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قابلیت تنظیم پس زمینه
دلخواه

تولیـــــد آزمایشــــی
دم دری مدل  1086با
قابلیـتــــــ RFID

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
-1ورود به منوی اصلی
-2انتخاب گزینه SETTING
-3انتخاب گزینه BACKGROUND
 SETTINGجهت تنظیم پس زمینه

تولید آزمایشی دم دری مدل
 1086با قابلیت  RFIDبا
موفقیت انجام شد.
این پروژه توسط تیم تحقیق و
توسعه الکتروپیک آغاز و پس
از نصب و تست های مختلف
عملکرد توسط کنترل کیفیت
مورد تایید قرار گرفت.
در واقع یکی از قابلیت های
 RFIDعالوه بر امنیت باال
این امکان را به مصرف کننده
می دهد تا بجای کلید از
کارت استفاده کند .
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اولین نشست انجمن تعالی
منابع انسانی در الکتروپیک
اولین نشست انجمن تعالی منابع انسانی کشور
با حضور مدیران ارشد الکتروپیک و مدیران
منابع انسانی شرکت هایی همچون پارس
دارو ،همراه اول ،فوالد مبارکه اصفهان ،بارز،
توگا و  ...در شرکت الکتروپیک برگزار شد.
موضوع این نشست در ارتباط با تعلق خاطر
سازمانی بود و هریک از مدیران جلسه
نقطه نظرات خود در این خصوص را بیان
نمودند .از نکاتی که در این جلسه عنوان
شد اهمیت  3Sدر کارکنان سازمان بود
که افراد را به سه گروه تقسیم میکند.
 )SAY( S1به این معناست که فرد،
خارج از شرکت در گفتار خود از شرکت
تعریف میکند )STAY( S2 .یعنی فرد
در سختی و مشکالت کنار شرکت حضور
دارد و ماندگار است)STRONG( S3 .
به این معناست که فرد در مواقع لزوم،
داوطلبانه در جهت منافع شرکت گام بردارد.
انجمن تعالی منابع انسانی در نظر دارد با
تشکیل نشست های دوره ای مدیران منابع
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انسانی ،به تبادل تجربیات ،فرهنگ سازمانی
صحیح و رشد و شکوفایی منابع انسانی بپردازد.
بخشی از سخنان مدیرعامل شرکت الکتروپیک:
برای اخذ یک تصمیم درست باید نگاهی
واقع بینانه و شناخت دقیقی از زیرساخت
ها داشت.
خوب گوش کردن را باید مدیران منابع
انسانی به پرسنل خود آموزش دهند.
به دنبال القاب و جایگاه نباشیم ،سعی کنیم
کار درست را در زمان درست انجام دهیم.
بخشی از سخنان قائم مقام شرکت الکتروپیک:
ما معتقدیم امروزه شرکتی موفق خواهد
بود که منابع انسانی متخصص و توانمندی
داشته باشد.ما از روز اول بر منابع انسانی
تاکید داشتیم و مشکالت پرسنل را
مشکالت خود می دانستیم و هنوز هم بعد
از سی سال بر همین باوریم.
در این جلسه رضا شاهسوارانی مدیر اداری و
منابع انسانی امور انجام شده در بحث تعلق
خاطرسازمانی در الکتروپیک را ارائه نمود.

اخبار الکتروپیکی

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

بازدید از نمایشگاه Nepcon
آقایان مهندس محسن غالمپور مدیر تولید  ،سینا
باقی کارشناس تحقیق و توسعه به همراه آقای
مهرداد منصوری مدیرعامل محترم شرکت از
نمایشگاه  2016 Nepconدر کشور چین بازدید
کردند.از این نمایشگاه با هدف تجهیز تولید و اس
ام تی بازدید شد.

ورژن جدید
گوشی تصویری1088
با تالش تیم تحقیق و توسعه
الکتروپیک ،گوشی تصویری رنگی
مدل  1088عالوه بر قابلیت
عکسبرداری به ضبط فیلم نیز مجهز
شد .تا پیش از این گوشی  1088از
طریق ماژول حافظه قادر به ثبت
عکس بود که با تغییر در  TFTبه
قابلیت فیلمبرداری مجهز شد.

گوشی تصویری
 889با رنگ سفید
گوشی تصویری 5(889اینچ) با دو رنگ سفید و
مشکی به مرحله تولید رسید .با توجه به تقاضای
مشتریان ،گوشی تصویری 5( 889اینچ) عالوه بر رنگ
مشکی ،با رنگ سفید قابل عرضه به بازار می باشد.
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گردآورنده:
محمدرضا یعقوبی (سرپرست خدمات و رفاه)

خون همه ي افراد شبيه به هم نيست .زيرا ترکيباتي که در
خون آن ها وجود دارد با يکديگر متفاوت است.
گروه هاي خوني افراد مختلف را به چهار دسته ي O، AB
 B، Aدسته بندي مي کنند.
در سطح خارجي گلبول هاي قرمز خون دو نوع آنتي ژن از
جنس پروتئين به نام ها  Aو  Bوجود دارد.
خون بعضي افراد داراي آنتي ژن  Aاست که گروه خوني اين
افراد  Aمي باشد.
خون بعضي افراد داراي آنتي ژن  Bاست که گروه خوني اين
افراد  Bمي باشد.
خون بعضي افراد داراي هر دو آنتي ژن  Aو  Bاست که گروه
خوني اين افراد  ABمي باشد.
خون بعضي افراد فاقد هر نوع آنتي ژن است که گروه خوني
اين افراد از نوع  Oمي باشد.
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دانستنی ها

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 يک شخص
به شخص ديگر چنين اتفاقي بيفتد ،شخص
گيرنده ممکن است جان خود را از دست بدهد.
به همين سبب پزشکان بايد قبل از تزريق خون
شخص ديگري به بيمار ،از سازگار بودن خون
دهنده و خون گيرنده مطمئن شوند.
گروه :Aبه گروه هاي  Aو  ABخون مي دهد
و از گروه هاي  Aو  Oخون مي گيرد.
گروه : Bبه گروه هاي  Bو  ABخون مي دهد
و از گروه هاي  Bو  Oخون مي گيرد.
گروه  AB:به گروه  ABخون مي دهد و از
گروه هاي  A ، B ، ABو  Oخون مي گيرد.
گروه O :به گروه هاي  A ، B ، ABو خون مي
دهد و از گروه  Oخون مي گيرد.
نکته :گروه  Oمعروف به دهنده ي عمومي
است .گروه  ABمعروف به گيرنده عمومي
است .

نکته :در مواقع اورژانس که فرصت کافی
برای شناسایی گروه خونی بیمار وجود
ندارد ،از گروه خونی  Oمنفی برای بیمار
استفاده می شود.
نکته :در دریافت پالسمای خون شرایط
عکس میشود .یعنی گروه  ABمی تواند
به تمام گروه ها پالسما اهدا کند .اما گروه
 Oفقط می تواند به گروه خونی  Oپالسما
اهدا کند.
مثبت و منفي بودن گروه هاي خونی پروتئيني
به نام  RHاگر در خون شخص وجود داشته
باشد آن را مثبت و اگر گروه خوني فاقد آن
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 بگيرند(.با رعايت اصول نحوه خون دادن
گروه هاي خوني به يکديگر ) به طور مثال گروه
خوني  A+نمي تواند به گروه خوني A -بدهد
ولي مي تواند از آن خون بگيرد.
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مديريت بحران
چرا ما به بحران نيازمنديم؟
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زماني كه  10ساله بودم توپ فوتبالم ارزشمندترين دارايي من بود .موقع غذا خوردن با من بود ،با آن ميخوابيدم...

هفتهاي يك بار آن را به جاي
كفشهايـم بـرق ميانداختــم.
در مورد فوتبال همه چيز
ميدانستم .اما از مسايل پيرامونم
كامال بياطالع بودم.
به طور كلي ما زماني به نكاتي
در زندگيمان ميرسيم كه آماده
دريافت اطالعات جديد هستيم.
تا آن موقع ممكن است اين نكات
حتي به صورتمان زل زده باشند
اما ما آنها را نميبينيم.

بيشتر ما تنها زماني كه
ياد مــيگيريم ،مواقعي
است كه دچــار مشكل
ميشويم .چــرا؟ براي
اينكه راحتتر آن است
كه تغيير نكنيم بنابراين
به كارمان ادامه ميدهيم
تا اينكه به يك ديوار
آجري بر بخوريم.

بياييد سالمتي خودمان را در نظر
بگيريم .چه زماني رژيممان را
تغيير ميدهيم و شروع به ورزش
ميكنيم؟ زماني كه جسممان در
حال نابود شدن است.در رابطهها،
چه زماني به يكديگر ميگوييم
كه چقدر مراقبيم؟ زماني كه
ازدواج به بنبست رسيده ،زماني

زمانيكه دكتر
ميگويد:

”اگر روش
زندگيات را
تغيير ندهي
خودت را
خواهی كشت“.
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كه خانواده در حال فروپاشي است!!
در مدرسه ،چه زماني به طور
جدي مطالعه ميكنيم؟ زماني كه
نزديك است در دروسمان مردود
شويم .در تجارت ،چه زماني
از ايدههاي جديد و تصميمات
جسورانه استفاده ميكنيم؟ زماني
كه نميتوانيم صورت حسابها را
پرداخت كنيم .چه زماني باالخره
اصول خدمت به مشتري را فرا
ميگيريم ،وقتي كه مشتري مغازه
را ترك كرده .چه زماني شروع
به عبادت خدا ميكنيم؟ زماني
كه زندگيمان به بنبست رسيده
است.
بزرگترين درسها را زماني فرا
ميگيريم كه اوضاع آشفته است.
چه زماني مهمترين تصميمات
زندگيات را گرفتي؟ موقعي كه به
زانو افتاده بودي ،بعد از بحران ،بعد
از اينكه در كارها ناموفق بودي.
آن زماني است كه به خودمان
ميگوييم :خسته از شكسته شدن
هستم ،از معمولي بودن خسته
شدم ،ميخواهم كاري بكنم.
در موفقيتها جشن ميگيريم
اما چيز زيادي ياد نميگيريم.
شكستها صدمه ميزنند و آن
زماني است كه درس ميگيريم .در

دانستنی ها

نگاهي به گذشته متوجه ميشويم كه بحرانها و
شكستها تغييردهنده زندگي ما بودهاند.
افراد عاقل دنبال مساله و گرفتاري نميگردند
اما وقتي دچارش شدند از خودشان ميپرسند:
”چگونه ميتوانم روش فكري و آنچه را كه
در حال انجامش هستم ،تغيير دهم “.چگونه
ميتوانم از آنچه كه االن هستم بهتر باشم؟
بازندهها همه نشانههاي اخطاردهنده را ناديده
ميگيرند .زماني كه سقف ميريزد از خودشان
ميپرسند” :چرا همه اين اتفاقات براي من
ميافتد؟“ ما موجوداتي هستيم كه زود عادت
ميكنيم و به انجام آنچه كه مشغول انجامش
هستيم ،ادامه ميدهيم تا وقتي كه مجبور به
تغيير آن باشيم.
ماري ارتباط عاطفي با دوستش نل را به هم
ميزند .براي يك هفته خودش را در اتاق
خوابش حبس ميكند سپس به تدريج با
دوستان قديمياش ارتباط برقرار ميسازد .به
زودي نقل مكان ميكند و شغل جديد مييابد.
بعد از شش ماه احساس شادي و اعتماد به نفس
بيشتري ميكند .او به بحران از دست دادن نل
به عنوان بهترين اتفاق زندگياش نگاه ميكند.
فرد از كار اخراج ميشود و از آنجايي كه
نميتواند كاري پيدا كند تجارت كوچك
خودش را شروع ميكند .براي اولين بار در
زندگياش رييس ،خودش است و آنچه را كه
واقعا ميخواهد انجام ميدهد .اگر چه هنوز
مشكالتش را دارد اما زندگياش معني و هيجان
جديدي پيدا كرده و همه اين اتفاقات برگرفته
از آن بحران آشكار است.
آيا زندگي سرشار از بحرانهاي دردناك است؟
نه لزوما .جهان هميشه در حال سقلمه زدن
به ما با سيگنالهاي كوچك است .وقتي اين
سيگنالها را ناديده ميگيريم آنگاه ما را با يك

پتك سقلمه ميزند .رشد و پيشرفت وقتي در
مقابل آن مقاومت ميكنيم دردناكتر است .آيا
تا به حال توجه كردهايد كه اتفاقات خاص براي
افراد خاص ميافتد؟ لوئيز هر شش ماه يك بار
اخراج ميشود .جيم در تعطيالت ،مسموميت
غذايي پيدا ميكند و  ...افراد مشخصي
درسهاي مشخصي را فرا ميگيرند .در مقابل
همه اين اتفاقات ميتوانيم با يكي از اين سه راه
عكسالعمل نشان بدهيم:
 -1زندگي من يك سري از درسهايي است
كه الزم است در يك نظام خاصي اتفاق
بيفتند (اين طرز تفكر بيشترين آرامش
روح را تضمين ميكند).
 -2زندگي يك بازي شانس است اما من
در بيشتر مواقع پيروز هستم( .بهترين
انتخاب بعدي ،كيفيت زندگي متوسطي را
پيشبيني ميكند).
 -3براي چه همه اتفاقات بد براي من
ميافتد؟ (بيشترين بدبختي و نااميدي را
تضمين ميكند).
آن را مشيت الهي بناميد و يا روند طبيعي
اتفاقات نامگذاري كنيد .در حال اتفاق
است ،دوست داشته باشيد يا نه در حال
اتفاق است.
به طور خالصه در اين جهان نيستيم كه تنبيه
شويم ،اينجا هستيم كه فرا بگيريم .همه
اتفاقات و بحرانها هستند تا ما را تغيير دهند .به
گونهاي رفتار كنيد كه گويي هر اتفاق منظوري
دارد و زندگيتان نيز هدفمند است .بفهميد كه
چرا به يك تجربه احتياج داشتيد .بر آن غلبه
كنيد .ديگر به آن احتياجي نخواهيد داشت.
آندره ماتيوس  /سولماز حقاني/مجله موفقیت
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اگرچه هر سه مفهوم «بازرسی» « ،کنترل کیفیت» ،و «تضمین کیفیت» در مدیریت کیفیت
در یکراستا و مرتبط با یکدیگر هستند ،اما تفاوتهای زیادی با هم دارند.
در این مقاله ضمن بررسی هر یک از این سه مفهوم مدیریت کیفیت ،مقایسهای جامع بین
آنها خواهیم داشت.
بطور کلی ،سیستمهای مدیریت کیفیت از آغاز تاکنون  ۴سطح را پشت سر گذاشتهاند:

تفاوت بین
بازرسی ،کنترل کیفیت ،و تضمین کیفیت
سطح  )1بازرسی
INSPECTION
سطح )2کنترل کیفیت
QUALITY CONTROL
سطح  )3تضمین کیفیت
QUALITY ASSURANCE
سطح )4مدیریت کیفیت فراگیر
TOTAL QUALITY MANAGEMENT

تعریف بازرسی:

بازرسی را میتوان مجموعه
فعا لیتها ی « ا ند ا ز هگیر ی ،
بررسی ،و آزمایش» یک یا بیش
از یک مشخصهی محصول ،کاال
یا جنس ،و مقایسهی نتایج
بدست آمده با الزامات مشخص
شده به منظور دستیابی به
«انطباق» یا «عدم انطباق» در
هر مشخصه ذکر کرد .بازرسی
میتواند توسط یک مهندس
کنترل کیفیت یا بازرس QC
و یا خود اپراتور انجام شود.

در صنایع مختلف همچون نفت و گاز و پتروشیمی نیز
بازرسی بسیار پرکاربرد است .بطور مثال ،در صنایع نفت و
گاز بازرس  COATINGوظیفه بررسی پوشش سطوح
و رنگ و خوردگی لوله ،فوالد ،و غیره را با استفاده از
تجهیزات مربوطه دارد که بیشتر مهندسین شیمی این کار
را انجام میدهند .بازرسی تشخیص محور یا عیب محور
است و بر روی خروجی نهایی متمرکز است تا آن را بررسی
کند .در بازرسی ویژگیهای کلیدی محصول مورد بررسی
قرار میگیرند و فاقد بازخورد به منبع است .بازرسی هیچ
مبنایی برای بهبود مستمر فراهم نمیکند و یک فرآیند
کوتاهمدت است و توجه چندانی به آینده بلندمدت ندارد.
اگرچه بازرسی میتواند تضمین کند که  ۱۰۰درصد
محصوالت و خدمات تحویلی به مشتریان خوب است ،اما
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آموزشی

میتواند فرآیند بسیار هزینهزایی باشد ،به ویژه
برای تولید در حجم باال ،و اقالم بیارزش .مثال
برای تولید میخ یا دگمههای پیراهن ،بازرسی
بیشتر ایجاد هزینه میکند .نتیجه بازرسی
میتواند تشخیص قراضه بودن ،دوبارهکاری،
اصالح ،و واگذاری ( )CONCESSIONباشد.

تعریف کنتــرل کیفیت:

مجموعه فنون و اقدامات عملیاتی به منظور
تحقق بخشیدن به الزامات کیفی است .کنترل
کیفیت برای تشخیص مسائل مربوط به محصول
یا خدمت طراحی شده است و از طریق روشها،
سیستمها ،ابزارها و فنون بازرسی توسعه
یافته است .بیشتر تاکید آن بر روی بازخورد
( )FEEDBACKاست .اما مکانسیم اصلی آن
کماکان مبتنی بر بازرسی است و مشخصههای
فیزیکی محصول را بررسی میکند .متکی بر
گزارشهای بازرسی ،مواد اولیه ،کالیبراسیون ،و
ممیزیها محدود است .نواقص محصول گزارش
و تحلیل میشوند و تاحدودی اپراتورها را تشویق
به بازرسی خودکار میکند.
 QCارزیابی سیستماتیک کاالها و خدمات به
منظور بررسی انطباق آنهاست .اما کیفیت را
بهبود نمیدهد و تنها نواقص و عیوب را برجسته
میکند .حتی در بسیاری از موارد ریشهی
نواقص را تشخیص نمیدهد.

تعریف تضمین کیفیت:
کلیه فعالیتهای برنامهریزی شده و نظاممند
اجرایی در سیستم کیفیت برای اطمینان خاطر
از آنکه الزامات کیفی مورد نظر مشتری تحقق
یافته است.

در تضمین کیفیت بجای محصول ،تاکید بر
فرآیندهاست .هدف تشخیص نیست بلکه
پیشگیری است .در تضمین کیفیت استفاده
از ابزارهای مدیریت کیفیت همچون SPC،
 QFDو  FMEAگسترش مییابد .سطوح
عملکرد و هزینههای کیفیت معلوم هستند.
استانداردهای مختلف کیفیت همچون ایزو
 ۹۰۰۰و  ۹۰۰۱برای جلب رضایت مشتری
پیادهسازی میشوند .در اینجا تایید کیفیت از
سوی مشتری یا یک عامل طرف سوم انجام
میشود .تضمین کیفیت بر روی فرآیند تولید
یا تحویل محصول و خدمت با کیفیت متمرکز
است .تضمین کیفیت در تالش برای بهبود کل
فرایند تولید محصول یا ارایه خدمت است .با
بهبود مستمر فرآیند ،کیفیت محصول یا خدمت
نیز بهبود مییابد .شاید مهمترین تکنیک برای
بهبود فرآیند که شالوده تضمین کیفیت و
استانداردهای ایزو  ۹۰۰۰است ،چرخه PDCA
دکتر دمینگ باشد که مخفف برنامهریزی ،اجرا،
بررسی ،و اقدام است.
 :PLANبرنامهریزی برای بهبود فرآیند از
طریق جستجوی مسائلی که کیفیت محصول یا
خدمت را تحت تاثیر قرار میدهند.
 :DOبهبود فرآیندها با اجرای تغییرات کوچک
برای به حداقل رساندن نواقص در فرآیند
 :CHECKبررسی نتایج تولید به منظور
دستیابی به سطح بهبود پیشبینی شده
 :ACTاقدام بر اساس آنچه درک کردهایم و
تعمیم آن به کل فرآیند.
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روشهای افزایش
امنیت در شبکه WIRELESS
گردآورنده:
حمیدرضا شیروانی (رئیس انفورماتیک)
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تعدادی از ارتباطهای  WIRELESSاز نظر امنیتی دچار مشکل هستند .شما میتوانید با
یکسری اقدام کوچک در تنظیمات  MODEMخود امنیتی نسبی داشته باشید.
با انجام اقدامات زیر میتوانید امنیت شبکه خود را افزایش دهید:
CHANGE THE DEFAULT SSID:
با تغییر  SSIDمی توانید تداخل کمتری با دیگر شبکههای اطراف خود داشته باشید .تغییر
دادن  SSIDباعث افزایش امنیت نیز میشود زیرا زمانی که هکر میبیند شبکه شما دارای
 SSIDپیشفرض میباشد نتیجه می گیرد که شبکه شما دارای تنظیمات ضعیفی است و
احتمال بیشتری میدهد که بتواند آن را هک کند.
TURN ON WPA OR WEP ENCRYPTION:
تمامی تجهیزات  WIRELESSاز بعضی رمزنگارها برای رمزنگاری اطالعاتی که پشتیبانی
میکنند بنابراین اگر شخصی اطالعات شما را شنود کند نمیتواند 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 میکنند را
پیدا کنید .شما میتوانید تنظیمات مربوط به تشخیص هویت( )AUTHENTICATIONو
رمزنگاری را در SECURITY TABکارت شبکه تان پیکربندی کنید.
CHANGE DEFAULT ADMINISTRATOR PASSWORDS:
در صفحه وبی که به شما اجازه می دهد  MODEMخود را پیکربندی کنید معموال نیاز به
وارد کردن پسورد(نوعا  )ADMINمیباشد ،به دلیل آنکه هکر با اطالعات پیش فرض موجود
در  MODEMکامال آشناست پس نیاز دارید تا سریعا آن را تغییر دهید.
ENABLE MAC ADDRESS FILTERING:
بدست آوردن آدرس  MACو وارد کردن این اطالعات در تنظیمات MODEM
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ENABLE FIREWALLS:
مطمئن باشید که  FIREWALLسیستم فعال میباشد و نیز اگر که  MODEMبه صورت
اختصاصی دارای  FIREWALLمیباشد آن را نیز فعال کنید.
POSITION THE MODEM CENTRALLY:
سیگنال  WIRELESSاز محوطه خانه و اداره خارج میشود اما میتوانیم آن را تا آنجا که ممکن
است به حداقل برسانیم .مکانی که  MODEMرا قرار میدهیم باید حداکثر نزدیک وسط محوطه
باشد .هرگز آن را در کنار پنجره قرار ندهیم.
CONSIDER ASSIGNING STATIC IP ADDRESSES TO WIRELESS
CLIENT:
استفاده از  DHCPسبب سادهتر و نسبتا بدون عیب اجرا شدن شبکه میشود .با این وجود هکرها
می توانند  IPاز  DHCPبگیرند .بعضی از  MODEMها به شما اجازه می دهند که این قابلیت
را غیر فعال کنید .شما میتوانید برای کارتهای شبکه به صورت دستی  IPاختصاص دهید .این
عمل باعث افزایش امنیت میشود اما اختصاص  IPبه صورت دستی سبب ناراحتی و افزایش خطا
میشود .شما باید توجه داشته باشید که این گزینه تنها برای شبکههایی است که وضعیت امنیتی
آن در وضع بحرانی میباشد.
DISABLE SSID BROADCAST:
MODEMها معموال  SSIDرا به صورت دورهایی پخش( )BROADCASTمیکنند .این
ویژگی برای مکانهایی میباشد که کاربران درآنجا دائما در رفت و آمد باشند در شبکه داخلی
منزل و سازمانهای کوچک نیازی به فعال کردن این ویژگی نمیباشد زیرا که احتمال حمله هکر
را افزایش می دهد.
DO NOT AUTO-CONNECT TO OPEN WIRELESS NETWORKS:
اتصال به شبکههای  WIRELESSناامن برای کامپیوتر ایجاد خطر میکند .بعضی از کارتهای
شبکه تنظیماتی دارند که از متصل شدن اتوماتیک سیستم جلوگیری میکنند .این تنظیمات به
کارت شبکه ارتباط دارد و به سیستم عامل وابسته نیست.
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چیستــــــ؟
لغت  SEOیا سئو ،مخفف عبارت SEARCH
 ENGINE OPTIMIZATIONاست.
شاید یک ترجمه مناسب برای سئو« ،بهینه
سازی برای موتورهای جستجو » باشد .سئو
را به این صورت تعریف می کنند:

سئـو ،مجموعــه ای از استــراتژیها ،تاکتیکهـا
و تکنیکهاسـت که با هــدف افزایـش تعداد
بازدیدکنندگان ارگانیک یک سایت از طریق کسب
موقعیت بهتر درفهرست نتایج موتورهای جستجو،
انجام می شود.
آشنایی با  SEOو فلسفه آن ،چیزی نیست که
مختص برنامه نویسان و طراحان سایت باشد.
امروز پذیرفته شده که «بزرگترین و ارزا نترین و
معتبرترین مسیر ورود به یک سایت » ،موتورهای
جستجو هستند .توجه به استانداردهای این
موتورها ،دستورالعملها و توصیه های آنها ،نه تنها
موجب رونق فعالیت در فضای مجازی می شود،
بلکه به کاربر هم احساس بهتری می دهد .چرا
که طراحی امروز الگوریتمهای موتورهای جستجو،
بیش از هر چیز بر مبنای «هدایت کاربربه سمت
محتوای مطمئن ،مفید ،معتبر و اصیل » انجام
شده و رعایت این الگوریتمها ،مالکان سایتها را هم
به سمت همین الگوی فکری سوق می دهد.
اگر چه به نظر نمی رسد تاکید بر اهمیت SEO
چندان ضروری باشد  ،اما بدنیست مروری به برخی
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آمارهای منتشر شده درباره موتورهای
جستجو داشته باشیم .طبیعی است که
با توجه به روش اجرای تحقیق ،آمار و
ارقام ارائه شده توسط منابع مختلف،
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.
*  ۹۳درصد تعامل انسانها با فضای
آنالین،با جستجو کردن در موتورهای
جستجو آغازمی شود.
* هر ماه بیش از صد میلیارد جستجو
توسط موتورهای جستجو انجام می شود.
* از تعداد باال ،در هفتاد و پنج میلیارد
مورد ،صفحه دوم هرگز مشاهده نمیشود.
*  ۶۰درصد کل کلیکها مربوط به سه
لینک اول در موتورهای جستجو است.
 ۴۰درصد باقیمانده بین صدها لینک
صفحات بعد  ،توزیع می شود.
* هفتاد تا هشتاد درصد جستجوگران
هم ،به لینکهایی که به صورت تبلیغ (با
پرداخت پول) توسط موتورهای جستجو
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از جمله گوگل ،نمایش داده می شوند ،نگاه نمی
کنند.
* کسی که از طریق کلیک کردن روی لینک
در موتور جستجو وارد فضای آنالین شما می
شود ،در مقایسه با کسی که شما برای بازاریابی
به سراغ اورفته اید ،برای تبدیل شدن به یک
مشتری هزینه ی کمتری خواهد داشت(آمارها
مختلف است .اما حداقل برآورد کاهش هزینه،
حدود  60درصد است).
همه اینها نشان می دهد که فعالیت در فضای
مجازی ،بدون توجه جدی به اصول  SEOو
احترام به خواسته ها و انتظارات موتورهای
جستجو ،نمی تواند موفق باشد.
مهـم نیست یک وبالگ داشتـه باشیـد یا یـک
وبسایت سازمانی یا یک صفحه ساده در شبکه
های اجتماعی .هر کس که به شکلی در
فضای عمومی آنالین فعالیت دارد ،عالقمند
به جذب بازدیدکننده است .یکی از روشهای
ورود بازدیدکنندگان به صفحه شما ،از طریق
موتورهای جستجو است :گوگل ،یاهو و سایر
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
گروه تقسیم کرد :بازدیدکنندگان ارگانیک یا
طبیعی و بازدیدکنندگان خریداری شده .وقتی
که لینک صفحات شما در فهرست جستجوی
گوگل و یاهو و دیگر موتورهای جستجو ظاهر
می شود ،بازدیدکنندگان به صورت طبیعی به
سمت سایت شما هدایت می شوند .وقتی که به
موتورهای جستجو پول می پردازید تا برای شما
در باال یا کنار صفحه خود ،با توجه به کلمات
جستجو شده توسط مشتری ،تبلیغ کنند ،عم ً
ال
بازدیدکنندگان را خریداری کرد ه اید.
آمارها و مطالعات مختلفی درباره اهمیت رتبه
بندی در صفحات موتورهای جستجو انجام شده
و نتایج آنها در عین تفاوت های جزئی ،الگوی
مشابهی را گزارش می دهند .آمار زیر که از

سایت SEARCHENGINEWATCH
اقتباس شده نشان می دهد که نخستین گزینه
ای که در نتیجه جستجوی گوگل ظاهرمی شود
 ۳۳درصد ترافیک و گزینه دوم حدود ۱۷درصد
ترافیک را به خود اختصاص می دهند .همانگونه
که مشاهده می کنید از گزینه  ۱۰به  ۱۱افت
جدی وجود دارد .به معنای اینکه کاربران کمی
صفحه های دوم و سوم و … را در نتیجه های
جستجوی گوگل ،بررسی می کنند.
به همین دلیل است که سئو ،برای صاحبان
سایتها و رسانه های آنالین،اهمیت زیادی پیدا
کرده است.
تکنیکهای سئو را به دو دسته WHITE HAT
و  BLACK HATتقسیم می کنند.
تکنیکهای WHITE HATکاله سفید! که
شاید بتوان آنها را «تکنیکهای تمیز » نامید،
می کوشند با ارائه محتوای خوب و مناسب
برای مخاطب و رعایت استانداردها و ترجیحات
موتورهای جستجو ،موقعیت بهتری را در
فهرست نتایج جستجو پیدا کنند .اما تکنیک
های  BLACK HATکه می تــوان آنــها را
« تکنیکهای کثیف» یا «ابزارهای تهاجمی» هم
نامید ،مخاطب را فراموش کرده و تمرکز خود
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
محتوای صفحه پس از کسب رتبه خوب در
موتورهای جستجو ،تنها نمونه هایی از این
تکنیکهای تهاجمی هستند .موتورهای جستجو
و خصوصاً گوگل ،در طول زمان با اصالح
الگوریتم های خود ،میکوشند هوشمندتر شده و
فضا را برای این نوع تکنیکها تنگتر کنند .جالب
اینجاست که استفاده از تکنیکهای WHITE
 HATساده تر ،ارزا نتر و بادوام تر است .اما
تالش صاحبان سایتها برای کسب نتیجه سریع،
باعث می شود که به سراغ «کاله سیاه » بروند.
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چگونه با افراد مانعتراش و
همیشه مخالف کنار بیاییم؟
به گزارش آالمتو و به نقل از بیزینس ترند؛
شاید یکی از بزرگترین چالشهای موجود
در کسبوکار این است که مجبورید با افراد
بسیاری کارکنید که همیشه با شما همنظر
نیستند یا انگیزههایشان با شما مشترک
نیست .تنوع عقاید و نظرات میتواند
بسیار سودمند باشد ،اما اغلب اوقات این
افراد خواسته یا ناخواسته از سرعت شما
میکاهند یا راه شما را مسدود میکنند.
صرفنظر از نیت آنها ،به طریقی شما باید
دغدغههای آنها را برطرف کنید تا بتوانید
به مسیر خود ادامه دهید.
 .1چرایی مانعتراشی را کشف کنید.
شاید برخی افراد بیهدف و بیجهت
مانعتراشی کنند ،اما اغلب افراد منطقی
انگیزهای برای این کار خود دارند .مقداری
تحقیق کنید تا به نیات حقیقی این فرد
پی ببرید .تا زمانی که دقیقاً کشف نکنید
چرا او مخالفت میکند ،فقط در حال تلف
کردن وقت و انرژی باارزش خود هستید.
 .2به زبان فرد حرف بزنید.
در بسیاری از مواقع ،مجادلههای بیپایان
در واقع فقط ناشی از اشتباهات ساده در
ارتباطات است .ممکن است شما در حوزه
خاصی دانش و تخصص داشته باشید که
طرف مقابلتان نسبت به آن ناآشنا است.
همچنین ممکن است او باشد که دانش و
تخصص مرتبط را دارد و شما ندارید
 .3چیزی را که میخواهد به او بدهید.
یکی از اسرار مذاکرات موفقیتآمیز این
است که کشف کنید برای طرف مقابل
چه چیزی بیشترین ارزش را دارد.
باارزشترین و بزرگترین خواسته از نظر
فرد چیست که تمایل دارد میز مذاکره را
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با برآورده شدن آن ترک کند اگر قادر نیستید
خواستههای فرد را به طور کامل برآورده کنید،
از او بخواهید گزینه دیگری پیشنهاد دهد
و نشان دهید که حاضرید برای هدفی برتر
مصالحه کنید.
 .4کاری کنید فرد نسبت به شما وابستگی پیدا
کند.
افراد نسبت به افرادی که مورد عالقه و
احترامشان هستند بیشتر تالش میکنند با
نزاکت رفتار کنند و با آنها همراهی کنند؛
بنابراین ،سعی کنید رابطه مثبتی با فرد برقرار
کنید.
 .5فرد را دور بزنید.
گاهی اوقات ،شما به هیچ طریقی نمیتوانید
برخی افراد را با خود همراه کنید .در چنین
حالتی به دنبال راههای دیگر به سوی اهدف خود
بگردید .در حالت ایدهآل ،شما ترجیح میدهید
افرادی که مانعتراشی میکنند کنار بکشند؛ اما
اگر چنین کاری نکردند ،از خالقیت خود بهره
بگیرید تا راههای دیگری را برای دستیابی به
اهداف خود بیابید .نیازی نیست در این فرایند
به کسی بیاحترامی کنید .به خصوص که ممکن
است مانعتراشان امروز فردا حامیان شما باشند.
 .6دیدگاه 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.
شاید این شما هستید که از روی احساسات
مقاومت یا لجبازی میکنید .لحظهای از میدان
نبرد کنار بکشید و درباره رفتار خودتان تأمل
کنید .شاید راههایی وجود داشته باشد تا به
شکلی صادقانه با طرف مقابل ارتباط برقرار
کنید ،حسن نیت خود را نشان دهید و تنش
ایجادشده را کاهش دهید.
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حرفهای خود را
از  ۳صافی عبور دهید!
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گروهی موفـــــق
یافتن راه حل های خالق و
جدید برای مسائل پیچیده
،هر روز دشوار تر می شود .
افراد و بخش های سازمان ها
دیگر به تنهایی قادر به حل
مشکالت فرا روی خود نیستند
.ضرورت تشکیل تیم ها و کار
گروهی در سازمان ها،اهمیت
مطالعه برروی مقوله کار تیمی
را آشکار میسازد .تیم ها اغلب
از افرادی با شخصیت ها و
رفتارهای متفاوت تشکیل شده
اند و گاه تخصص این افراد نیز
متفاوت است.
تیمی موفق است که عالوه
برشکل و تعداد نفرات تیم
،الگو و روحی منسجم و
هماهنگ داشته باشد.کار
تیمی موفق سبب افزایش توان
انجام کار هر کدام از کارمندان
می شود و به سازمان کمک
می کند بهتر به مشتریان خود

خدمات بدهد.
خصیصه های یک تیم موفق را باید با شاخص هایی از قبیل
تعهد افراد در برابر یکدیگر و در برابر اهداف مورد نظر ،
محیط ایجاد شده در تیم ،صداقتی که افراد به خرج می
دهند و نتایجی که به آن دست می یابند اندازه گیری و
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
مناسب راه حل های خالقی را با تکنولوژی جدید به کار
گیرد
شرکت الکتروپیک با توجه به این استانداردها و
با رهبری مدیران ارشد خود و بکارگیری اعضایی
منسجم و هماهنگ توانسته در پروژهای بسیار مهمی
با انجام کار تیمی به توفیقات بسیاری دست یابد که
به زودی افتخاری دیگر از مجموعه الکتروپیک را
مشاهده خواهیم کرد.

مسابقه
بین همکاران مونتاژ محصول و تولید

در مسابقه ای با موضوع قطعه چینی با نظارت مدیریت تولید برگزار شد
،خانم سمیرا کیا شمشکی از مونتاژمحصول توانست در رقابتی
نزدیک با آقای حمید رضا قادری از تولید به برتری دست یابد.
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خانواده الکتروپیک

تولد غنچه های زندگی
تولد زیبایــی هاستــــــــــ

همکارانمان خانم ها مریم بختیاری و
ایران کفاشی و آقایان رحیم شیری و
عبداهلل جعفری طعم دلپذیر پدر و مادر
شدن را چشیدند و صاحب فرزند شدند .ما
به این عزیزان تولد میوه های زندگیشان
را تبریک عرض نموده و امیدواریم کانون
خانواده شان همیشه گرم و پرامید باشد.

مســـــــــــــابقـــــــــه
تصویری از کودکـــی دو نفر ازهمکاران ستادی
در زیر مشاهده می کنید ،نــــــام این همکاران
را حدس بزنید و به قید قرعــه جایـــزه
بگیرید.پاسخ های خود را با ذکر نام خود و
واحد در برگه نوشتــه و به واحد اداری و
روابط عمومی تحویل دهید.

الهی آنکه را عشـــق
نیست ارزش چیستــــــــ

همکاران عزیز و محترم ،خانم گیتی
زارع از مونتاژبرد و آقای امیر کابلی
از خدمات پس از فروش صمیمانه ترین
پیام تبریک ما را جهت شروع زندگی
مشترکتان پذیرا باشید .
دلتان خوش  ،لبتان پر لبخند و
عشقتان جاویدان ...

برنده مسابقه پیک شماره 17
خانم سمیرا رضا نژاد از واحد کنترل
کیفیت میباشد.جواب مسابقه قبل
خانم سلطانی و آقای شاهسوارانی
میباشد.
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دستهایمان
را به خاموش
کردن چراغ های
اضافه عادت
دهیم.
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