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مقدمــه

تاریک ترین زمان شب ،قبل از سپیده دم است
روزی تصمیم گرفتم که دیگر همه چیز را رها کنم .شغلم را ،دوستانم را ،مذهبم
را ،زندگی ام را! به جنگلی رفتم تا برای آخرین بار با خدا صحبت کنم .به
خدا گفتم :آیا میتوانی دلیلی برای ادامه زندگی برایم بیاوری؟ و جواب او مرا
شگفت زده کرد .او گفت :آیا سرخس و بامبو را میبینی؟ پاسخ دادم:بلی.
فرمود :هنگامی که درخت بامبو و سرخس راآفریدم ،به خوبی ازآنها مراقبت
نمودم .به آنها نور و غذای کافی دادم .دیر زمانی نپایید که سرخس سر
از خاک برآورد و تمام زمین را فرا گرفت ،اما از بامبو خبری نبود .من
از او قطع امید نکردم .در دومین سال سرخسها بیشتر رشد کردند
و زیبایی خیره کننده ای به زمین بخشیدند .اما همچنان از بامبوها
نکردم .در سالهای
خبری نبود .من بامبوها را رها
نکردند .اما
سوم و چهارم نیز بامبوها رشد
من باز از آنها قطع امید نکردم.
در سال پنجم جوانه کوچکی از
بامبو نمایان شد .در مقایسه با سرخس
کوچک و کوتاه بود ،اما با گذشت  ۶ماه ارتفاع آن به بیش از 100
فوت رسید 5 .سال طول کشیده بود تا ریشه های بامبو به اندازه کافی
قوی شوند .ریشه هایی که بامبو را قوی میساختند و آنچه را برای
زندگی به آن نیاز داشت را فراهم میکردند.
خداوند در ادامه فرمود :آیا میدانی در تمامی این سالها که تو
درگیر مبارزه با سختیها و مشکالت بودی ،در حقیقت ریشه
هایت را مستحکم می ساختی؟ من در تمامی این مدت
تو را رها نکردم ،همانگونه که بامبو ها را رها نکردم .هرگز
خودت را با دیگران مقایسه نکن ،بامبو و سرخس دو گیاه
متفاوتند ،اما هر دو به زیبایی جنگل کمک میکنند.
زمان تو نیز فرا خواهد رسید ،تو نیز رشد میکنی و قد می کشی! از
او پرسیدم :من چقدر قد میکشم؟ در پاسخ از من پرسید :بامبو
چقدر رشد میکند؟ جواب دادم  :هر چقدر که بتواند.
گفت :تو نیز باید رشد کنی و قد بکشی ،هر اندازه که بتوانی .به یاد
داشته باش که من هرگز تو را رها نخواهم کرد!!
پس هیچگاه در زندگی مایوس نشوید
تالشتان را انجام دهید اگر یکی از کارهایتان به سرانجام نرسیده است
برای خواسته هایتان بجنگید اگر یکی از رویاهایتان به واقعیت نیانجامیده است
از دعاکردن ناامید نشوید اگر یکی از آنها براورده نشده است
زندگی با عشق ،با اعتماد ،با تالش و یادگیری معنا می شود و شک نکنید که در سخت
ترین لحظات زندگی باز خدایی هست که هر ناممکنی را می تواند ممکن کند.
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مهرداد منصوری گرکانی مدیرعامل شرکت الکتروپیک گفت:

کیفیت هیچ وقت از ما جلو نزده است!
شرکت «الکتروپیک» در سال  ۱۳۶۴در کارگاهی ده متری واقع در
خیابان پیروزی تهران با تولید اولین دربازکن صوتی با نام «کلون»
فعالیت خود را آغاز کرد .پس از گذشت دو سال با گسترش تولیدات
این کارگاه کوچک ،کارخانه ای با نام «کلون الکترونیک » تأسیس
شد که بعدا به الکتروپیک تغییر نام داد ،ساالنه دوهزار عدد گوشی و
پنل صوتی تولید می کرد .در حال حاضر شرکت الکتروپیک (سهامی
خاص) دارای سه کارخانه به مساحت ده هزار مترمربع در منطقه
صنعتی شرق تهران است.

خطوط تولید این شرکت شامل خط تولید انواع گوشی های صوتی
و تصویری،پنل های دم دری ،قفل زنجیری ،منبع تغذیه و سایر
محصوالت جانبی است .همچنین این شرکت در اوایل سال 1389
اقدام به راه اندازی خطوط جک کنترلی پارکینگ ،سنسورهای
روشنایی و قفل برقی با نام یوتاب کرده است.

مصاحبه مدیرعامل الکتروپیک با روزنامه اقتصاد
نمایشگاه

شرکت الکتروپیک چند سال قدمت دارد وفعالیت آن به
چه شکل بوده است؟

در حال حاضر بیش از  32سال از افتتاح
این مجموعه می گذرد .شرکت الکتروپیک
کار خود را از ابتدای جنگ ایران و عراق
آغاز کرده و مفتخریم اعالم کنیم که تاکنون
جنگ و تحریم ها نتوانسته جلودار تولیدات
این کارخانه باشد.

تولیدات الکتروپیک به صورت تخصصی در چه زمینه هایی
است؟

به محصوالت مـا اصطالحـا SECURITY
می گویند ،یعنی محصوالت مربوط به
حفاظت ازخانه .محصوالت ما در چند
گروه اصلی دربازکن تصویری ،دربازکن
صوتی،سنسورهای حرکتی ،جک های
دربازکن و محصوالتی در زمینه ایمنی
ساختمان تقسیم بندی می شوند.
این محصوالت به مشتریان کمک می کند
که حفاظت بهتری از خانه خود داشته باشند.

محصوالت شما نسبت به محصوالت رقیب ایرانی وخارجی
چه مزایا و تفاوتهایی دارد؟

ما همیشه سعی داشتیم کیفیت باال الگوی
کارمان باشد ،یعنی کیفیت هیچ وقت نتوانسته
از بغل ما رد شود و جلو بزند .پس از آن هم
خدمات پس از فروش مهم است ،چون به
مشتریان مان متعهد هستیم .تا جایی که
محصول ما در خانه مشتریان است ما هم با آن
ها هستیم ،طوری که اگر مشتریان به مشکلی
بربخورند نیازی نیست سراغ ما بیایند و ما
خودمان برای عوض کردن محصول یا تعمیر

آن سراغ مشتریان میرویم و این خدمات را در
سراسر ایران به مصرف کنندگان می رسانیم.
گارانتی محصوالت تان برای چه مدت و به چه شکل است؟

محصوالت ما در حال حاضر  36ماه گارانتی
دارند و هدف مان برای آینده نزدیک و تا سال
 97این است که آن را به  5سال برسانیم.
آیا در کشورهای دیگر بازارهدفی دارید و تاکنون صادراتی
به خارج از کشور داشته اید؟

شرکت الکتروپیک برای نخستین بار
محصولی در سطح جهانی در ایران
طراحی کرده است .نگاه ما موقع
طراحی محدود به بازارهای داخلی
نبوده و بازارهای خارجی را هم هدف
قرار داده ایم .این محصول  RENDAنام
دارد و یک پنل تصویری لمسی است
که نه کپی ازمحصول دیگری است و
نه شبه کپی و برای نخستین بار توسط
مهندسان ایرانی طراحی و در این
نمایشگاه رونمایی شده است.

اخبار الکتروپیکی
این آیفون لمسـی تصویـری چه تفاوتی با آیفون های
تصویری دیگر موجود در بازار دارد؟

در مدل های قدیمی تر دربازکن ها همه
قسمت ها مکانیکی بود ،اما با این تکنولوژی
جدید دربازکن تصویری هم مانند موبایل
های اسمارت لمسی می شوند .تفاوت
آن با مدل های دیگر این است که پنل
این دربازکن به خاطر نصب در فضای باز
باید در برابر آفتاب  ،گرما  ،سرما  ،خاک
و تمام موارد طبیعی استقامت باالیی
داشته باشد .این محصول قرار است بعد
از این نمایشگاه راهی بازار شود و تاکنون
استقبال از آن بسیار خوب بوده و تعجب
بسیاری ازبازدیدکنندگان را برانگیخته است.
به غیر از این محصول جدید ،تاکنون محصوالت تولیدی
خود را به کشورهای دیگر هم صادر کردید؟

محصوالت الکتروپیک را تا کنون به سوریه
و عراق و افغانستان صادرکرده ایم .برخی از
خریداران این کشورها هم محصوالت ما را
به کشورهای دیگر می فروشند.
برای بهبود و ارتقای صنعت ساختمان و تولیدات خودتان
چه انتظاری از دولت دارید؟

ما با دولت مشکالت زیادی داشتیم که
بعد از دوره اول ریاست جمهوری دکتر
روحانی شرایط خیلی بهتر شده است .در
این دوره جلوی قاچاق کاال گرفته شد که
کمک بزرگی به تولیدکنندگان ایرانی بود.
قبال محصوالت وارداتی به خاطر گمرکی
اندک یا صفر شرایط را برای شرکت های
تولیدکننده داخلی بسیار سخت می کرد که
حاال این مشکل حل شده است .در حال
حاضر هم منتظرتک نرخی شدن ارزهستیم
که اگر اتفاق بیفتد ،کمک بزرگی به ما و
سایر تولیدکنندگان داخلی خواهد بود .من
از طرف تمام تولیدکنندگان داخلی از بخش
دولتی درخواست دارم به بخش خصوصی
کمک کند و پشتیبان تولیدکنندگان باشد.
امیدوارم در سال حمایت از تولید ملی به

معنای واقعی کلمه از تولید ملی کشور
حمایت شود.
صنعت ساختمان در حال حاضر دچار رکود شدیدی
است.شرکت الکتروپیک چه طور این رکود را
مدیریت کرده است؟

خوشبختانه ما موفق شدیم این بحران
را به نفع احسن مدیریت کنیم و رکود
صنعت ساختمان تاکنون صدمه ای به
شرکت ما نزده است.

نمایشگاه صنعت ساختمان امسال را چه طور ارزیابی
می کنید و از حضور در نمایشگاه راضی هستید؟

ما یک شرکت ایرانی با سابقه 32ساله
هستیم که در نهایت فقط  65متر غرفه
در اختیارمان قرار گرفته ،در حالی که
واحدهای دیگر با سابقه کم تر غرفه
هایی با متراژ باالترگرفته اند.
این چندمین دوره ای است که در نمایشگاه شرکت
دارید؟

شرکت الکتروپیک آن قدردر نمایشگاه
های مختلف شرکت داشته که حساب
آن از دست مان در رفته است!
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مصاحبه جانشین مدیرعامل الکتروپیک با شبکه ایران کاال

رندا؛ حاصل دانش و کارتیمی
در حاشیه برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان ،شبکه
تلویزیونی ایران کاال شرایطی را فراهم آورد تا با آقای مجید
منصوری ،جانشین مدیرعامل مصاحبه ای ضبط و بصورت

زنده پخش نماید .از این رو متن مصاحبه ایشان را در این
شماره از فصلنامه درج کرده ایم تا آن دسته از همکارانی که
موفق به مشاهده آن نشده اند متن آن را مطالعه نمایند.

لطفا خودتان را معرفی کنید؟

مجیدمنصورگرکانی هستم جانشین
مدیرعامل شرکت الکتروپیک با سابقه ای
حدود  30سال در زمینه تولید سیستم های
دربازکن صوتی و تصویری که به تولید عالقه
داریم و تا امروز توانستیم موفق باشیم.

چندمین بار هست که در نمایشگاه صنعت ساختمان
شرکت می کنید؟

ما برای پنجمین بار هست که در نمایشگاه
ساختمان شرکت میکنیم و با توجه به
اینکه تولید مشکالت خاص خودش را دارد
چندین سال حضور نداشتیم اما به لطف خدا
امسال شرکت کردیم.

وضع بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟

خداروشکر بد نیست و بازار در حال بهبود
است و فکر میکنم شرایط ساخت و ساز رو
به افزایش باشد.

شما رقیب هم دارید؟

به نظرم اگر بگوییم همکار بهتر می باشد.
همکارهای تولیدکننده ما حدود چهار شرکت
هستند و البته تعدادی هم واردکننده داریم
و از همکاران خارجی هم نباید گذشت.

فکر میکنید در این بازار شلوغ که کاالی مشابه شما (آیفون)
را تولید می کنند از چه طریقی شما دیده شوید بهتر است؟

ابتدا باید عرض کنم که آیفون یک برند ژاپنی
است و بهتر است از کلمه دربازکن استفاده
کنیم .نکته بعد اینکه یکی از راه های دیده
شدن تبلیغات موثر است ولی در کنار تبلیغ،
شما باید کاال و خدماتی که ارائه می دهید از
کیفیت خوبی هم برخوردار باشد چون کیفیت
برای هر مصرف کننده ای حائز اهمیت است و
فکر میکنم الکتروپیک با توجه به اینکه دانش
خود را بومی کرده است توانسته است در طی

این سال ها کیفیت خود را حفظ کند ضمن اینکه
درحالحاضربهنقطهایرسیدهایمکهمیخواهیم
کیفیتمانرانیز ارتقا بخشیم.
در این نمایشگاه چه محصوالتی برای مخاطبانتان به معرض
نمایشگذاشتید؟

در این نمایشگاه عالوه بر محصوالت قبلی که
به بازار عرضه کرده بودیم از محصول جدیدی
رونمایی کردیم که توسط طراحان و مهندسان
داخلی طراحی و تولید شده است و از ویژگی
های بارز آن عالوه بر زیبایی مدرن ،نوار LED
بار آن است و برای اولین بار در کشور بجای
شستی های زنگ از صفحه کلید لمسی استفاده
شده است.

نام این محصول منحصر به فرد را می فرمایید؟

بله .صفحه تصویری «رندا» که حاصل دانش و
کار تیمی شرکت الکتروپیک می باشد.
مایه افتخار است که در اولین حضور الکتروپیک در شبکه
تلویزیونی ایران کاال از یک محصول ایرانی توسط مهندسین
مجرب ایرانی صحبت می شود .ممنون که همراه ما بودید.
حرف آخر؟

ممنون از شما و امیدوارم که شبکه ایران کاال
نیز در راستای حمایت از تولید ملی و کاالی
ایرانی موفق باشد .

اخبار الکتروپیکی

محصولـی با طراحـی نویـن و عملکـردی متفاوت
شرکت الکتروپیک در نمایشگاه صنعت
ساختمان ،از جدیدترین محصول خود،
«رندا» رونمایی کرد.

برای اولیـن بار در کشـورپنلی
توسط الکتروپیک طراحی و
تولیـد شـده است که در آن،
شستی زنگ دم دری حـذف و
صفحه آن بصورت لمسی تعبیه
شده است.
رندا با توجه به اینکه تست های
مختلف کیفیت عملکردی از جمله  IP43و
آگوستیک را گذرانده است؛ دارای کیفیت
بسیار مناسبی به لحاظ صدا ،دوربین و دید
در شب می باشد.
یکی دیگر از ویژگی های خاص این محصول،
اندازه و ابعاد ثابت آن برای ساختمان های
یک تا ده واحدی می باشد.
در پایان باید به زیبایی منحصر به فرد این
محصول مدرن اشاره کرد که نوار  LEDروی
آن جهت نمایش ،این محصول را نسبت
به تمام پنل های دم دری موجود در بازار
متمایز کرده است.
الزمبهتوضیحمیباشدورژنهایدیگری
از این محصول با امکانات و قابلیت های
متفاوت به زودی روانه بازار خواهد شد.
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تغییر شاخص ترین ویژگی الکتروپیک در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ( ۲۱لغایت ۲۴مرداد)

تغییر را لمـس کنید
گزارش تصویری از حضور

در نمایشگاه ............................................................

رونمایی از محصول جدید شرکت «پنـل رندا» .....................................................................

اخبار الکتروپیکی

و
استقبال گسترده نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش از غرفه
تحسین بازدیدکنندگان داخلی و خارجی از تغییراتی که در بهبود محصوالت شرکت
به لحاظ کیفیت و عملکردی لحاظ شده است.........................................................................
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اخبار الکتروپیکی

اطالع رسانی گسترده و دعوت به
بازدید از غرفه الکتروپیک در نمایشگاه که
نشان از حضور پرقدرت شرکت در هفدهمین
نمایشگاه بین المللی ساختمان داشت.............

دریافـت نظـرات ،پیشنهـادات و
انتقـادات بازدیدکنندگان به منظور حضور
موثرتر در نمایشگاه های آتی...............................

رونمایی ازمحصوالت
وپروژه های جدید الکتروپیک
از قبیل پنل های تصویری با
پروفیل رنگی پنل دم دری
با قابلیت تکنولوژی WIFI
مانیتور  ۷اینچ لمسی با قابلیت
فراخوانی آسانسور و بازکردن
در پارکینگ تغییر و بهبود
عملکرد پنل های دم دری
با شستی های زنگ جدید
اولین حضور مستقل یوتاب در نمایشگاه که با بازدید مناسبی از سوی مخاطبان
مواجه شد ...............................................................................................................................................
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گامی دیگر از

در خدمت رسانی به مشتریان

شرکتالکتروپیکدرنمایشگاهصنعتساختمان،درراستایاصلمشتریمداریخود،دوخدمتجدید
دیگربهمشتریانشارائهکرد.

ایندوخدمتارزشمند،افزایشمدت گارانتی محصوالت صوتی از 36ماه به 48ماه
و 90روز ضمانت بازگشت محصول می باشد.
در این امتیاز خاص ،مشتری پس از خرید محصول ،تا  90روز فرصت خواهد
داشت تا اگر بنا به هر دلیلی از خرید خود منصرف گردیده باشد  ،محصول
خریداریشدهراعودتنماید.
مشتریان و سرویسکاران سراسر کشور جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با دفتر خدمات پس از
فروش شرکت به شمارهتلفن 02177356666تماس حاصل فرمایند.

اخبار الکتروپیکی

برگزاری کارگاه های آموزشـی
خدمات پس از فـروش
شرکتالکتروپیکدرراستایاهداف
آمـوزشی خود ،کارگاه آموزشـی
برای ارتقـای سطـح علمی و فنی
سرویسکاران و برقکاران استان قم و
زنجان برگزار کرد .
این کارگاه های تخصصی که با همکاری
واحدهای خدمات پس از فروش ،روابط
عمومی و آموزش برگزار شد با استقبال
شرکتکنندگانمواجهگردید.
در این دوره های آموزشی ،پیرامون نصب

دربازکنهایصوتیوتصویریالکتروپیک،
نحوه سیم بندی و علت یابی خرابی ها و
معرفی قابلیت های محصوالت ،آموزش
هاییارائهوبهپرسشهایمطرحشدهپاسخ
داده شد .الزم به توضیح می باشد از مطالب
تدریس شده آزمونی به عمل آمد و در پایان
بهنفراتبرترهدایاییتقدیمشد.
این کارگاه های آموزشی در تاریخ 28
اردیبهشت ماه  1396در هتل پاسارگاد
قم و در تاریخ  2مرداد ماه در هتل بزرگ
زنجان برگزار شد .

استــان قم ............................................................................

استــان زنجان ......................................................................
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خوب دشمن ،عالـــی است
شرکت الکتروپیک همواره در راستای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات خود تالش کرده است
و حفظ و ارتقاء کیفیت ،همیشه یکی از اصول خط مشی شرکت بوده است و این مهم با نظرات و
پیشنهاداتتمامیپرسنل،سرویسکاران،نمایندگانومشتریانمیسرگردیدهاست.
دراین بخش چند نمونه از تغییراتی که منجر به بهبود کیفیت محصوالت شده است را معرفی می نماییم:

در قوطی های توکار دم دری،
مهره های اتصال پیچ بصورت
برنجی تزریق شده است و در
این حالت امکان چرخش مهره در
جای خود به حداقل رسیده است.

در مانیتـور  7اینچ مـدل ،1294
به جـای تقویت کننـده صدای
ترانزیسـتوری از مـدار مجتمع
(آی سـی  )1062اسـتفاده شده
اسـت کـه کیفیـت و بهبـود
بلندی صـدا را بـه همـراه دارد.

جنس سـر و تـه پنل هـای دم
دری الکتروپیک بـه آلومینیوم
آنودایـز شـده تغییـر یافتـه
اسـت ایـن موضـوع منجـر
گردیـده اسـت پنـل هـای
دم دری در برابـر رطوبـت و
تغییـر دمـا مقـاوم تـر شـوند.

در مانیتورهای مدل 1286و1088
این امکان فراهم شده است تا در
صورت سفارش ،نمایشگرها با
قابلیت فیلمبرداری تولید گردد.

اخبار الکتروپیکی

انبارگردانـی در
با توجه به برنامه ریزی های انجام شده ،همزمان با
تعطیالتتابستانیدرمردادماهتمامیانبارهایالکتروپیک
انبارگردانیشد.
صورتبرداری از کاالی موجود در انبار و ارزیابی موجودی
آنراانبارگردانیمیگویند
بر اساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای
یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکتهای بازرگانی،
تولیدی و صنعتی صورت گیرد .البته با توجه به ابعاد و
اهمیتکاالهااینزمانمیتواندکوتاهترهمدرنظرگرفته
شود .هدف از انبارگردانی به طور کلی شمارش موجودی
اقالم کاال به منظور ایجاد اطمینان از وجود کمی و کیفی
وکنترلکاالهاست.
بدین منظور الزم است قواعدی در حین انبارگردانی
انجام پذیرد .از جمله این قواعد میتوان به الصاق
تگ به کاال اشاره کرد .همچنین مواردی از قبیل
پلمپ انبار ،عدم ورود و خروج کارکنان و افراد به انبار،
مرتبسازی کاالها و سایر موارد امنیتی باید مورد بررسی
قرار گیرد و بر اساس سیاستهای جاری مجموعه

نسبت به الزام یا عدم التزام به آن اقدام نمود.
انبارگردانی الکتروپیک با هدف کنترل
و بررسی عدم انطباق های سال  ،95با
نظارت مدیریت مالی و حسابرسی داخلی
شرکت انجام پذیرفت که خوشبختانه تعداد
زیادی از این عدم انطباق ها با همکاری
واحدهای مرتبط شرکت برطرف گردیده بود.
به همین منظور از تمامی همکاران که در این
فرآیندنقشداشتندوباارائهیککارتیمی،نتیجه
باارزشی را رقم زدند ،تشکر و قدردانی می شود.

قدردانیازهمکارانکمپینکوچهبهکوچه

روابط عمومی شرکت الکتروپیک از تمامی همکارانی که در کمپین کوچه به
کوچهمشارکتکردندتشکروقدردانیکردهوبهاینعزیزانهدایاییاهداکرد.
در این کمپین  5132ساختمان سرشماری شد و اطالعات کسب
شده در حال تحلیل و بررسی است.
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چرا

را متمایز می دانیم...

از این شماره فصلنامه به بعد قصد داریم تا برخی از ویژگی های محصوالت الکتروپیک را معرفی
کنیم .ویژگی هایی که کمتر مورد توجه مشتریان قرار می گیرد ولی همین ویژگی ها ،منجر به
افزایش کیفیت محصوالت شده است و باعث شده است برند الکتروپیک از سایر برندهای مشابه
متمایزوماندگارگردد.

جهت محافظت محصول بعد از نصب بر روي
دیوار  ،پشت محصول از پایه نگهدارنده
استفاده شده است که جنس پایه براي
استحکامبیشترفلزيمیباشد.

سیم بند مانیتورهای نسل جدید مدل های
 1090 ، 592 ، 889و  ، 1294الکتروپیک
بصورت سوکتی می باشد و این موضوع در
رضایتمندی مشتریان و سرویسکاران به
منظور خدمات رسانی سهم بسزایی دارد.

محصوالتیکهقابلیتعکسبرداریدارنداین
امکان را به کاربر میدهد تا عکس های گرفته
شده را بصورت تکی با استفاده از کیلد های
جانبی ( )MODEو از طریق منو به صورت
کلی از حافظه دستگاه پاک نماید  ،و در برخی
مدلهاقابلیتانتقالتصویرازحافظهداخلیبه
حافظهخارجینیزبرایکاربرفراهممینماید.

اخبار الکتروپیکی

جنـس بدنه گوشـی های
(مانیتـور) الکتروپیـک از
 ABSباکیفیت می باشـد
و همیـن امـر منجـر بـه
پایـداری و ثبـات رنـگ
محصـول در گـذر زمـان
می باشــد.

مانیتورهـای الکتروپیـک
دارای 17ملـودی متنـوع
زنـگ می باشـند در حالی
کـه دربازکن هـای موجود
در بـازار عمومـا تـک
ملـودی هسـتند.

دوربین های به کار رفته در پنل
های الکتروپیک ،این قابلیت را
دارد که به هنگام نصب در هر
جهتیتنظیمگردد.

در مانیتور های الکتروپیک در صورت سوئیچ نمودن بین پنل های دم دری ،
هیچگونهاثریازقطعتصویر،پرشتصویر،سیاهوسفیدشدنتصویرمشاهده
نمی شود در صورتیکه در بسیاری از برندها در صورت سوئیچ بین پنل ها شکل
گیری تصویر با تاخیر و یا سیاه و سفید شدن و  ...همراه می باشد .
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گفت و گـو با همـکاران خدمات پـس از فروش
از خردادماه سال جاری به منظور افزایش کیفیت خدمات به مشتریان و به منظور دریافت نظرات و انتقادات
ایشان از تمامی افرادی که به نحوی با شرکت تماس گرفته و یا از خدمات پس از فروش شرکت استفاده کرده
بودند نظرسنجی صورت پذیرفت که در این نظرسنجی دونفر ازسرویسکاران خدمات پس از فروش باالترین
نمره را کسب کردند.
ما با این دوهمکار عزیز یعنی ایمان چگینی و مرتضی گلستانی دقایقی صحبت کردیم که خالصه این گفتگو
رامیتوانیدمطالعهفرمایید.

ایمان چگینـی..............................................................................................

خدمات پس از فروش الکتروپیک یکی
از نقاط قوت شرکت محسوب می شود
چه عواملی باعث این عملکرد مطلوب به
مشتریان شده است؟
چگینی :پرسنل متعهد و پرتالش
گلستانی :مدت زمان گارانتی و
سرعت ارائه خدمات به مشتریان
به نظر شما یک سرویسکار که با مشتریان
مختلف سروکار دارد عالوه بر مهارت فنی
چه خصوصیات دیگری باید داشته باشد؟

چگینی :باید در وهله نخست
روانشناس خوبی باشد و بتواند با
رفتار و مهارتش رضایت مشتری را
جلب نماید.
گلستانی :روابط اجتماعی باال  ،ظاهر
آراسته و توانایی کنترل رفتار در
شرایطمختلف
در نظرسنجی های صورت گرفته شما
یکی از سرویسکارانی هستید که باالترین
امتیاز را کسب کرده است .چگونه به این
سطح از رضایت مشتریان دست یافتید؟

اخبار الکتروپیکی

چگینی :هرگاه جهت سرویس به
محل مشتری اعزام می شوم سعی
نموده ام خود را جای مشتری
گذاشته و تا اعالم رضایت نهایی از
عملکردمحصولمحلراترکننمایم.
گلستانی :تمام همکاران من این باور
را دارند که وقتی در منزل مشتری
حضور می یابند در واقع نماینده
شرکت الکتروپیک هستند پس باید
مهارتورفتاریازخودبروزنمایندکه
در شان مجموعه الکتروپیک باشد.
در خصوص شرایط کاریتان کمی توضیح
بفرمایید؟
چگینی :تردد روزانه در سطح
شهربزرگ تهران و برخورد با افراد
مختلف که اکثرا به دلیل اینکه
محصولشان دچار مشکل شده است
ناراضی هستند از شاخص ترین
موارد شرایط کاری ما می باشد.
گلستانی :یک سرویسکار موظف
است در گرما و سرما طبق زمانی که
به مشتری اعالم می کند در محل
حضور داشته باشد.
انتظار شما از شرکت چیست؟
چگینی :انتظار خاصی وجود ندارد
و همه چیز مطلوب می باشد اما
نکته ای که حائز اهمیت می باشد و
شرکت الکتروپیک همواره این نکته

................................................................................مرتضی گلستــانی

را رعایت کرده است این می باشد که هر
چقدر کیفیت قطعات مصرفی باالتر باشد
رضایت مشتریان از محصول باالتر می رود.
گلستانی :سرویسکاران باید به جدیدترین
ابزارها و دانش های فنی تسلط داشته
باشند تا بتوانند خدمات با کیفیت تری به
مشتریان ارائه دهند.
حرف پایانی
چگینی :از مدیران ارشد شرکت نهایت
تشکر را دارم که محیطی آرام و پویا
برای پرسنل فراهم کرده اند و مشغول به
فعالیتهستیم.
گلستانی :هرگاه یک مشتری با شرکت
تماس می گیرد و از یکی از همکاران تشکر
می کند به معنی واقعی کلمه خستگیمان
از تن در میرود.
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«یکدستصدانداره»،همهمااینضربالمثلقدیمیکهکارگروهیراتشویقمیکند،شنیدهایم،اما
واقعامزیتکارگروهیچیست؟بهرهگیریازکارگروهیدرمحلکار،انتخاببهتریبرایبرندهشدن
است.دراینجاششدلیلیکهکارگروهیدرمحلکار،منجربهپیشرفتشمامیشود،بیانشدهاست.

 6مزیت کارگروهی
در محـل کار
.۲تقویت
تواناییهای
افــراد
کار کردن با یکدیگر به
کارکنان اجازه میدهد روی
استعدادهای هم تیمی های
خود پیشرفت کنند .در حالی
که نقطه قدرت شما تفکر
خالق است ،همکار شما ممکن
است در کار سازماندهی و
برنامه ریزی خوب باشد .در
اشتراک گذاشتن تواناییهای
خود با تیم درنگ نکنید.
اغلب ،دلیل اثربخشی کار تیمی
این است که اعضای تیم برای
عرضه استعدادهای فردی به
یکدیگر تکیه می کنند .افراد
تیم با مشاهده فرایندها ورای
مهارت های فردی ،یاد میگیرند
که چگونه استعدادهای خود را
ترکیب نموده و به تیمی قوی
تر تبدیل شوند.به طور مثال
زمانی که میبینید همکارانتان
از یک رویکرد متفاوت در فروش
استفاده می کنند ،شانسی به
دست میآورید که روش خودتان
را تنظیم و یا بهبود ببخشید.

.۱پرورش
خالقیت و
یادگیری

وقتی افراد با هم در یک
تیم کار میکنند ،خالقیت
رشد میکند .ایده های ناب،
زمانی به وجود میآیند که
افراد به عنوان یک گروه،
دیدگاه کهنه کار انفرادی،
را کنار بگذارند .ترکیب
دیدگاه های منحصر به
فرد هر یک از اعضای
تیم ،برای رسیدن به راه
حل های فروش بیشتر،
موثرتر است .کارتیمی،
دانش به اشتراک گذاشته
در محل کار را به حداکثر
رسانده و در یادگیری
مهارت های جدید به شما
کمک میکند ،طوری که
میتوانید برای بقیه ی کار
خود ،از آنها بهره مند شوید.
همکاری در یک پروژه،
شور و شوقی برای یادگیری
ایجاد میکند که معموال
کار انفرادی فاقد آن است.
فرصت اشتراک گذاری
کشفیات و یافته ها با
بقیه تیم ،برای کارکنان
هیجان انگیز بوده و منجر
به پرورش دانش فردی و
تیمی می شود.

.۳
ایجاد اعتماد

با تکیه بر یکدیگر ،اعتماد شکل
می گیرد ،و با کار گروهی روابط
قویتری بین همکاران پدید
میآید .با وجود اختالف گاه به
گاه ،تیم کارامد ،از کار با هم
لذت می برند و گروه قوی تری
به وجود میآورند .زمانی که شما
به همکار خود اعتماد میکنید،
پایه و اساس یک رابطه پی ریزی
شده و باعث میشود که درگیری
های جزئی را تحمل کنید.
ی ها ،در شما
اعتماد به هم تیم 
احساس امنیت ایجاد میکند
که باعث میشود ،ایده ها ظهور
کنند .این موضوع منجر میشود
که کارکنان با هم راحت باشند
و یکدیگر را تشویق کنند .به
هنگام کار در یک تیم ،ارتباطات
باز ،کلیدی است که منجر به
تولید راه حل های موثر در پروژه
های گروهی دشوار میگردد.
بدون اعتماد ،تیم فرو میپاشد
و نمی تواند در پروژه های خود
موفق شود .در تیم ها ،افراد
یکدیگر را رشد می دهند و
تقویت خصوصیات فردی ،منجر
به شکل گیری گروهی منسجم
میشود .با همکاری یکدیگر،
کارکنان یاد می گیرند که برد و
باخت همه اعضای تیم را تحت
تاثیر قرار میدهد .کار گروهی
مستلزم اعتماد به توانایی های
متمایز یکدیگر است.

دانستنـی ها

.۴مهارتهای
حل اختالف را
میآموزد

زمانی که با همدیگر یک
گروه از افراد منحصر به
فرد را تشکیل میدهید،
وجود اختالف ،اجتناب
ناپذیر است .کارمندان با
زمینه ها و سبک کار و
عادات مختلف هستند.
اگر چه این دیدگاه های
متفاوت ،موجب کارامدی
میشود ،اما ممکن است
رنجش هایی را هم به
وجود آید و به سرعت به
درگیری تبدیل شود.
هنگامـی که در شـرایط
کار تیمـی ،تعارضـی
پیـش آیـد ،کارکنـان
مجبـور هسـتند ایـن
مـوارد را بـه جـای
ارجـاع بـه مدیریت ،بین
خودشـان حـل و فصـل
نماینـد .یادگیـری حـل
اختالفات ،اولین مهارتی
اسـت که کارمنـدان می
تواننـد بـرای تبدیـل
شـدن بـه مدیرانـی
کارآمـد بـه کار گیرنـد.

.۵حس
مالکیترا
ترویجمیدهد
پروژه های تیمی ،کارکنان را
تشویق میکند که از مشارکت
خود احساس غرور کنند.
مقابله با موانع و اجرای کاری
موثر ،باعث میشود اعضای
تیم احساس رضایت کنند.
تالش در جهت دستیابی به
اهداف شرکت ،اجازه میدهد
کارکنان احساس تعلق به
شرکت داشته باشند .این امر
وفاداری به وجود میآورد ،که
منجر به رضایت شغلی بیشتر
در میان کارکنان میشود.
کار گروهی تنها برای کارکنان
مفید نیست .در دراز مدت به
نفع کارفرما است .کارمندانی
که به طور مستقیم با محل کار
خود ارتباط دارند ،به احتمال
زیاد در شرکت میمانند .با
وجودی که اکثر کارکنانی که
شغل خود ترک میکنند ،اغلب
حقوق و دستمزد کم را دلیل
خود میدانند ،گله دیگری که
شایع است مهم نبودن حضور
و سهم آنها در شرکت است.
کار گروهی باعث میشود افراد
با هم در شرکت درگیر شده و
تصویر بزرگتری ارايه کنند.

.۶تشویق
ریسکپذیری
سالم
کار کردن به عنوان یک تیم
باعث میشود اعضای تیم
ریسک پذیری بیشتری داشته
باشند ،زیرا آنها در صورت
شکست ،به حمایت کل گروه
ایمان دارند .در مقابل ،اشتراک
گذاری موفقیت در تیم ،تجربه
ای دلچسب است .هنگامی که
تیمی با هم موفق میشوند،
ایده های انقالبی بدون تردید
به وجود می آید .در بسیاری
از موارد ،پرخطرترین ایده ها به
بهترین ایده تبدیل میشود .کار
گروهی اجازه میدهد کارکنان
با آزادی بیشتری فکر کنند.
ممکن است هیچ سخنی از
«من» در تیم نباشد ،اما کار
گروهی میتواند در سطح
شخصی نیز برای کارکنان
منفعتی داشته باشد .اجازه
دهید طبیعت رقابتی در محل
کار رویکردی برای رشد و ترقی
شما شود .در عوض ،نحوه
ی حل و فصل اختالفات را
بیاموزید و به هم تیمی خود
اعتماد کنید تا بهترین ایده
های خود را بیان کنند .از
اعضای تیم خود درس بگیرید
و روی مهارت های یکدیگر،
برای ایجاد نتایج چشمگیرتر
در محل کار تمرکز کنید.
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ـنگه ()PETER M. SENGE
ـنایی با پیتر سـ
آشـ
پیتر سنگه در سال  1947در آمریکا به دنیا
آمد .مدرک کاشناسی مهندسی را از دانشگاه
استنفورد و کارشناسی ارشد و مدل سازی
سیسستمهای اجتماعی و دکترای مدیریت
را از دانشگاه  MITاخذ
کرد .او هم اکنون
مدرس ارشد در
مدرسه مدیریت
S L O A N

در دانشــگاه
 MITاســـت.
آنچـه پیتـــــر
سـنگه بـا آن
شـناخته میشود
و از او چهـره ای
جهانـی سـاخته
اسـت نظریـه های
یادگیرنده اسـت.
نظریـه ای
کـه در دهـه
 90نظریـه
مسـلط و
M.
مطــــرح در (SENGE
سـازمان های کسب و کار محسوب می شد.
او در تبییـن نظریـه هـای یادگیـری ،موانع
یادگیـری ،الگوهـای رشـد ،عوامـل تقویـت
کننـده و چالش هـای محدود کننده رشـد،
تلفیـق اسـتراتژی های رهبـری و یادگیری،
تشـریح مدل های ذهنی و تفکر سیسـتمی
درسـال هـای اخیر بسـیار کوشـیده اسـت.
به همه جای دنیا سفر کرده است و سخنرانی
های بسیاری درباره این موضوع ها انجام
داده است .در این مدت او با رهبران کسب و
کار ،آموزش ،بهداشت و حکومتی زیادی کار

کرده است .سنگه با کمک شرکت های برت
مثل  - AT ANDTفورد  -آی بی ام  -مرکز
یادگیری سازمانی و سپس انجمن یادگیری
سازمانی را در  MITبنیانگذاری کرد و در
طی کارگاههای متعدد آموزشی ،مفاهیم
و روش های یادگیری سازمانی
را بطور وسیعی به کارشناسان
و مدیران انتقال داده است.
عالقه ویژه او تمرکز زدایی از
نقش رهبری در سازمان ها
به منظور افزایش ظرفیت
و استعداد افراد در جهت
انجام کار بهره ور است.
کتاب پنج فرمان او یکی از
پنج کتاب موثر مدیریتی در
دو دهه اخیر قلمداد شده است.
او مفاهیم انتزاعی نظریه سیستم
ها را به ابزارهایی برای فهم بهتر
تغییر اقتصادی و سازمانی تبدیل کرده
اسـت .کتاب معـروف دیگـــر او
«رقـص تغییـر» اسـت
کـه نگاهـی متفـاوت
 )PETERبـه تغییـر دارد و بـه
تعبیـر خـود او در صـدد یافتـن راهـی برای
عبـور از اسـطوره رهبـر قهرمـان اسـت.
مجله «بیزنس استراتژی» سنگه را یکی
از  24نفری میداند که بیشترین تاثیر را
در استراتژی کسب و کار در  100سال
اخیر داشته است .مهم ترین ویژگی های
کتاب های سنگه تبیین کل نگری و تفکر
سیستمی و فهم الگوی تغییرات و روابط
درونی پدیده ها و پرهیز دادن از نگرش
های مکانیکی و خطی به پدیده هاست.
او خود را ایده آلیست عمل گرا میخواند.

دانستنـی ها

تکنیک پومـودورو
مدیریـت زمان و
روشـی سـاده بـرای
زمانبنـدی فعالیت ها

تکنیک پومودورو ( )POMODORO TECHNIQUEاز
جمله شناخته شده ترین روشها در زمینه مدیریت زمان
می باشد و بر اساس این نظریه شکل گرفته است که
استراحت های خیلی کوتاه می توانند بر روی چابکی ذهن
تاثیر مثبتی داشته باشند.
در این روش برای استفاده بهتر و بهینه تر ،زمان به بازه
های معینی تقسیم بندی شده و هرکدام از این بخش ها به
یک فعالیت مشخص اختصاص داده می شود.
تکنیک پومودورو چگونه ابداع شد؟
کلمه پومودورو ( )POMODOROدر زبان
ایتالیایی به معنای گوجه فرنگی است
و ایده اولیه شکل گیری تکنیک
پومودورو توسط یک دانشجوی
ایتالیایی به نام فرانچسکو چیریلو
در سال  1980میالدی می باشد.
وی در دوران دانشجویی برای
مدیریت زمان ،از تایمر جهت
تهیه یک نوع سس گوجه فرنگی
استفاده می نمود که زمانی برابر
با  25دقیقه الزم داشت.
این تکنیک بعدها ،با توجه به تاثیر
مثبتی که در میزان بهره وری استفاده
از زمان داشت ،بیشتر مورد توجه واقع و به
عنوان روشی موثر در مدیریت زمان شناخته شد.
در واقع در این روش ،بهترین زمان جهت صرف یک
فعالیت ذهنی که می تواند شامل کارکردن با رایانه نیز
باشد؛ 25دقیقه است و در این بازه ،فرد باید فقط و
فقط بر یک موضوع تمرکز داشته باشد پس از آن می
بایست یک استراحت اجباری  3تا 5دقیقه ای برای خود
درنظر بگیرد و سپس فعالیت خود را پیگیری نماید.
این استراحت می تواند بلند شدن از پشت میز ،قدم زدن
یا آب نوشیدن باشد تا جریان خون در بدن به حرکت آید.
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قطب نمایی است که در هر شرایطی
مسیـر درست را نشـان می دهــد

ا نســا نها
در زندگی دودسته اند .پاره ای
دارای هدف هستند یعنی اینکه می دانند
که در زندگیشان چه می خواهند وآینده خود را از قبل
برای خود ترسیم کرده اند ولذا در مسیر زندگی در دنیایی
از اطمینان وبا نقشه حرکت می کنند وبعضی دیگر هستند که
اصوال هیچ هدف مشخصی نداشته وباری به هر جهت زندگی می کنند .
رویایی در سرندارند ونمی توانند که در دنیاچه می خواهند وباید به دنبال چه
باشند .این انسانها ی بی هدف معموال در مسیر زندگی گم هستند ومعموال آینده
درخشانی هم ندارند .خسته اند وافسرده وگاهی ناامید از زندگی وخالصه انسانهای
ناموفق وناکام اعتماد به نفس رابطه مستقیم با داشتن هدف وبرنامه در زندگی دارد .
انسانهائی که هدفمند هستند معموال خود را باوردارند واعتماد به نفسشان عالی است
.در مقابل انسانهائی که در دنیای خود هدفی ندارند وبی برنامه زندگی می کنند کمتر
خود را باور دارند و اعتماد به نفسشان ضعیف است  .شما چگونه اید؟آیا در زندگی
هدف دارید ؟آیا رویا یی برای آینده خود در سر دارید؟اگر جواب منفی است حتما
آینده خود را طراحی کنید بدانید که هدف ها هستند که مقصد و مسیر یک
زندگی را تعیین می کنند  .هدف ها هستند که به انسان اعتماد به نفس و
انگیزه وعشق به زندگی میدهند  .یک انسان هدفمند هرگز افسرده
نمیشود  .داشتن هدف به اعتماد به نفس انسان استحکام
و زیبایی می بخشد  .برای خود درزندگی هدف
تعیینکنیدومنتظردیگراننمانید.

دانستنـی ها

اردك هاي خود را به
مدرسه عقاب ها نفرستيـد
يك وقتي ،حيوانات تصميم گرفتند در يك مدرسه
آموزش مهارت هاي حيوانات شركت كنند .برنامه
آموزشي آنها شامل دويدن ،باال رفتن ،شنا كردن
و پرواز كردن بود .همه حيوانات همه درس ها را
انتخاب كردند.
اردك كـه در شـنا كـردن عالـي بـود ،و از معلـم
خـود بهتر شـنا مي كـرد ،در پـرواز نمـره قبولي
نيـاورد ،و در
دويـدن ضعيـف شرح حکایت:
بـود .چـون در توانایی ها و ویژگی های خود را
دويـدن
بسـيار بشناسید و اگر کاری که به شما
كنـد بـود ،ناچار
شـد شـنا را محول شده با توانایی و روحیه
از درس خـود شما سازگاری ندارد آن را به
حـذف كنـد و مافوق خود اعالم کنید.
پـس از تعطيلي
سـاعات درسـي ،مدیران باید نقـاط قوت و ضعف،
در مدرسـه مـي نیروهـای خود را بشناسـند و بر
مانـد و دويـدن اسـاس همیـن موضـوع برنامـه
تمريـن مـي
كـرد .اين تمرين ریـزی و تقسـیم کار کننـد.
باعـث شـد كـه
پاهـاي پـرده دار او كام ً
ال پوسـتمال شـوند و به همين دليل كسـي
ناراحـت نشـد مگـر خـود اردك.
خرگوش در دويدن در رأس كالس خود بود .اما عصب هاي ماهيچه
هايش به علت تمرين زياد شنا كشيده شدند و در دويدن هم كم مي
آورد و مثل سابق نمي توانست بدود.
سنجاب در باال رفتن عالي بود .اما در كالس پرواز بيچاره شده بود.
زيرا معلم او را وادار كرده بود از زمين به باال برود نه اين كه از درخت
پايين بيايد .سنجاب به دليل فشار زياد دچار گرفتگي عضالت شد.

از اين رو در باال
رفتن نمره «ج»
و در دويدن «د»
گرفت و مردود
شد.
عقاب يك بچه
مساله دار بود
و به خاطر بي
انضباطي به
سختي تنبيه
شد .در كالس
هاي پرواز از
همه جلوتر بود
و اصرار داشت
روش خود را در
باال رفتن به كار
گيرد.
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راه های طالیی مدیریت زمان

همیشه پیش خود فکر میکنیم که غافلگیر زمان میشویم و زمان آن طور که باید و شاید به ما
اجازه نمیدهد کارهایی که در ذهن و شاید حتی در رویاهای خود میپرورانیم به انجام برسانیم.
بهترین فرصتها و یا بدترین آنها همیشه زمانی رخ میدهد که انتظار و امادگیاش را نداشتهایم.
حتما شما هم با چنین موقعیتهای دشواری روبه رو شدهاید و توضیحات گفته شده را به راحتی
درک میکنید .چرا چنین میشود؟ چرا برای ما این اتفاقات بیشتر رخ میدهد و نه دیگران؟ چرا
زمانی که آمادگی این اتفاقات را داریم رخ نمیدهند؟ بلکه زمانی پیش میایند که آمادگی آن را
نداریم؟ پاسخ همهی این سئواالت در بحثی به نام «مدیریت زمان» نهفته است .مدیریت زمان
یعنی چه؟ و این بحث به چه معناست؟ یعنی اینکه از فرصتهای و لحظههایی که داریم بهترین
استفاده را داشته باشیم ،حتی زمانی که منتظر چنین پیشآمدی نباشیم .شاید این صحبتها به
نظرتان تکراری باشد اما یک تفاوت دارد و آن این است که ما به نقل از مجله سیمرغ به شما ،راه
کارهایی ارائه دادهایم تا شما بتوانید از زمان خود استفاده بهینه داشته باشید.
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آموزشــی

 .۴بدون داشتن هدفهای قابل وصول و
مشخص شما نمیتوانید درباره مدیریت زمان
خود تصمیم بگیرید .پس هدفهایی را در نظر
داشته باشید که بتوانید به آنها برسید ،نکتهی
مهمی که در اینجا حائز اهمیت است این است
که در حد تالشتان ،آرزو و هدف داشته باشید
نه کمتر نه بیشتر .زیرا اگربیشتر از تالشتان
آرزو داشته باشید چون به آنها نمیرسید
دچار سرخوردگی و افسردگی خواهید شد.
 .۵برنامههای زمانی در خانواده تا حدودی به
برنامههای زمانی یکایک اعضای خانواده بستگی
دارد .اگر برنامهریزی و هدفی برای زندگی
شخصی و خانوادگی خود دارید این کار مستلزم
همکاری و یاری تمام اعضای خانواده است.
 .۶اگر هدفی را دارید که گروهی است و
الزمهی آن تالش تمام اعضای گروه است
متناسب با توان خود و اعضای گروه گام بردارید
نه خیلی سریع نه کند.
 .۷اولویتها در یک زمان تغییر پذیرند ولی
الزم است در هر زمانی اولویتها را بازنگری
کنید و تغییر دهید .گاهی تالشهای شما
فراتر از آن که پیش بینی میکردید میرود
پس در این جا و در این مرحله باید تغیری
دراهداف خود ایجاد کنید .و یا بر عکس متوجه
میشوید که قادر به تالش در این حد نیستید
پس در اهداف خود یک باز نگری داشته باشید.
 .۸از همسرتان و یا والدین خود انتظارات
افراطی نداشته باشید .به طور کلی افراد کمال
طلب آماده مساحمه و اتالف وقت هستند .این
گونه از افراد با ادعای اینکه کسی به آنها کمک
نکرده و زمینه موفقیت آنها را فراهم نکرده است
کارهای خود را توجیح میکنند .درسته که
کمک و مساعدت دیگران در موفقیتهای ما
نقش دارد اما این نقش تا حدودی اهمیت دارد
و بیشتر درصد موفقیت به تالشهای خود فرد

بستگی دارد.
 .۹برای برنامهریزی بهتر اوقات خود نیاز
به توجه به خود ،همسر و یا افرادی که
میتوانند به شما کمک کنند دارید .زیرا
تشویق و دلداری و مساعدت دیگران نقش
بسزایی در پیشرفت سریع تر شما دارد.
 .۱۰سعی کنید بعضی از باورهای نادرست
درباره مدیریت ناکارآمد زمان را در ذهن خود
از بین ببرید .مثال خیلی از افراد میگویند
از فالن روز یا از فالن تاریخ شروع میکنم
به درس خواندن ،شروع میکنم به کار
کردن یا ..نه اینها همه باورهای غلط است.
از همین امروز تصمیم بگیرید و تالش
خود را شروع کنید به امید آیندهای واهی
نباشید .چون اگر منتظر چنین روزی
باشید هیچ وقت ،چنین روزی فرا نمیرسد.
 .۱۱در گذشته توقف نکنید و افقهای
زیبایی را برای خود ترسیم کنید .تنها از
گذشته خود درس بگیرید و به عنوان موتوری
برای حرکت به جلو از آن استفاده کنید نه
برای حرکت به عقب.
 .۱۲این باور را درخود ایجاد کنید که شما
مسئول زندگی و اعمال شخصی خود و
خانواده تان هستید .بعضی از افراد عادت دارند
همیشه مشکالت و سختیهایی که برایشان
در جریان زندگی پیش میآید را به گردن
دیگری میاندازند برای اینکه خود را تبرئه
کنند راهی بهتری از این را نمیشناسند .اگر
متاهل باشند ،تقصیرات را به گردن همسر
خود میاندازند ،و اگر مجرد باشند ،پدر و مادر
خود را مسئول تمامی این مشکالت میدانند.
اما این موضوع را باور کنید که تنها شما
هستید که مسئول تمامی مصائب و مشکالت
زندگی خود هستید .پس برای حل آنها باید
خودتان به تنهایی گام بردارید.

27

28

فصلنامه شماره 21

آشنایی با فیبرهای الکترونیکی
فیبر مدار چاپی و یا همان  ،PCBبه ضخامت 1.6
میلیمتر ،از جنس مقوای فشرده (فنلی) که قهوه
ای و کرم رنگ بوده و یا از جنس الیاف پشم شیشه
(فایبرگالس) ،در طرف دیگر این فیبرها یک الیه مس
بصورت ورقه نازک به ضخامت  0.25میلیمتر وجود
دارد که به کمک چسب و فشار پوشانده شده است.
برد مدار چاپی شامل مجموعه ای
از مدارهای الکتریکی است که به  0فیبر فایبرگالس چیست؟
شکل یک الیه ،دوالیه و یا حتی فیبر فایبرگالس سبز رنگ بوده و نسبت به فیبر فنلی (از
چند الیه طراحی و تولید می گردند .جنس مقوای فشرده) محکم تر بوده و به سختی سوراخ
در همه محصوالت الکترونیکی می شود ،در مقابل حرارت مقاومت خوبی دارد و بیشتر در
حتی ساده ترین آنها استفاده مدارات ماشین حساب ،ویدئو ،کامپیوتر و  ...به کار می روند.
می شوند .استاندارد جهانی تولید
بردهای مدارچاپی ،بر اساس  0فیبر دورو چیست؟
استاندارد  ULو  IPCمی باشد؛ این فیبر هم از نوع فنلیک می تواند باشد و هم از نوع
امروزه طراحان این حوزه ،بردها فایبرگالس .اختالف آنها در این است که در هر دو طرف
را با استفاده از نرم افزارهایی این فیبر یک الیه نازک از مس پوشیده شده است در نتیجه
مخصوص ،طراحی می نمایند .می توان از مدار حداکثر استفاده را برد.

 0فیبر مدار چاپی چیست؟

 0فیبر فنولیک چیست؟ به فیبرهایی گفته می شود که بر روی ان مدارهای مختلف
این فیبر به رنگ زرد پررنگ و یا و یا جای پایه های ای سی و قطعات را در ان قرار داده و
قهوه ای بوده و به راحتی سوراخ توسط مس بقیه ارتباطات را به هم وصل می نماییم.
می شود و الیه مس روی آن بر اثر  0کاربرد مدار چاپی چیست؟
حرارت زیاد هویه به راحتی جدا می به عنوان مثال اگر بخواهیم یک المپ و یک باطری را به
شود ،قیمت این نوع فیبر ارزان بوده هم وصل کنیم حداقل احتیاج به دو سیم مسی داریم ،حال
و به همین جهت در اکثر کیت ها اگر 20باطری و 20المپ داشته باشیم به همان نسبت به
و مدارات رادیو ،ضبط و تلویزیون سیم های بیشتری نیاز داریم .به همین نحو در یک رادیو
و  ...از این فیبر استفاده می شود .که بایستی قطعات زیادی به همدیگر وصل شوند ،چنانچه

آموزشــی

خواسته باشیم این قطعات را
با سیم به هم وصل نماییم
سیم بسیاری مصرف شده
و شلوغ خواهد شد .بنابراین
به جای استفاده از سیم،
از خطوط ایجاد شده بر
روی فیبر مسی استفاده
می نمایند و برای این کار
بایستی ،نقشه مدار مورد نظر
را بر روی فیبر مدار چاپی
طراحی و رسم نمود.

0طریقـه عایـق
نمودن قسمت مسی
فیبـر مـدار چاپـی

برای آنکه خطوط مسی
پس از مدتی اکسیده و
خراب نشوند ،بهتر است الیه
اسپری عایق روی آن پخش
شود که بهترین نوع اسپری،
اسپری پالستیک  70می
باشد و در صورت نبودن آن
می توان فیبر مسی را توسط
یک قلم مو آغشته به روغن
جال نیز عایق کاری کرد.

 0تمیز نمودن
فیبرهایمسی

به کمک قلم مو و بنزین می
توان فیبرها را تمیز کرد.

اصطالحات الکترونیکـی
تعاریف:

سنسورچیست؟

حسگر یا سنسور المان حس کننده ای است که
کمیتهای فیزیکی مانند فشار ،حرارت ،رطوبت،
دما ،و  ...را به کمیتهای الکتریکی پیوسته (آنالوگ)
یا غیرپیوسته (دیجیتال) تبدیل می کند .در
واقع آن يك وسيله الكتريكي است كه تغييرات
فيزيكي يا شيميايي را اندازه گيري مي كند و
آن را به سيگنال الكتريكي تبديل مي نمايد.

رزولوشن چیست؟

وضوح تصویر (رزولوشن) چیست؟ رزولوشن به توانایی
نمایش یا تشخیص تعداد زیادی پیکسل در واحد
مساحت اطالق می گردد .نمایشگرهای غیر CRT
مانند تلویزیون های پالسما و  LCDدارای آرایه های
ثابتتعدادپیکسلمیباشندبهاینمعناکهدارایردیف
ها و ستون هایی هستند که در هر لحظه خاموش و
روشن می شوند تا رنگ های مورد نظر را تولید نمایند.
در هر ستون و در هر ردیف تعداد پیکسل های معینی
وجود دارند مث ً
ال برخی از نمایشگرها دارای رزولوشن
 ۶۴۰در  ۴۸۰و برخی دیگر  ۱۲۸۰در  ۷۲۰و یا ۱۹۲۰
در  ۱۰۸۰هستند .میزان کنتراست و رزولوشن دو
عامل اساسی و موثر بر روی کیفیت تصاویر می باشند.

29

30

فصلنامه شماره 21

اپلیکیشن ليست خالفي خـودرو
با این نرم افزار به راحتی میتوانید از کلیه جرایم خودرو خود با جزییات دقیق آن آگاه
شوید و پرداخت کنید.
جزییات دقیق خالفی ها شامل موارد زیر میشود:
شهر و محل دقیق تخلف
شرح و نوع هر تخلف
مبلغ هر تخلف
تاریخ تخلف
آیا میدانید مسیر هایی که بیشتر جریمه شده اید دقیقا کجا بوده تا در آن مسیر ها با
احتیاط بیشتری رانندگی کنید؟
بعد از افزایش نرخ جرایم رانندگی میدانید چقدر جریمه شدید؟برای چی؟کی؟و کجا؟
آیا میدانید جرایم خودروتان پس از شصت روز در صورت پرداخت نکردن دو برابر میشود؟
دیگر نیازی نیست برای گرفتن لیست کامل خالفی خودروتان به دفاتر پلیس10+
مراجعه کنید در هر زمان میتوانید با یک کلیک شرح دقیق تخلفات خود را ببینید.

خانواده اکتروپیکی

باهمـکاران...
قـدم نورسیده مبارک

صعــود یکی از نماینـــدگان شرکت
(آقای کیانوش بلوری) به قله دماوند .
به این همکار ورزش دوستمان خـدا قوت
گفته و برای ایشان آرزوی تندرستـی و
بهـروزی می نماییم.

خداونـد بهتریـن و زیباتریـن هدیـه اش
را بـه همکارانمـان هـادی ابراهیمـی
صدرآبـادی ،اکـرم واعظـی کاخکـی
،سـارا سـارانی ،مریـم کارآموزیـان و
اکرم السـادات جاللیان بـا تولد فرزندی
سـالم و زیبـا اعطا کـرد .ما به ایشـان تولد
میـوه زندگیشـان را تبریک عـرض نموده و
امیدواریم کانون خانواده شـان همیشه گرم
و پرامیـد و قـدم هـای کوچک این فرشـته
هـای الهـی باخیـر و برکـت همـراه باشـد.

تشکیل سالن پرسنل ستادی

پیوند آسمانی تان جاودان باد

مدیریت مالی

مدیریت اداری و
منابع انسانی

مدیریت
تامین(تدارکات
وبرنامه ریزی)
مدیریت
روابط
عمومی

مدیریت
تولید

تشکیل سالن پرسنل ستادی
در راستای شعار سال ۹۶مبنی بر ایجاد
تغییر و به منظور تسهیل ،هماهنگی
و سرعت بیشتر در امور محوله تمامی
واحدهای ستادی کارخانه (تدارکات،
برنامه ریزی ،انبار ،مهندسی تولید،
روابط عمومی ،مالی و اداری و منابع
انسانی به سالن جدیدی منتقل شدند.

همکاران عزیز و محترم،خانم ها شکوفه
سلطانی ،الناز محمدپور،سمیه صحرا
نورد میر کوهی ،سمیه خانی آرپا دره
سی  ،مونارحمانـی  ،میالد طاهری و
آقای محمد قاسم خلقی صمیمانه ترین
شادباش ها و تبریک ما را به مناسبت شروع
زندگی مشترکتان پذیرا باشید .آرزوی
زندگی خوب و خوش همراه با سربلندی
را از خداوند منان برای شما و همسران
بزرگوارتان خواستاریم.
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