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سرمقاله

صبح به خیر جناب الکتروپیک

الکتروپیک را دوست دارم .مشکالتش را ،حالوهوایش
را ،اخموتَخمهایش را ،و مهربانیهایش را .همین
دوست داشتن ،همین حس ،هر صبح بیدارم میکند.
با لبخند؛ با امید .فکر میکنم بهتر میشود ،که برای
این بهتر شدن چهقدر راه نرفته دارم .بعد سرم را تکیه
میدهم به پنجرهی تاکسی و چشمهایم را میبندم.
یک ساعت و نیم فکر میکنم .پایم که رسید توی
شرکت ،چه باید بکنم .کجا و کدام گوشه از چشمم
افتاده .کجا درست رفتهام و کجا اشتباه .و خواننده،
سنتی میخواند تو رادیو« :ای ایران ،ای سرای امید.»...
لبخند ،بیاختیار سر میخورد گوشهی لبم .درد آدم از
بیدغدگیست .درد آدم از بیهدفی و دور باطل زدن
است .و ناامیدی از بیهدفیست .این که ندانی کجای
دنیا ایستادهای .اینکه بدانی کجای دنیا ایستادهای و
ندانی قرار است چه کنی؟ و من هر صبح خوشحالم.
فکر میکنم چه شیرین است که بدانی یک جای دنیا
را از آنی که هست ،بهتر میکنی .حاال هرقدر هم
ناچیز .همین که کرایه را با لبخند بدهی به رانندهی
سالخورده« :خدا قوت آقا!» همین که تو آینه از پس
ابروهای جوگندمی پرپشتش نگاهت کند؛ پول را از
سر شانهاش بگیرد؛ چشمهایش برقی بزند و وسط آن
همه خوابآلودگی ریخته در خیابانهای انقالب برایت
سری تکان دهد .کجا و کی بود که شنیدی «انسان،
دشواری وظیفه است؟» نمیدانی .فکر میکنی انسان،

شیرینی وظیفه است .و خوشبختی ،لذت اثرگذاری .همین
که صندلی جلوی تاکسی را ببخشی به زن جوانی که
کیف و کتابش را بغل گرفته و نگران دیر رسیدن است.
همین که با صدای بلند به همه سالم بدهی و برای مرد
کتوشلوارپوش کنار دستیات جا باز کنی .همین که بروی
سراغ همکارهایت و بهشان بگویی چهقدر به بودنشان
افتخار میکنی .چهقدر به اینکه میتوانی اثر بگذاری،
افتخار میکنی .و چهطور هر پیچی که با دقت میبندی،
هر چشمی که به دقت به سیمی تنگ میکنی ،هر خط
گزارشی که با وسواس مینویسی ،بهات لذت موثر بودن
میدهد .کاش دفترچهی یادداشتی همراهم بود .چهقدر
کار نکرده دارم! کاش میشد فکرها را شکار کرد .کاش
تخیالت آدم هم دکمهی  Save asداشت! میشد یک
گوشهی مغز گیرشان انداخت و بعد ،سر فرصت ،رفت
سراغشان .زیر و روشان کرد .چکشکاریشان کرد .و
زدشان روی بیلبورد .از تاکسی پیاده میشوم .خیابان
درختی! میخواهی بروی سراغ آنهایی که ازت دلخورند.
میخواهی بهشان بگویی چهقدر از بودنشان خوشی .که
چهقدر پشتت به تخصصشان ،به سختکوشیشان ،گرم
است .که چهقدر از اینکه میتوانی یک گوشهی شرکت
بنشینی و بر دنیا اثر بگذاری ،خوشحالی .هر قدر هم که
سخت باشد و هر قدر هم که دور از نظر ،میشود .و این
لذت بودن در الکتروپیک است .یک نفس عمیق میکشم.
لباسم را مرتب میکنم و راه میافتم .در باز است و دو
نفر با لبخند جلوی در ،چاقسالمتی میکنند .نزدیک
که میشوم ،چشمم ناخودآگاه میافتد به سردر شرکت.
بیاختیار ابرویی باال میاندازم و با لبخند میگویم« :صبح
بهخیر ،جناب الکتروپیک!»
میالد میرمحمد صادقی
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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برای نخستین بار در ایران:
طراحی و ساخت  TFTدربازکنهای
تصویری توسط شرکت الکتروپیک

متخصصان پژوهش ،تحقیق و توسعهی شرکت الکتروپیک برای نخستینبار در ایران موفق به طراحی و تولید TFT

دربازکنهای تصویری شدند ،TFT .تکنولوژیای مدرن در صنعت نمایشگرهای تصویری است که بهدلیل مصرف انرژی

کمتر ،خطرهای زیستمحیطی پایینتر و کیفیت تصویر باالتر ،امروز تقریبا در تمام نمایشگرهای  LCDبه کار میرود؛

اما به رغم استفادهی گسترده از  TFTدر تولید نمایشگرهای تلویزیونی و مانیتورهای وطنی ،تا امروز ،تولیدکنندگان
دربازکنهای تصویری ایران ،موفق به دستیابی به تکنولوژی ساخت  TFTنشده بودند.

    متخصصان تحقیق و توسعهی شرکت الکتروپیک ،پس از دو سال تحقیق و آزمایش مستمر و با هدف رفع خأل

تکنولوژیکی موجود در این زمینه ،موفق به طراحی و تولید نسل جدید نمایشگرهای  TFTشدند .برتری این نسل

از نمایشگرهای  TFTدر کیفیت باالتر و امکان ارتقا ،بهروزرسانی و همگامسازی آنها با یافتههای تکنولوژیکی روز

ی  1286خود ،روانهی بازار
دنیاست .گفتنی است ،الکتروپیک این تکنولوژی را اخیرا در قالب سری دربازکنهای تصویر 
کرده است.

 ،TFTتکنولوژی شناخت در صفحهی نمایش و مخفف عبارت « »Thin Film Transistorاست وترانزیستورهای این

نمایشگرها به صورت الیهای نازک در پشت آنها قرار گرفته است .استفاده از این قطعه در ساخت گوشیهای تصویری

باعث ارتقای سطح کیفیت ،وضوح باالی تصویر ،درخشندگی تصویر ،عدم لرزش تصویر ،صرفهجویی در مصرف انرژی،
عمر مفید و طوالنیتر محصول میشود.

   ضمن ابراز قدردانی و عرض خسته نباشید به تمام کسانی که در انجام این پروژه سهیم بودند ،ما نیز به نوبهی خود

تصمیم گرفتیم با رسانهای کردن این خبر مسرتبخش ،زحمات آنها را ارج نهیم و همچنین به این طریق گوشهای از

ظرفیت و توان علمی متخصصان الکتروپیکی را به همگان نشان دهیم .انعکاس رسانهای این خبر در برخی از رسانهها به

شرح زیر آورده شده است :باشگاه خبرنگاران جوان ،روزنامههای آرمان ،جهان اقتصاد ،اقتصاد پویا و خبرگزاریهای مهر،

تسنیم ،فارس ،علمنا ،ایران توانا ،بیباک و. ...
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اولین همایش پیمانکاران و تامینکنندگان قطعات الکتروپیک

اولین همایش پیمانکاران و تامینکنندگان
قطعات ،با حضور تامینکنندگان و
مسئوالن شرکت الکتروپیک در هتل
استقالل تهران ،برگزار شد.
   این مراسم شامل قسمتهای مختلفی
از جمله سخنرانی مهرداد منصوری،
مدیرعامل ،و نصرتا ...وزیری ،جانشین
مدیرعامل ،بود که اهم آنان به ترتیب
زیر است:

پیشرفت شرکت در گرو داشتن
گوش شنوا ،جهت شنیدن انتقادات
مشتریان است
مهرداد منصوری ،مدیرعامل الکتروپیک،
در سخنان خود هدف از این گردهمآیی
را در درجهی اول ،شنیدن انتقادات
تامینکنندگان دانست و افزود« :پیشرفت
شرکت در گرو داشتن گوش شنوا جهت
دریافت انتقادات مشتریان است» .

ایشان در ادامه سایر اهداف شرکت ،از برگزاری این همایش را بررسی
مشکالت ،ضعفها ،نیازها و ترسیم نقشهی راه آینده دانست.
   مدیرعامل الکتروپیک ،این شرکت را متعلق به همهی اعضا و همکاران
آن دانست و گفت« :این شرکت متعلق به یک نفر خاص نیست ،بلکه همهی
اعضای الکتروپیک ،مالک آن هستند»  .وی همچنین یادآور شد« :همه باید
مسئولیتهایمان را برای ارتقا و پیشرفت شرکت ب ه درستی انجام دهیم» .

سیاست شرکت الکتروپیک سودآوری نیست؛ رضایت مشتری است

وزیری ،جانشین مدیرعامل ،ضمن گفتن این مطلب که سیاست شرکت،
سودآوری نیست ،بلکه رضایت مشتری است ،افزود« :کیفیت باالی
محصوالت و مشتریمداری به معنای واقعی آن باعث شده است تا کنون
با افتخار فعالیت نماییم».
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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   وزیری در ادامه به بهبود روابط ایران با کشورهای خارجی اشاره کرد و آن را عاملی برای رقابت بیشتر محصوالت
الکتروپیک با کشورهای دیگر دانست و گفت« :ما زمانی میتوانیم با آنها رقابت کنیم و بازار خود را گسترش دهیم که
بتوانیم کیفیت محصول ،نوآوری و رضایت مشتری را تامین کنیم» .

   وی در پایان ،ضمن آرزوی موفقیت برای تامینکنندگان از همهی آنها به خاطر تامین بهموقع نیازهای شرکت ،تشکر

کرد.

   شایان ذکر است این همایش روز پنجشنبه  29خرداد  93برگزار شد و در آن پیمانکاران ،تامینکنندگان قطعات،

مسئوالن و تعدادی از کارکنان معاونتهای بازرگانی ،نوسازی و سرمایه انسانی ،تولید و فنی و مدیریتهای کنترلکیفیت،
سیستمها و روشها و انفورماتیک حضور داشتند.

   همایش ذکر شده از ساعت  9صبح در هتل استقالل ،شروع شد و تا ساعت  16:30ادامه یافت و شامل بخشهایی چون
خوشآمدگویی ،تقدیر از  5پیمانکار برتر ،تشریح دستاوردها ،اهداف و برنامههای شرکت از سوی مدیرعامل ،پرسش و
پاسخ پیمانکاران از مدیر عامل ،آموزش پیمانکاران ،بازدید از خطوط تولید مونتاژ ،عکس یادگاری ،اهدای هدایا و ...بود.

گفتنی است این همایش به همت معاونت بازرگانی و مرکزیت مدیریتهای خرید داخلی و روابطعمومی شرکت
الکتروپیک برگزار شد.

بازدید از جنوب و جنوبشرق کشور
مدیریتهای خدمات پس از فروش ،بازاریابی و
فروش ،با هدف ارزيابي نمايندگان این مدیریتها در
شهرهای مختلف  ،معرفي محصوالت جديد ،آموزش
فني به نمايندگان ،كشف استعدادهاي جديد جهت
همكاري با اين مديريتها ،بازدید از موارد خرابی      
اعالمی از سوی مشتریان و رسيدگي به برخي از
مشكالت نمايندگان ،ماموریتی  15روزه به جنوب و
جنوبشرق کشور داشتند.
    در طول این ماموریت ،با تعدادی از افراد كه با
سيستم الكتروپيك آشنايي داشتند ،جهت دریافت
نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش مذاكراتي
انجام شد و همچنین در طول این سفر ،در بعضی از
شهرها ،عالوه بر ارزیابی نمایندگان ،آموزش فنی به
آنها داده شد.
   مدیریتهای ذکر شده ،اهداف و انگیزهی خود ،از
این ماموریت را به شرح زیر بیان کردند:
 .1سركشي دورهاي به نمايندگان باعث قوت قلب و
انگيزهی كاريشان است.

 .2با توجه به اينكه با نمايندگان به صورت حضوری مالقات
ميشد ،از نزدیک با مسائل و مشكالتشان آشنا میشدیم.
 .3اطالعات فني به صورت حضوري و عملي در محل نصب به
افراد ،آموزش داده ميشد .با اين روش ،درك مطالب به سهولت
انجام میگرفت.
 .4با توجه به اينكه بهصورت حضوري جهت كشف استعدادهاي
جديد اقدام ميشد ،افراد مورد نظر با تمايل بيشتري از اخذ
نمايندگي استقبال ميكردند.
 .5قدردانی از نمايندگاني كه در مسير سازندگي شركت و باال
بردن سطح كيفي محصوالت تالش میکردند.
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   الزم به ذکر است ماموريت مركز ،جنوب و جنوب شرق كشور از تاريخ  93/04/17لغايت  93/04/31به مدت  15روز
به شهرهای نائين ،اردكان ،شهربابك ،قشم ،كيش ،جاسك ،چابهار ،خاش ،زاهدان ،جيرفت ،كاشان ،مهريز ،بم ،كرمان،
اردستان ،يزد ،سيرجان ،بندرعباس ،زرند ،بافق و قم صورت گرفت.

برگزاری دورههای آموزشی
مدیریت آموزش معاونت نوسازی و سرمایه
انسانی ،کالسهای آموزشی مختلفی برای
افزایش هرچه بیشتر تخصص و مهارتهای
پرسنل الکتروپیک برگزار کرد.
  این دورههای آموزشی با توجه با نیازها
و زمینهی کاری پرسنل الکتروپیک،
برگزار شد که از جملهی آنها میتوان
به دورههای زیر اشاره کرد :ایمنی برق
و تجهیزات الکتریکی ،نصب و خدمات
پس از فروش دربازکن صوتی و تصویری
کدینگ ،نصب وخدمات پس ازفروش

جک یوتاب ،فروش و مشتریمداری ،رفتار سازمانی ،شناخت مشخصات فنی محصوالت الکتروپیک ،دستورالعملهای
عمومی ،نصب و خدمات پس از فروش دربازکن صوتی و تصویری محصوالت ،آشنایی با ابزارآالت اندازهگیری مکانیکی
وآموزش دستورالعملهای معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه.

تجلیل از پرسنل انفورماتیک
همزمان با فرا رسیدن  25شهریور ،مصادف
با روز ملی انفورماتیک در مراسمی با حضور
نصرتا ...وزیری ،جانشین   مدیرعامل و
میالد میرمحمدصاقی ،مدیر روابطعمومی،
از پرسنل پرتالش این مدیریت تجلیل و
قدردانی شد.

فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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الکتروپیک

حامی نمایشگاه بینالمللی صنعت برق

شرکت الکتروپیک ،حامی چهاردهمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق است
که در تاریخ  17تا  20آبان  93برگزار میشود.
این نمایشگاه    با حضور تولید کنندهها و شرکتهای مختلف در محل دایمی
نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و قرار است الکتروپیک در
سالن( 31-Bمیالد ،) B-غرفه  223به نمایش آخرین دستاوردها و محصوالت
خود بپردازد.

تشکیل گروه تئاتر الکتروپیک
به همت مدیریت روابطعمومی،گروه تئاتری با حضور اعضای  معاونتها
و مدیریتهای مختلف شرکت تشکیل شد.
   خانمها خانی ،سیری ،عبدی ،فرجی ،عبدالشعار ،زاغری ،عباسی،
قاسمی و آقایان کابلی ،صفری ،منصوری ،قمری ،محمدینسب ،اسدی
و صمیمی اعضای این گروه هستند که قرار است به اجرای برنامه در
مراسمهای مختلف شرکت الکتروپیک بپردازند.

تیم انبار ،فاتح مسابقات فوتبال جامرمضان

در مسابقات جام رمضان  93شرکت الکتروپیک ،تیم انبار با نتیجهی چهار بر سه تیم خرید داخلی را شکست داد و
قهرمان این دوره از مسابقات شد.
   این مسابقات با حضور تیمهای انبار ،خرید داخلی ،قفل ،پرس ،پیک و یوتاب با برگزاری  16مسابقه به پایان رسید ،و در
آن تیمهای انبار ،خرید داخلی و قفل به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.

96
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انتصاب ها
آقایان علی حسین غریب به سمت سرپرست اداری و منابع انسانی،
محسن عقیلیان با حفظ سمت ،به جانشینی معاون معاونت بازرگانی،
شاپوررضا کرمی به سمت سرپرست خرید داخلی یوتاب ،شهرام اقبالی
به سمت سرپرست خدمات پس از فروش یوتاب ،امیرحسین اکبری به
سمت سرپرست خدمات پس از فروش الکتروپیک ،محمدرضا لواسانی
به سمت سرپرست خرید داخلی الکتروپیک و خانمها فاطمه قاسم زاده
به سمت مدیر برنامهریزی تولید ،مینا نصیریان به سمت سرپرست سیستمها
و روشها و سمیه گنجی به سمت سرپرست فروش یوتاب منصوب شدند.
نوید مسرتبخش انتصاب شایستهی این افراد را ب ه سمتهای جدید ،تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از درگاه ایزد
منان ،برایشان آرزوی موفقیت روزافزون و خدمتی سرشار از کامیابی در جهت رشد و شکوفایی شرکت الکتروپیک و
یوتاب مسئلت داریم.

تقدیر از سرگروههای باسابقهی مونتاژ محصول
در مراسمی به همت مدیریت مونتاژ محصول ،از خانمها لعیا شکری،
افسانه جاویدخلیلی و معصومه غالمی سرگروههای با سابقهی این
مدیریت ،تقدیر شد.
   ابوطالب خلعتبری ،مدیر مونتاژ محصول ،هدف از برگزاری این مراسم
را تقدیر و تشکر از بیش از  15سال خدمت سرگروههای این خط بیان
کرد .این مراسم به همت خلعتبری  و با حضور نصرتا ...وزیری ،جانشین
مدیرعامل ،برگزار شد.

تقدیر از برگزیدگان شعر و عکس
در مراسمی که به همت مدیریت روابطعمومی برگزار شد ،از
برگزیدگان نخستین دوره از مسابقات شعر و عکس ،تقدیر به
عمل آمد.
     این مراسم با حضور نصرتا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل و
میالد میرمحمد صادقی ،مدیر روابطعمومی برگزار و در آن از
برگزیدگان مسابقهی عکس و شعر که به مناسبت بزرگداشت روز
شعر و ادب فارسی برگزار شده بود ،تقدیر شد.
   خانمها رقیه عبدی از مدیریت  SMDو مونتاژ برد ،طاهره احمدوند از مدیریت مونتاژ محصول و مژگان مسگری از
مدیریت یوتاب ،برگزیدگان نخستین دورهی مسابقه شعر و خانم کبری نعمتی از مدیریت مونتاژ محصول ،برندهی این
دوره از مسابقهی عکس شرکت الکتروپیک بودند.
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93

10

اخبارالکتروپیکی

گزارشی از دستاوردهای تیم اعزامی به چین
تیمی متشکل از مدیران و متخصصان شرکت
الکتروپیک به منظور بازرسی قطعات گوشی
تصویری  592در محل تامینکننده ،بازدید
از نمایشگاه ابزاراالت تست و اندازهگیری
تولیدکنندگان قطعات ،ماموریتی به شهرهای
چنگدو و شنزن چین داشتند.

این گروه به منظور آشنایی با آخرین تکنولوژیهای
روز دنیا ،آشنایی با تعداد زیادی از سازندگان
قطعات الکترونیک ،مالقات با تعدادی از شرکتهای
تولیدکنندهی دستگاههای تست و اندازهگیری و  ...
ماموریتی  15روزه به کشور چین داشتند.
در حاشیهی این ماموریت خانم عاطفه بهمنآبادی،
کارشناس پژوهش ،تحقیق و توسعهی شرکت

الکتروپیک در مسابقهی قلعکاری نمایشگاه ابزارآالت
تست و اندازهگیری تولیدکنندگان قطعات چین ،که
توسط غرفهی  IPCاستاندارد برگزار شد ،جزو  6نفر اول
این مسابقات قرار گرفت و این افتخارآفرینی او باعث
قرار گرفتن نام شرکت الکتروپیک در سایت WWW.
 IPC.ORG.CNو در لیست برترینهای این مسابقه
شد.
از طرف اعضای شرکت ،کسب این موفقیت را صمیمانه
به ایشان تبریک میگوییم و از خداوند متعال ،موفقیتی
روزافزون برایشان آرزومندیم.
  IPCبه معنی استانداردهای استفاده از قطعات و ابزار
الکترونیک برای مونتاژ ،روشهای استاندارد مونتاژ و
اصول طراحیPCBاست.
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در این ماموریت ،افراد متخصص شامل مدیران و کارشناسان شرکت بهشرح زیر و سرپرستی خانم اشتاب ،مدیر کنترل
کیفیت ،حضور داشتند :
مدیریت مونتاژ برد و  :smdآقای مهندس قلیزاده ،مدیریت خرید خارجی :خانم رضایی
کارشناس مهندسی :آقای مهندس عرفان ،کارشناس پژوهش ،تحقیق و توسعه :خانم مهندس بهمنآبادی

نظرات سازنده؛ رشد و ارتقای الکتروپیک
ضمن توجه به اهمیت انتقاد ،انتقادپذیری و اینکه نظرات و انتقادات منصفانهی پرسنل تا چه میزان میتواند موجب رشد

و پیشرفت شرکت شود ،باید یادآوری کنیم ،مدیران ارشد الکتروپیک مشتاقانه نظرات و پیشنهادهای شما را بررسی

میکنند و در جهت بهبود هرچه بیشتر امور شرکت به کار میگیرند .در همین راستا و بهمنظور رساندن سخنان پرسنل
به مدیران ارشد شرکت ،کمیتهای متشکل از نمایندهی مدیرعامل و مدیریتهای مختلف ایجاد شده است تا سخنان و

نظرات کارکنان در این کمیته مطرح شده و در مورد مسائل و مشکالت کارکنان تصمیمگیری شود .همچنین باید اضافه

کرد موضوعات و نتایج این جلسات مستقیما در اختیار مدیرعامل قرار میگیرد.

   پرسنل شرکت میتوانند از راههای زیر با مدیران ارشد در ارتباط باشند:

 -صندوق انتقادات و پیشنهادات :این صندوق در کارخانههای یک ،دو ،سه و همچنین معاونت پژوهش ،تحقیق و توسعه

نصب شده است و پرسنل میتوانند از طریق انداختن نظرات خود در صندوق با مدیران ارشد در ارتباط باشند.

 -ارسال ایمیل به مدیریت روابطعمومی ،از طریق اتوماسیون داخلی و همچنین ایمیل سازمانی به آدرس

Pe@electropeyk.com
 -تماس با روابطعمومی و شماره داخلی .441

 -مراجعهی حضوری به محل روابطعمومی شرکت.

فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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دربازکن تصویری  592به بازار آمد
دربازکن تصویری  592الکتروپیک ،با بهرهگیری از تخصص طراحان ،مهندسان و توان و مهارت کارکنان بخش تولید
به بازار آمد.
    این دربازکن دارای ویِژگیهای منحصر به فردی است که در زیر به چند نمونه از این ویِژگیها اشاره میکنیم:
* این دربازکن دارای مانيتور 4اینچ رنگی ( )TFTو صفحه کليد لمسی است که با بهرهگيری از تکنولوژي  SMTتولید
میشود.
* باال بردن امنیت ،با قابليت استفاده از سه دوربين؛ یک پنل تصويري و دو دوربين امنيتی.
* امکان ذخيرهی عکس ،فيلم و ضبط صدا در حافظهی داخلی  32MBو حافظهی خارجی که قابلیت ارتقا تا 16GB
 MicroSDرا داراست.
* دارای منوی نمايشگر تنظيمات  ،OSDکه دسترسی به تمام قابليتهای دستگاه و از جمله  17ملودی متنوع زنگ
را فراهم میکند.
* طراحی در ابعاد استاندارد  176/5 * 182/3و ضخامت  47/3ميليمتر.

نخستین گام در راه الکترونیکی شدن پیکپیک
اگر دقت کرده باشيد ،در پشت جلد فصلنامه ،تصویر دو  QR Codeقرار دادهایم که هرکدام ويژگي و کارکرد خاص خود
را دارند که در اینجا به معرفی هر یک از آنها میپردازیم:
   کد ايستا ( :)Static QRبا خواندن اين  ،QR Codeميتوانيد به اطالعات کلي فصلنامه و همچنین اطالعات تماس
از قبيل وبسايت ،تلفن و ...دسترسی سریع داشته باشيد .برای دسترسی به این اطالعات نيازی به اینترنت ندارید و با
گوشی یا تبلت بهصورت مستقیم و بدون اتصال به اینترنت میتوانید از مزایای این  QR Codeاستفاده کنید.
   کد پويا ( :)Dynamic QRبا خواندن اين  ،QR Codeيک لينک روي صفحهی گوشی ظاهر ميشود که با کليک روی
آن ،به صفحهی اطالعرسان الکترونيکي متصل میشوید .در فصلنامههاي بعدي امکان استفادههای متنوع و متعدد از
اين  QR Codeفراهم میشود.
   در حال حاضر اين امکان وجود دارد که بتوانید فصلنامه را با فرمت  PDFدريافت نماييد .دقت کنید ،براي استفاده از
 QR Codeدوبعدي پويا ،بايد گوشی يا تبلت به اينترنت متصل باشد.

راهنمای خواندن QR Code

برای خواندن  ،QR Codeاحتیاج به نرمافزار ورژن اندروید بارکدخوان دارید ،به همین منظور آدرس زیر را در مرورگر

اخبارالکتروپیکی

موبایل یا تبلت وارد کرده و برنامه را دانلود کنید:
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www.electropeyk.com/app/qr.apk

نگاهي گذرا و مختصر به کد دوبعدی ()QR Code

کد دوبعدی ( )QR Codeنسل جديد همان بارکد ( )Barcodeاست .اين کدهاي دوبعدی به صورت یک عبارت رمزی،
ماتریسیشکل و دربردارندهی چیدمانی از چهارگوشهای سیاه بر روی زمینهی سفید است و دادههای نهفته در آن
میتواند به شکل نوشته ،نشانی وب ،شمارهی تلفن یا دادههای دیگری باشد.
QR Codeها را میتوان توسط  ،QR Readerتلفنهای همراه دوربیندار و تلفنهای هوشمند خواند ”QR“ .مخفف
“(”Quick Responseپاسخ سریع) است ،زیرا هدف سازندهی آن این بود که اطالعات را با سرعت زیادی رمزگشایی
کند.

جالب است بدانید ،این کد در سال  ۱۹۹۴توسط شرکت تویوتا در ژاپن ساخته شد و همچنین مورد تایید و استفادهی
خود کمپانی گوگل است.
این کدها با وجود اینکه برای نخستینبار به منظور ردیابی قطعات ،در صنایع تولید خودرو مورد استفاده واقع
شد ،اما به سرعت کدهای  QRدر زمینههای بسیاری از جمله کاربردهای ردیابی تجاری و راحتسازی در تلفن همراه
کاربران مورد استفاده قرار گرفت که به عنوان  mobile taggingشناخته میشوند.
آدرسهاي اينترنتي ( )URLکدهای دو بعدی :در نشریات ،آهنگها ،اتوبوسها ،کارتهاي تبلیغات و هر چیزی که
حفظ کردن آن ،در حافظه مشکل است یا بهخاطر طوالنی بودن متن ،نوشتن آن سخت است ،کد میکند.
کاربرانی که تلفنهای دوربیندار و برنامهی ( QR Code Readerکدخوان دوبعدي) را داشته باشند ،میتوانند با
گرفتن تصوير کد  ،QRبه اطالعات يا لينکهاي قرار داده شده در  QR Codeدسترسی داشته باشند يا به آدرس
اينترنتي موجود در کد هدايت شوند.
هشدار:
همانند بسیاری از تکنولوژیهای دیگر ،ممکن است سوء استفادههایی از کدهای  QRبه منظور کاربردهای غیرعادی
به وجود آید .از مهمترین موارد سوء استفاده ،هدایت کاربر به وب سایتهای آلوده است .لینک دادن به وب سایتهای
خطرناک با سوء استفاده از ناآگاهی کاربر ،میتواند باعث مشکالت کوچک و بزرگ شود .با توجه به غالب کاربرد کدهای
 QRکه با تلفنهای همراه انجام میشود ،هدف سوء استفادهکنندگان ،اطالعات موجود در گوشی کاربران است.
    این اقدامات ممکن است در پس زمینهی گوشی يا تبلت اتفاق بیفتد ،در حالی که کاربر ،تنها یک صفحهی وب
بیضرر مشاهده میکند ،احتمال دارد اطالعات موجود در گوشی او مورد سوء استفاده قرار گیرد .اگرچه درصد چنین
سوء استفادههایی بسیار پایین است ،اما همواره جانب احتیاط را فراموش نکنید .پیشنهاد ما به شما ،هنگام مواجه با
موارد مشابه ،مشاهدهی محتویات  QR Codeبا استفاده از کدخوان آنالین و نه استفاده از کدخوان گوشی يا تبلت
شخصی است.
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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فینا لی

سراسر برد
برد  -100محصول 100

برندگان مسابقات طنابکشی جام رمضان 1393
الکتروپیک ،در اقدامی خیرخواهانه جوایز خود را به

کودکان سرطانی موسسهي خیریهي «محک» هدیه
کردند.

پس از برگزاری دیدار پایانی مسابقات طنابکشی جام
رمضان  1393الکتروپیک ،نوشین حکمت ،معصومه
عبدالشعار ،هما شکوری ،مهری خانی ،اکرم رمضانی و
صدیقه میرزایی از تیم مونتاژ محصول و رقیه عبدی از تیم
 SMDو مونتاژ برد ،در تصمیمی انساندوستانه از طریق
مدیریت روابطعمومی ،تمام مبلغ هدیهی دریافتی خود را به
موسسهی حمایت از کودکان سرطانی (محک) اهدا کردند.
    مدیران ارشد الکتروپیک پس از اطالع از این اقدام
خداپسندانه ،تصمیم به تشویق این بانوان نیکوکار گرفتند
و در نشستی صمیمانه با حضور مجید منصوری ،قائممقام
مدیرعامل ،نصرتا ...وزیری ،جانشین مدیرعامل و میالد
میرمحمدصادقی ،مدیر روابطعمومی الکتروپیک ،مبلغی
را به رسم پاسداشت به ایشان هدیه کردند .عالوه بر این،
مبلغی نیز بهعنوان هدیه از طرف مدیران ارشد سازمان به

کودکان سرطانی محک اهدا شد.
     اما این حرکت انسانی و خیرخواهانه آنجا ارزشی
دوچندان یافت که قلب مهربان این بانوان نیکوکار،
آغوش محبت خود را به روی نوباوگان بیمار این مرز و
بوم ،گشود و قسمتی از این پاداش را نیز به موسسهی
محک بخشیدند.
   به دنبال این اقدام خیر ،کانون مهری از سوی مدیریت
روابطعمومی شکل گرفت و مقرر شد خانمها معصومه
عبدالشعار و رقیه عبدی ،سفیران مهر این کانون ،با
همراهی نمایندگانی از مدیریت روابطعمومی ،این هدایا
را طی بازدیدی از موسسهی محک ،تقدیم این کودکان
رنجدیدهی سرزمینمان کنند.
   همچنین در حاشیهی این اقدام نیک ،برخی از همکاران
به همت سفیران مهر شرکت الکتروپیک ،داوطلبانه
تصمیم به پذیرش سرپرستی کودکان یتیم و تشکیل
صندوقی با نام «مهر الکتروپیک» به منظور حمایت از
نیازمندان داخل و خارج از شرکت گرفتند که توسط
مدیریت روابطعمومی در مرحلهی عضوگیری و اجراست.
    گفتنی است خانمها سپیده زائری از مدیریت

اخبارالکتروپیکی
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روابطعمومی و ندا نوروزی از مدیریت یوتاب نیز به جمع سفیران مهر الکتروپیک پیوستهاند  .
   در پی این اقدام خیر همکاران الکتروپیکی ،سراغ تعدادی از این بانوان نیکوکار رفتیم تا ضمن گفتگویی با آنها هدف
و انگیزهشان را از این کار جویا شویم.
رقیه عبدی
خانم عبدی ،از مدیریت  SMDو مونتاژ برد که جرقهی این کار را یک برنامهی تلویزیونی میداند ،گفت :در هنگام
تماشای برنامهای در رابطه با کودکان سرطانی محک نیت کردم ،در صورت برنده شدن در مسابقات جامرمضان ،هدیهی
خود را به این کودکان اهدا کنم...
    عبدی با گفتن جملهی« :دل کسی که امید دارد ،خزان نمیشود» ،انگیزهی خود را از این کار ،اینگونه توصیف کرد:
«هنگامی که این بچهها ببینند کسانی به یادشان هستند ،نیروی مقابله با این بیماریها در آنها دوچندان میشود و با
امید بیشتری برای زندگی مبارزه میکنند» .
   وی در پایان صحبتهایش همهی همکاران را به انجام کار نیک دعوت کرد و گفت« :از همهی همکاران میخواهم
حس عاطفه و محبتی را که خداوند در وجودمان نهادینه کرده است ،بیشتر تقویت کنند و از نیازمندان غافل نباشند» .

معصومه عبدالشعار

خانم عبدالشعار ،از مدیریت مونتاژ محصول ،هدف خود را اینچنین توصیف میکند« :من از پدرم یاد گرفتم درد آدمها
برایم مهم باشد و االن نیز خواستم به این بچهها بگویم ،که برای ما ارزشمند هستند ،در مبارزه با بیماریهاشان تنها
نیستند ،کسانی هستند که به یاد آنها هستند و برای شاد شدن دلهایشان تالش میکنند» .

نوشین حکمت

خانم حکمت ،هدف از این کار را کمک ناچیزی در تامین هزینههای درمان این کودکان دانست و گفت« :سرطان غیر از
درد ،هزینه هم دارد و هر چند که ما نمیتوانیم درد و رنج این کودکان را درک کنیم ،ولی با کمک به تهیهی داروهای
الزم برای تقلیل این دردها ،میتوانیم در تسکین دردهایشان موثر باشیم» .

مهری خانی

خانم خانی ،انگیزه و هدف خود را از این کار اینگونه توصیف میکند؛ «همهی ما آدمها در انجام کارهایمان هدف خاصی
را دنبال میکنیم ،این هدف گاهی از عالقهمان سرچشمه میگیرد و گاهی دلیل آن تجربهی قبلی و دردها و رنجهایی
است که در زندگیمان متحمل شدهایم»...
   هدف من از اهدای هدیه به کودکان سرطانی موسسهی محک ،این است که قبال برادر خودم ،هم این درد را تجربه
کرده بود و به این ترتیب ،من از نزدیک با مسائل و مشکالت افراد سرطانی و خانوادههایشان آشنایی داشتم و به جرئت
میتوانم بگویم جملهی «سرطان ،غیر از درد ،هزینه هم دارد» شعار نیست ،بلکه حقیقت محض است.

هما شکوری

خانم شکوری ،این کار را ناچیز توصیف کرد و گفت« :این کار درحقیقت برای تقویت روحیهی خودمان بوده است و کار
ارزشمندی برای این بچهها انجام ندادهایم»  .وی همچنین در ادامه افزود« :امیدوارم از صدقهسری این بچهها ،کودکان
ما هم سالم باشند و درد بیماری را تجربه نکنند» .
   شکوری در انتها از مدیران ارشد شرکت به دلیل تجلیل از آنها تشکر کرد و گفت« :مدیران ارشد شرکت همیشه
مشوق ما در انجام کارهای خیر بودهاند و کمترین کار خیر ما را با بیشترین پاداش و مهربانی پاسخ دادهاند و ما از آنها
کمال تشکر و قدردانی را داریم» .
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حمید ملکیان

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

افراد ،همواره خواهان موفقيت
در انجام وظايف خود هستند؛ اما به
دليل عدم شناخت کافی محیط و
منابع انسانی سازمان و عدم آگاهى از
عوامل موثر در موفقيت ،بعضى  مواقع
در اين زمينه توفيق چندانی به دست
نمیآورند.

    در اين شماره از فصلنامه برآن
شدیم به سراغ یکی از مدیران
باتجربهی سازمان برویم تا با
بهرهگیری از تجربههای ارزشمند
او در شرکت الکتروپیک ،انگیزهی
توفیقطلبی و پیشرفت در کار را در
خود افزایش دهیم و مسیر پرفراز و
نشیب پیشرفت و موفقیت را آسانتر
و سریعتر طی کنیم.

   حمید ملکیان ،ده سالی میشود در شرکت الکتروپیک حضور دارد و در سمتهای مختلفی چون مدیر امور مالی و مشاور
مدیرعامل ،فعالیت کرده است و اکنون نیز در سمتهای معاون اجرایی ،سرپرست موقت بازرگانی مشغول فعالیت است.
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   ملکیان ،مهمترین عامل پیشرفت خود در الکتروپیک را عدم نشان دادن واکنش منفی در برابر کسانی که اشتباهاتش را به
او بازگو میکردند ،میداند و اضافه میکند« :من هرگز در برابر کسانی که صادقانه ،اشتباهاتم را به من گفتند ،واکنش منفی
نشان ندادم  ،بلکه آنها را تجزیه و تحلیل کرده و سعیکردم دیگر آن اشتباهات را تکرار نکنم» .
   معاون اجرایی شرکت در ادامه به باال بردن اطالعات و تخصص اشاره میکند و میگوید« :من عالوه برکسب تخصص در
رشتهی تحصیلیام که در زمینهی مالی است ،تالش کردم در زمینههای دیگری همچون فروش ،خرید و تولید ،اطالعات کسب
کنم و باید بگویم ،این حس یادگیری امور ،خیلی در پیشبرد کارهایم موثر بوده است» .
وی همچنین برقراری ارتباط مناسب با همکاران ،استفاده از تجربیات دیگران و عدم تکرار آزمودهها را از دیگر لوازم موفقیت
میداند.
    در ادامهی مصاحبه با سرپرست موقت معاونت بازرگانی ،از عاملی که باعث خوشحال شدندر کارش میشود ،پرسیدیم که
در جواب گفت« :رسیدن به هدفگذاریهای انجام شده  ،بیش از هر چیز باعث خوشحالی من در کار میشود» .
   در رابطه با شیوهی مدیریتی این مدیر باتجربه باید گفت ،شیوهی مدیریت او به زعم خیلیها ،دلافزاری است به این صورت
که همواره با پرسنل شرکت ،رفتاری صمیمانه توأم با احترام دارد .و این رفتار ،او را به یکی از مدیران ماندگار در شرکت
الکتروپیک تبدیل کرده است.
    وی با اشاره به اصول سازمانی ،عمل کردن طبق هدفها و تصمیمات شرکت را یک اصل سازمانی دانست و اضافه کرد«  :در
چگاه حاشیه نداشته باشم و همیشه طبق نظرات مدیران ارشد شرکت ،در پستهای
طول سالهای کاریام سعی کردم هی 
مختلفی کار کردم و هر گاه هم الزم میشد ،پست خود را بدون حاشیه تحویل مسئوالن میدادم» .
   ملکیان در پایان صحبتهایش  به پرسنل الکتروپیک چنین توصیه کرد« :همیشه در محیط کار با هم تعامل داشته باشید و
هیچگاه به اشتباهات یکدیگر بهعنوان وسیلهای برای ترقی خود نگاه نکرده و به عبارت دیگر ،ضعف دیگران را پلهی ترقی
خود نکنید .باید همه این نکته را به یاد داشته باشیم وقتی شرکت ،کسی را تایید میکند  ،وظیفهی ما این است که کمککننده
و یاریگر او باشیم تا بدین وسیله  باعث ترقی و پیشرفت سازمان شویم» .
   کالم پایانی ملکیان که خطاب به همهی پرسنل شرکت است« :همه باید خود را قلبی و نه اسمی عضوی از الکتروپیک بدانیم
و در پیشبرد هدفهای آن کوشا باشیم».

چهار ویژگی مدیران موفق
مدیران موفق باید چهار ویژگی مهم داشته باشند :
   ویژگی ادراکی :مربوط به توانایی ذهنی مدیر ،در هماهنگ کردن تعاملی فعالیتها  و منافع سازمان است.
ی انسانی :مربوط به توانایی مدیر درکارکردن با افراد ،شناخت آنها و ایجاد انگیزه در تمامی نیروهای انسانی شاغل
   ویژگ 
درسازمان است.
ی فنی :به استفاده و آشنایی شخص مدیر از ابزارها ،شیوهنامههای کار و فنون الزم در زمینهی تخصصی مربوط به وی
   ویژگ 
اشاره میکند.
   شایستگی سیاسی :مربوط به توانایی فرد در باال بردن قدرت خود ،ایجاد پایگاه قدرت و ایجاد ارتباط درست با نهادها و
سازمانهای دیگر است.
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93
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یوتاب در مسیر توسعه و تکامل
مدیران شرکتهای تولیدی همواره جهت توسعهی برند محصوالت خود ،سیاستهایی را در پیش میگیرند،

تولیدکنندگان برای اتخاد چنین سیاستی میتوانند دالیل متعددی داشته باشند :اول اینکه ،با این کار وابستگی

خردهفروشها به برندهای آنها بیشتر شده ،فضای بیشتری از فروشگاهها را به خود اختصاص داده و اصطالحا shelf
 spaceمحصوالت خود را افزایش میدهند .دوم ،برندهای اندکی وجود دارند که به قدری قدرتمند باشند که نگذارند

مشتریانشان به هیچ وجه از برند دیگری استفاده کنند .به عبارت دیگر ،بسیاری از مصرفکنندگان ،مرتب برند مصرفی

خود را تغییر میدهند .این حالت در مورد محصوالت مصرفی روزمره که کاالهای راحت ،محسوب میشوند بیشتر دیده
میشود.

   بهترین راه برای تصاحب اینگونه مصرفکنندگان ،ارائهی برندهای متفاوت به آنهاست .سوم ،ایجاد برندهای جدید
باعث ایجاد هیجان و کارآیی در سازمان تولیدکننده میشود .نهایتا دلیل چهارم اینکه اتخاذ استراتژی چندبرندی،

باعث میشود تا هر برند بخش خاصی از بازار را جذب محصوالت شرکت کند.

    از همین رو شرکت الکتروپیک بنابر چشمانداز و برنامههای آتی خود پس از بررسی و تدوین برنامههای الزم در اسفند

 ،1389برند یوتاب را به بازار معرفی کرد.

   همزمان با معرفی برند یوتاب ،محصوالت جک کنترلی پارکینگ و سنسورهای روشنایی با این برند به سبد محصوالت

شرکت الکتروپیک اضافه شد .در واقع کارخانهی یوتاب تا آخر سال  1390با  24نفر پرسنل به فعالیت خود ادامه
داد ،ولی از سال  91تا لحظهی نگارش این گزارش با شروع فعالیت مدیریتهای مستقل کنترلکیفیت ،مهندسی،

برنامهریزی ،مالی ،بازرگانی داخلی ،بازاریابی و فروش ،سیستمها و روشها ،خدمات پس از فروش و بخش انبار تعداد
همکاران به  66نفر رسیده است.

   هماکنون خانوادهی نوپای یوتاب با گسترش دامنهی فعالیت خود و افزایش نیروی انسانی دارای انبارهای مجزا (شامل
انبار مواد اولیه ،نیمهساخته و محصول نهایی) و چهار خط تولید (شامل جک دربازکن پارکینگ ،قفل برقی ،سنسور

روشنایی  180و  360درجه و مونتاژ برد) است.

   در حال حاضر مقرر شده با توجه به تقاضای بازار و به منظور گسترش تنوع محصوالت و افزایش تولیدات ،کارخانهی
یوتاب مستقل از شرکت الکتروپیک فعالیت کند .به همین منظور زمینی به مساحت  6000متر مربع در مرحلهی

آمادهءسازی است و پروژههایی همچون سنسور حضور ،سنسور توکار ،جک ریلی ،جک کرکرهای و جک  500کیلو در

دست طراحی است و به زودی بهرهبرداری میشود.

   در پایان ،یادآور میشویم راهاندازی یوتاب عالوه بر حمایت و رهنمودهای مدیران ارشد شرکت ،مرهون تالشهای

مهندس مهران مودب و همکاران ایشان بوده است .

یوتاب یعنی:

درخشنده و بی مانند ،نام سردار زن ایرانی و اولین جک کنترلی پارکینگ ایرانی .
مهران مودب (مدیر یوتاب):

از زحمات تمامی همکارانی که اینجانب را در انجام وظایف مربوطه و پیشبرد اهداف شرکت یاری
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کردند خصوصا مدیران ارشد شرکت آقایان مهرداد و مجید منصوری و همچنین آقایان حمید
ملکیان ،نیما یعقوبی ،بهرام قدیمی ،محبوب آقاقلیزاده ،مسعود مظفری ،امیرحسین اکبری،

مجید فرحناک و ...منجمله کسانی که اکنون در شرکت فعالیت نمیکنند ،اما یاریگر ما در  مسیر

پیشرفت یوتاب بودند ،مراتب سپاس و قدردانی خود را اعالم  میدارم.
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نکتههایی برای اثرگذاری

اثرگذاری در نگاه اول
فقط یک لحظه ،شاید حدود سه ثانیه ،طول میکشد تا کسی که شما را برای اولینبار دیده است ،بتواند ارزیابی و
قضاوتتان کند .در این مدت زمان کوتاه ،طرف مقابل بر اساس ظاهر ،زبان بدن ،رفتار ،منش و لباسهای شما نظر
میدهد .شما در هر برخورد جدید ،مورد ارزیابی دیگران قرار میگیرید و برداشت آنها شکل میگیرد .تغییر این
برداشت اولیه تقریبا غیرممکن است و همین عامل سبب میشود اولین برخورد شما با دیگران بسیار مهم باشد و
تکلیف ادامهی این رابطه ،معلوم .چه در زندگی اجتماعی و چه در محیط کار ،مهم است بدانید ،چهطور میتوانید در
اولین برخورد ،تاثیر بگذارید .در این زمینه ،این مقاله نکات مفیدی را برایتان به ارمغان دارد.
وقتشناس باشید
کسی که برای اولینبار شما را مالقات میکند ،هیچ عالقهای به شنیدن عذر و بهانههای دیر آمدنتان ندارد؛ پس
برنامهریزی کنید تا چند دقیقه زودتر در محل حاضر باشید .کمی وقت برای ترافیک احتمالی مسیر و ...در نظر بگیرید.
زود رسیدن بسیار بهتر از دیر رسیدن با سری افکنده است .در واقع این اولین قدم برای تاثیر اولیه است.
خودتان باشید
اگر احساس ناراحتی کنید یا معذب باشید ،طرف مقابل هم عصبانی میشود و آن برداشت اشتباه شکل میگیرد .اگر
آرام و مطمئن باشید ،طرف مقابلتان هم احساس راحتی میکند و همه چیز برای تاثیر خوب شما بر او مهیا میشود.
فردیت و شخصیت
خبر خوب این است ،شما میتوانید بدون اینکه از کسی تقلید کنید یا فردیت خود را از دست دهید ،تاثیرگذار باشید.
برای تاثیرگذاری باید هماهنگ باشید .همهی اینها به این موضوع برمیگردد که با موقعیت مورد نظر هماهنگ شوید.
اگر مالقات شما کاری است ،لباس رسمی بپوشید .در یک مراسم رسمی ،لباس مخصوص بپوشید و متناسب و درخور
همان موقعیت ،خود را نشان دهید.
لبخند فاتحانه
لبخند بزنید .هیچچیز مانند لبخند شما نمیتواند تاثیر خوبی بر دیگران بگذارد .یک لبخند مطمئن و صمیمی ،موجب
میشود شما و طرف مقابل ،هر دو احساس راحتی کنید؛ اما زیادهروی نکنید .فراموش نکنید کسانی که بیش از حد
میخندند ،چاپلوس ،دروغگو و سبک به نظر میرسند.
ظاهری مناسب داشته باشید
بدیهی است شکل ظاهری شما بسیار مهم است .برای کسی که اولین بار است شما را میبیند و هنوز با شما آشنا نشده،
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تیپ ظاهری شما اولین سرنخ است؛ البته این لزوما به این معنا نیست که باید خودتان را شکل هنرپیشهها درست کنید
تا تاثیر قوی و مثبتی بر طرف مقابل داشته باشید .خیر! باید وضع ظاهری مناسبی داشته باشید.
   تصویر زیبای شما به اندازهی هزاران واژهای که از دهانتان بیرون میآید ،ارزش دارد و ظاهر شما خیلی چیزها را برای
طرف مقابل مشخص میسازد .آیا ظاهرتان همان شخصیت واقعی شما را نشان میدهد؟
   با لباس خود شروع کنید .لباس مناسب برای یک جلسه یا مناسبت خاص چیست؟ پوشاک مناسب برای یک مالقات
کاری چیست؟ کت و شلوار یا لباس راحت و غیررسمی؟ از خودتان سوال کنید ،طرف مقابل احتماال چه لباسی بر تن
دارد؟
   در مورد نظافت و آراستگی نیز حتما ظاهر تمیز و آراستهای برای تمام مالقاتهای کاری و اجتماعی داشته باشید.
لباس تمیز و مرتب بپوشید و مطمئن شوید وضع ظاهریتان مناسب است.
کم صحبت کردن تاثیری فراوان دارد
مکالمه بر پایهی تبادل کالمی شکل میگیرد .پیشاپیش سواالتی را که قرار است بپرسید ،آماده کنید یا قبل از مالقات
طرف مقابل ،چند دقیقه وقت صرف کرده و دربارهی او اطالعات کسب کنید.
   آیا وجه اشتراکی با طرف مقابل دارید؟ در این صورت همین وجه اشتراک میتواند موضوع مناسبی برای آغاز کالم
و ادامهی آن باشد.
مثبت باشید
نگرش شما ،درون شما را برمال میکند .حتی اگر با انتقاد طرف مقابل روبهرو شدید ،نگرش مثبت خود راحفظ کنید.
تشنهی یادگیری باشید و در کنار لبخند ،منش خود را حفظ کنید.
هشیار و مودب باشید
الزم به ذکر نیست هشیاری ،رعایت ادب و نزاکت به تاثیر مثبت اولیهی شما بر طرف مقابل کمک میکند؛ در واقع هر
چیزی غیر از این میتواند فرصت تاثیرگذاری را از شما بگیرد؛ پس بهترین رفتار خود را به نمایش بگذارید!
یکی از نکات اخالقی دنیای مدرن این است که تلفن همراه خود را خاموش کنید .فکر میکنید اگر هنگام مالقات با یک
نفر ،تلفنی با شخص دیگری صحبت کنید ،او چه فکری در مورد شما میکند؟ حق او این است که تمام هوش و حواس
خود را به او بدهید .اگر غیر از این باشد تاثیر ضعیفی بر او میگذارید.
رو راست و مطمئن باشید
وقتی میخواهید اولین تاثیر را بگذارید ،زبان بدن به اندازهی ظاهر شما ،گویای همهچیز است.
از زبان بدن خود بهگونهای استفاده کنید که اعتماد بهنفس شما را نشان دهد .صاف بایستید ،لبخند بزنید ،تماس
چشمی برقرار کنید و دست طرف مقابل را به گرمی بفشارید؛ چرا که با این کار ،اطمینان خود را نشان میدهید،
همچنین خود و طرف مقابل را به سمت احساس راحتی ،سوق میدهید.
اگر عادتهای خود را میشناسید ،پیشاپیش خودتان را چک کنید .کنترل یک خندهی عصبی به شما حس اطمینان
میدهد و طرف مقابل را راحتتر میکند.

نکات کلیدی
فقط چند ثانیه فرصت دارید اولین تاثیر را بگذارید و تقریبا غیرممکن است
بتوانید برداشت اولیهی طرف مقابل را تغییر دهید .پس ارزش دارد ،در مقابل
او بهترین باشید .با کمی تامل و آمادگی میتوانید تاثیر فوقالعادهای بر طرف
مقابل بگذارید.

منبع :سایت مجلهی موفقیت
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یکی از پرسشهایی که بیشتر اوقات برای افراد مطرح
میشود این است که چرا زود خسته میشوند و چگونه
میتوانند انرژی بیشتری کسب کنند!؟
   تنها پاسخ کارشناسان سالمت به این سوال ،عادتهای
غلط و انتخاب یک الگوی ناسالم است که به خستگی زودتر
و بیشتر میانجامند.
   برخی از رفتارها و عادتهای روزانه که باعث میشوند،
زودتر خسته شویم و در طول روز کمانرژی باشیم ،عبارتند از:
 .1الگوی خواب نامنظم :در صورتی که چرخهی خواب فرد منظم
نباشد  بدن و ذهن ،تمام مدت در تالش برای جبران آن هستند.
ی همچون افسردگی ،تغییر
این مشکل میتواند پیامدهایی جد 
خلق و خو و افزایش وزن را به دنبال داشته باشد.
 .2حذف وعدهی غذایی صبحانه :شروع فعالیتهای روزانه،
بدون خوردن صبحانه و با معدهی خالی ،بدن را بیش از
ضرورت ،تحت استرس قرار میدهد .بنابراین مصرف این
وعدهی غذایی شامل غالت ،پروتئین ،مواد لبنی و میوه در
اولین ساعات روز و پس از بیدار شدن از خواب میتواند فرد
را تا پایان روز پرانرژی نگه دارد.
 .3کاهش مصرف مایعات :از دست رفتن آب بدن ،فرآیند
متابولسیم را کندتر میسازد .با نوشیدن مقدار آب کافی،

عملکرد سیستم ایمنی بدن بهبود مییابد .همچنین باید
به این نکته توجه داشت که نوشیدن آب پس از مدتی
خستهکننده میشود ،به همین دلیل گنجاندن مواد
ی آبدار در وعدههای غذایی ضروری است.
خوراک 
 .4نوشیدن بیش از حد قهوه :یکی از راههای کسب انرژی
بیشتر ،کم کردن میزان مصرف کافئین و شکر است.
نوشیدن قهوه به فرد احساس کاذب انرژی میدهد اما
در اواخر روز ،دردسرساز میشود و به افزایش احساس
خستگی میانجامد.
 .5خیره شدن به صفحه مانیتور :استراحت ندادن به
چشمها موجب سردرد ،خستگی و تاری دید میشود .برای
پیشگیری از خستگی چشمها میتوان هر  20دقیقه یکبار
مدت  20ثانیه ،روی خود را به سمت یک شی دیگر برگرداند.
 .6مصرف کربوهیدراتهای نامناسب :گنجاندن
کربوهیدراتهای طبیعی و غیرفرآوری شده همچون
غالت ،میوهها و سبزیجات یکی از شیوههای موثر
کسب انرژی است .زمانی که فرد میزان کافی
کربوهیدرات سالم و طبیعی مصرف نکند ،مغز مجبور
میشود ،انرژی مورد نیازش را از ماهیچهها دریافت
کند و این امر موجب خستگی بیشتر میشود.
 .7داشتن زندگی بههم ریخته و آشفته :خانهی شلوغ و
ذهن آشفته به یک اندازه عامل خستگی ذهنی و جسمی
هستند.
.8کمتحرکی یا فعالیت بدنی شدید :هر ساعت یکبار
به خود استراحت کوتاهی دهید ،حرکات کششی سبک
انجام داده یا در فاصلهی زمانی کوتاهی پیادهروی کنید.
همچنین الزم است از انجام فعالیتهای ورزشی سنگین
در شروع کار ،خودداری کنید چرا که موجب میشود بدن،
مقدار زیادی هورمون استرس ترشح کند.
 .9کمبود استراحت :فعالیتهای روزانه خود را بهگونهای
دستهبندی کنید که مدت زمان کافی برای استراحت کردن
داشته باشید.
 .10ارتباط با افراد افسرده و مضطرب :روابط اجتماعی
میتواند تاثیر چشمگیری بر رفتار و ذهن فرد داشته باشد.
اگر فکر میکنید در زندگیتان افرادی وجود دارند که
موجب میشوند ،شما افسرده و خسته شوید ،در رابطهتان
با آنان تجدیدنظر کنید.
منبع:سالمت نیوز
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ارتباط شادی و شنوایی
ضعف شنوایی حتی اگر خفیف باشد ،با خطر ابتال به افسردگی همراه است که خانمهای زیر  70سال ،بیشتر از دیگران
مستعد ابتال به آن هستند.
   براساس تحقیقات محققان موسسه ملی سالمت ،شیوع افسردگی با افزایش ضعف شنوایی بیشتر میشود ،خطر ابتال
به افسردگی در افرادی که شنوایی فوقالعادهای دارند  5درصد ،آنهایی که شنوایی خوبی دارند 7 ،درصد و کسانی که
ضعف شنوایی دارند 11 ،درصد است .ضعف شنوایی ،سبب منزوی شدن فرد از اجتماع میشود؛ چرا که توانایی برقراری
ارتباط را پایین میآورد که همین کاهش ارتباط ،بر سالمت روانی و عمومی فرد تاثیر میگذارد و یکی از عوامل افسردگی
به شمار میرود.
   اگر متوجه هر یک از عالیم زیر شدید ،ممکن است به ضعف شنوایی دچار باشید:
 صدای گفتوگوی دیگران یا سایر اصوات را ضعیف میشنوید. پیوسته از دیگران میخواهید آرامتر یا بلندتر صحبت کنند. صدای رادیو یا تلویزیون را نسبت به قبل بلندتر میکنید. در محیطهای شلوغ ،به سختی میشنوید. -از گفتوگو با دیگران یا شرکت در مناسبتهای اجتماعی خودداری میکنید.

با ورزش به جنگ آلزایمر برو
گفتنش آسان نیست :اما اینطور تخمین زده شده است که تا سال
 2050تعداد بیماران مبتال به آلزایمر سه برابر میشود و به مرز 100
میلیون نفر میرسد؛ ولی شما میتوانید با ورزش کردن به راحتی
خطر ابتال به این بیماری را در بدنتان کاهش دهید.
   بسیاری از کسانی که با این بیماری زندگی میکنند ،از لحاظ
ژنتیکی مستعد ابتال به آن بودهاند ،اما یکسوم موارد را میتوان به
عواملی چون دیابت ،چاقی  ،استعمال دخانیات و بیتحرکی نسبت
داد که مورد آخر ،شایعترین عامل در آمریکا ،بریتانیا و اروپاست.
فعالیت جسمانی ،خون را به جریان میاندازد و مصرف اکسیژن را
در بدن تقویت میکند که هر دو عامل به عملکرد بهتر مغز کمک میکنند .ورزش ،کارایی مغز را افزایش میدهد و به عملکرد
بهتر آن کمک میکند .امتیاز دیگر ورزش آن است که از بروز سکتهی قلبی و دیابت که از عوامل زمینهساز آلزایمر هستند،
جلوگیری  میکند.
سالم
دکتر
منبع :مجلهی
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ویژگی کاربردی گوکل که باید از آن استفاده کنید
گوگل ،یکی از بهترین وکاربردیترین موتورهای جستوجوست که امکان دسترسی به آن بسیار راحت است .گوگل
تنها یک غول جستوجوگر نیست ،بلکه در کنار این سرویس جستوجوی خود ،دهها سرویس پرکاربرد دیگر نیز به
کاربرانش ارائه میکند که هرکدام قابلیتهای خاص و منحصربهفرد خودشان را دارند.
    تمام این ابزارها بدون هیچ هزینهای در اختیار کاربران دنیای وب قرار میگیرد .برخی از سرویسهای گوگل زندگی
شما را آسان میکنند و برخی دیگر نیز آنقدر ساده ،اما کاربردی هستند که تعجب شما را برمیانگیزند .شاید از کاربران
جستوجوگر گوگل باشید ،اما قطعا از چندین سرویس جالب و جذاب این سرویس اینترنتی بیخبر هستید .اگر دوست
دارید با استفاده از گوگل پا را فراتر از یک جستوجوی ساده در اینترنت بگذارید ،با ما همراه شوید.

جستوجودر پروازها

دنبال پیدا کردن بهترین قیمت برای
پرواز هستید؟ پس بهتر است از
سرویس Google Flight Search
استفاده کنید که یکی از آسانترین
سایتهای مقایسهی قیمتهاست.
مبدا و مقصد یا مقصدهای خود را
روی نقشه مشخص و سپس تاریخ را
معین کنید .وقتی تاریخ را مشخص
میکنید ،به قیمتها در روزهای
مختلف توجه کنید؛ زیرا قیمتها
نسبت به هم دارای اختالف هستند                                                   .
   گوگل نموداری از روزها با ارزانترین بلیتها را برای شما به نمایش میگذارد .سپس میتوانید با فیلتر کردن نتایج
از طریق طول پرواز ،شرکت هواپیمایی ،قیمت ،توقفها و ...دست به انتخاب بزنید .با این انتخاب و پیدا کردن پرواز
دلخواه ،حاال میتوانید مستقیما به سایت شرکت هواپیمایی مراجعه کنید.

استراحت با آتاری

نیاز به یک استراحت کوتاه دارید؟ گوگل شرایط را برای استراحت شما فراهم میکند .شما میتوانید با نسخهی
کالسیک بازی  Atari Breakoutروی کامپیوتر ،هر زمان که بخواهید یک زمان استراحت مفرح داشته باشید .برای
بازی نیز راه سادهای وجود دارد ،به صفحهی جستوجوی تصاویر گوگل یعنی  www.google.com/imagesبروید و
 Atari Breakoutرا جستوجو و حاال شروع به بازی کنید.

جستوجوی تخصصی و آماری

بهصورت عمومی سایت جستوجوی گوگل آنقدر قدرتمند است که پاسخگوی نیاز جستوجوی اکثر کاربران باشد،
اما گوگل دارای سایتهای جستوجوی تخصصی نیز است .برای مثال Google Public Data Explorer ،گنجینهی
کاملی از اطالعات در بخش آمار و ارقام عمومی است.
به قسمت ( Google Publice Data (www.google.com/publicdata/directoryمراجعه کنید و موضوعی
را جستوجو کنید .بهتر است جستوجوی خود را با یک موضوع آماری ساده شروع کنید ،شما حتی میتوانید
جستوجوی خود را توسط جنسیت ،سن و کشورها محدود کنید.

دانش /دیجیتال
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مترجم گوگل

میلیون کتاب بین سالهای  1800تا به امروز استفاده شده
است مشخص کنید .شما میتوانید مشاهده کنید چگونه
کلمات در طول زمان مورد استفاده قرار میگیرند یا
کاربرد خود را از دست میدهند .شما میتوانید دو یا چند
کلمه را برای مقایسه که با ویرگول از هم جدا شدهاند،
یکجا قرار دهید .گوگل به شما این اجازه را میدهد که
مدت زمان ،زبان کتاب و اینکه کتاب شامل چه لغاتی
است را تنظیم کنید.

فرهنگ لغت گوگل

   این عکسها شامل عکسهای مایکروویو ،مادون قرمز
و همچنین نقشهی تاریخی ستارهها که توسط «جیووانی
ماریا» در سال  1792تهیه شده ،میشود .اگر ایدهای برای
شروع ندارید ،سایت دارای پیشنهادهایی برای شما است
که مطمئنا به آنها عالقهمند خواهید شد.

نیاز به ترجمهی سریع یک لغت دارید؟ به صفحهی معمول
جستوجوگر گوگل بروید و عبارت )translate (word
 to     languageرا در نوار مخصوص جستوجوگر تایپ
کنید .اگر میخواهید با تلفظ درست لغات آشنا شوید
نیز  Google Translationدارای یک آیکون بلندگوی
کوچک است که به شما اجازه میدهد آن لغت را گوش
دهید .برای ترجمههای طوالنیتر ،به Google Translate
مراجعه کنید.
Google Sky
مقایسهی تغذیهای
اگر به نظر شما  Google Earthخوب است ،پس با دیدن
کدام سالمتر هستند؟ پرتقال یا موز؟ کلمهی «  Google Skyشگفت زده خواهید شد     Google Sky .
 »Compareرا به همراه دو مادهی غذایی که میخواهید  www.google.com/skyبه شما اجازه جستوجو در
با هم مقایسه کنید در نوار جستوجوی گوگل تایپ آسمان را میدهد .شما به کمک این سرویس میتوانید
کنید .برای مثال میتوانید برای مقایسهی کلم بروکلی و عکسهای ستارهها ،سیارهها و کهکشانهای گرفته شده
مارچوبه Compare poccoli and asparagus ،را در توسط تلسکوپها ،کاوشگرها و ماهوارهها را مشاهده
نوار جستوجوی گوگل تایپ کنید.
کنید.
وقتی معنای یک کلمه را نمیدانید ،به دنبال دیکشنری
نباشید »define (word(« .را در نوار جستوجوی گوگل
تایپ کنید .همچنین شما میتوانید تلفظ کلمه و بخشی از
مکالمه را در اختیار داشته باشید و برای اطالعات بیشتر
همانند ریشهی کلمه ،میتوانید روی فلش خاکستری کلیک جستوجوگر دقیق
کنید.
الگوریتمهای گوگل برای جستوجوهای اینترنتی و یافتن
تبدیل واحدهای گوگل
اطالعات مورد نیازتان بسیار کاربردی و خوب است،
در زمانی که مشغول به آشپزی هستید یا وقتی که درحال البته گاهی نتایج جستوجو براساس آن چه شما انتظار
کمک کردن به فرزندتان برای انجام تکالیف ریاضی هستید ،دارید نیست و شما از این نتایج ناامید میشوید .گاهی
شاید مجبور به تبدیل واحدهای اندازهگیری شوید .در ممکن است مورد جستوجوی شما ،مورد جستوجوی
صفحهی جستوجوی گوگل ،تبدیل واحد مورد نظر خود افراد زیادی قرار گرفته باشد ،و حاال همان نتایج برای
را جستوجو کنید.
شما به نمایش درآید .شما میتوانید جستوجوی خود
   برای مثال عبارت « »10km to mi convertرا به معنای را دقیقتر کنید .برای مثال اگر مایل نیستید که در
تبدیل  10کیلومتر به مایل را در صفحهی جستوجوی گوگل جستوجویتان عبارتی به نمایش درآید ،کافی است از
تایپ کنید ،سپس بالفاصله به پاسخ خود میرسید .این نوع نماد –پیش از کلمه استفاده کنید .مثال اگرکلمه مورد نظر
تبدیلها ،شامل هر نوع واحدی است و هیچگونه محدودیتی شما برای جستوجو نام یک حیوان است ،اما نمیخواهید
را شامل نمیشود.
سایتهایی که خرید و فروش حیوانات را انجام میدهند

را مشاهده کنید ،باید عبارت« »Animals –salesرا
Google nGrams
( Google nGrams (books.google.com/ngramsجستوجو کنید.
یک ابزار جستوجوی عالی است که به شما این امکان را منبع :شبکهی اینترنتی آفتاب
میدهد تا تعداد دفعاتی را که از یک یا چند کلمه در 5
فصلنامهی داخلی الکتروپیک شماره /11مهر 93

26

دانش /فرهنگی

پستچی همیشه دوبار زنگ میزند
پستچی همیشه دوبار زنگ میزند ،عنوان یکی از مشهورترین رمانهای

«جیمز ام.کین» نویسندهی آمریکایی است که با ترجمهی «بهرنگ رجبی»
در مجموعهی جهانکالسیک نشر چشمه ،منتشر شده و در دسترس

عالقهمندان قرار گرفته است.

    اين رمان یکی از مشهورترین رمانهای «جیمز ام.کین» نویسندهی

آمریکایی و دومین رمانی است که رجبی از این نویسنده ترجمه كرده
است ،پیش از این غرامت مضاعف با ترجمهی او توسط همين ناشر روانهی

بازار كتاب شده بود.

   غرامت مضاعف و پستچی همیشه دوبار زنگ میزند به واسطهی نسخهی
مشهور سینماییشان سالهاست برای مخاطب ایرانی آشنا هستند ،اما

این دو اثر مهم که در لیست  1001رمانی که باید پیش از مرگ خواند ،هم
آمدهاند ،خیلی دیر به فارسی ترجمه شدهاند.

   مترجم دربارهی جیمز.ام کین در مقدمهی غرامت مضاعف ،نوشته است:

« او را آغازگر رمان نوآر آمريكايي خواندهاند» .دشيل همت ،ريموند چندلر ،ديويد گوديس ،جيم تامپسون ،جيم الروي

و همهی استادان بعدي جنايينويس ،بيشك وامدار راهي هستند كه او باز كرد و پيمود .احتماال در تمام تاريخ ،هيچ

رمان پليسي همزمان محبوبيت و موفقيت ماليایي را نداشتند كه دو رمان پستچي هميشه دوبار زنگ ميزند و غرامت

مضاعف او یافتند .تام ولف زماني گفت« :هر كس ميخواهد داستاننويسي ياد بگيرد برود ،رمانهاي جيمز ام.كين را

بخواند ».مگر چند نويسنده بودهاند كه كسي دربارهشان اينچنين گفته باشد؟

   كين در سال  1892به دنيا آمد و در ابتدا میخواست ،خوانندهی اپرا شود ،اما نتوانست .او از  20سالگی شروع به
نوشتن کرد و طی یک دههی بعدی ،روزنامهنگار قهار و صاحب سبکی شد .در بسیاری از روزنامهها و مجالت کارکرد

و در همین دوره بود که تکنیکهای مختلف نوشتن از جمله نوشتن قطعات در قالب گفتوگو را آزمود .در سال 1934

پستچی همیشه دوبار زنگ میزند را منتشر کرد و دیگر روزنامهنگاری را کنار گذاشت تا همهی وقتش را صرف نوشتن
رمان کند ،گرچه از وسوسهی هالیوود جان به در نبرد و مدتی را هم به فیلمنامهنویسی گذراند.

   مشخصهی اصلی رمانهای کین ،ریتم پرشتاب ،استفاده از راوی اولشخص ،زبان محاورهای و تعلیقهای مداوم است.

همنشینی این ویژگیها در رمان پستچی همیشه دوبار زنگ میزند ،این اثر را به یکی از ماندگارترینهای ادبیات

داستانی آمریکا تبدیل کرده است.

   راوی داستان ،ظهر یک روز گرم و تابستانی در کالیفرنیای جنوبی از پشت کامیون یونجهای میپرد بیرون ،درست

روبهروی غذاخوری «توئین اگز» ،صاحب غذاخوری به زودی با پیشنهاد کار برای «فرانک» سرگردان ،او را ماندگار

میکند ،اما فرانکخیلیزود با زن «پاپادایاس» کافهچی همدست میشوند و نقشههای پیدرپی قتل میکشند و اجرا

میکنند ،اما سرنوشت هر سه نفرشان تلخ و مصیبتبار خواهد شد.
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موفقیت

 8نکته،
 8تغیر
هوشیار باشید
نگذارید چشم ،ذهن را
فریب دهد.

عشق را ثابت کن
اینکه چهقدر بگویی
دوستت دارم عشق نیست،
اینکه چهقدر بتوانی آن را
ثابت کنی ،عشق است.
شمع یا آینه
دو راه برای نورافشانی
وجود دارد :شمع باشی
یا آینهای که نور آن را
انعکاس میدهد.

برنامهی خداوند
دیوار
ممکن است احساس
تو تنها با دیوارهایی که سرگشتگی و تنهایی کنی،
خودت میسازی ،محدود ولی خداوند میداند که تو
میشوی.
دقیقا کجایی و برنامهی
خوبی برای زندگیات دارد.

بیهودهترین روز
بیهودهترین روز ،روزی است
که طی آن نخندیده باشی.

کاملکننده باش
شاید تو در خیلی چیزها
کامل نباشی ،ولی خیلی
چیزها نمیتوانند بدون تو
کامل باشند!
فرمول عدم ناامیدی
بهترین راه برای اجتناب از
ناامیدی این است که
از هیچکس ،توقعی نداشته
باشی.

قدم اول موفقیت
مرد جواني كه ميخواست راه موفقيت را طي كند به سراغ استاد رفت و راه موفقیت را از او جویا شد .استادخردمندگفت:
«تا يك سال به هركس كه به توحمله كرد و دشنام داد ،پول بده» .به این ترتیب به مدت یك سال هركس به جوان حمله
ميكرد ،جوان به او پول ميداد ،تا اینکه آخرسال باز به سراغ استاد رفت ،تا گام بعدي موفقیت را بياموزد .استاد گفت:
«به شهر برو و برايم غذا بخر» .همين كه مرد رفت ،استاد خود را به شكل يك گدا درآورد و از راه ميانبر خود را به
دروازهی شهر رساند .وقتي مردجوان رسید ،استاد شروع كرد به توهين كردن به او .مرد جوان به گدا گفت« :عاليست!
يك سال مجبور بودم به هركس كه به من توهين ميکرد ،پول بدهم ،اما حاال ميتوانم مجاني فحش بشنوم ،بدون آنكه
پولي خرج کنم» .استاد وقتي صحبت جوان را شنيد ،خود را به او نشان داد و گفت« :براي گام بعدي موفقیت آمادهاي
چون ياد گرفتي به روي مشكالت بخندي .کسب موفقیت ساده نیست اما ممکن است و خواهان موفقیت باید سختیها
و مشکالت آن را به جان بخرد» .
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28

موفقیت

از کجا بفهمم آدم موفقی هستم یا نه؟
هر شخصی برای رسیدن به هدفی خاص در جنبش و

تالش است ،اما سوال مهم این است که آیا ما در آینده،

کامال طبیعی است ،اما اگر بتوانید این نگرانیها را از

خود دور کنید ،چالش کار کردن از بین میرود .در

زندگیای همراه با خوشبختی ،خوشحالی و آرامش را

حقیقت ،هرچه شادی و شادکامی با چالش کمتری مواجه

اما آیا راهی برای رسیدن به پاسخ این پرسش کلیدی

میتوانید آیندهی پیشروی خود را به وضوح ببینید و با

تجربه میکنیم یا خیر! این سوال بسیاری از مردم است،

وجود دارد؟

باشد ،آیندهی بهتری دارید .در این شفافیتهاست که
امید و اعتماد بهنفس به اهداف خود برسید.

    بسیاری از مردم تنها بر روی زندگی فعلی و زمان

 .2از همراهی افرادی که دورتان هستند ،لذت
میبرید

آنها ممکن است نیمنگاهی به آینده داشته باشند ،اما

هستند که اعصابتان را به هم ریخته و به معنی واقعی

حال تمرکز میکنند .در واقع ،آنها بیش از اندازه در

حال زندگی میکنند و آینده را از یاد بردهاند .هر چند

آیا افرادی که دورتان را گرفتهاند ،افراد خستهکنندهای

امیدوارند اتفاقات خوبی برایشان پیش آید .ولی در

کلمه دیوانهتان میکنند؟ آیا این افراد در زندگی

   رسیدن به شادکامی و خوشحالی در آینده نشانههایی

دارند؟ همکاران ،دوستان و آنهایی که دوستشان داریم

آن نیز پی میبرید .با کمی ارزیابی شخصی و برنامهریزی

کنند و ما را درگیر انجام کار کنند .اگر اطرافیان ما

ادامه با  6نشانه شادکامی در آینده آشنا میشویم:

آیندهای روشنتر برسیم به مراتب بیشتر است .به دنبال

حقیقت همیشه این رویاها ،رنگ واقعیت نمیگیرند!

خودشان هم گم شدهاند و چالشهای زیادی را پیشرو

دارد .و مطمئنا اگر این راه را اشتباه بروید ،به نشانههای

باید ،ما را به کار کردن تحریک کنند ،از ما پشتیبانی

میتوانید نیل به موفقیت و شادی را تضمین کنید .در

آدمهایی پویا و ترغیب کننده باشند ،احتمال اینکه به

 .1هر روز صبح با هیجان و اشتیاق سر کار میروید

افراد و قهرمانانی باشید که شما را ترغیب میکنند و

به این دلیل است که هیچ آیندهی مثبتی پیشروی

آدمهای خستهکننده و منفیباف روبهرو شوید ،اگر این

اگر هر روز برای بیدار شدن از خواب مشکل دارید ،شاید

خود نمیبینید .اینکه هر کدام از افراد با دغدغه و
نگرانیهایی در انجام پروژههای خاص روبهرو هستند

الهامبخش هستند .ممکن است هر چند وقت یکبار با

آدمها خیلی باعث دلسردیتان میشوند ،شاید بهتر

است دنبال دوستان تازهای بگردید!
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موفقیت

 .3هر روز چیز تازهای میآموزید

اگر از االن همه چیز را میدانید ،بهتر است خود را برای یک زندگی خستهکننده آماده کنید! هیچ آدمی نمیتواند همه
چیز را فراگیرد؛ از این گذشته ،همین روند یادگیری با شادی و خوشحالی همراه است .بهتر است چیز تازهای بیاموزید،

فرقی نمیکند یک دانستی کوچک و پیشپا افتاده باشد یا شروع دورهای کامل و تخصصی .فقط این روند یادگیری را

هر روز دنبال کنید .نتایج تحقیقات علمی نشان میدهد ،افرادی که همیشه در حال یادگیری هستند نه تنها طول عمر
بیشتری دارند ،بلکه زندگی شادتری داشته و از توانایی ذهنی باالتری برخوردار هستند .در این بین به دانش ،خرد و

تواناییهای تازهای میرسید که میتواند در زندگی شخصی و حرفهای شما مثمرثمر باشد.

 .4زمان درست گفتن «بله» و «نه» را میدانید

همانطور که «لوئیسکارول» نویسندهی کتاب «آلیس در سرزمین عجایب» معتقد است ،مادامی که نمیدانید کجا

میروید ،هر راهی که در پیش بگیرید ،شما را به هدفتان نمیرساند .در چنین وضعیتی گفتن «بله» یا «خیر» فرقی

به حالمان ندارد و ما را به هدف و شادکامی نزدیک نمیکند .به همین خاطر داشتن برنامهریزی برای آینده میتواند

تشخیص موقعیتهای خوب پیشرو را حتی در بدترین شرایط ،ساده کند .بدینترتیب میتوانید خود را ارزیابی کنید
و بفهمید در چه مواقعی آنطور که باید و شاید آماده نبودهاید ،راه درستی را در پیش نگرفتهاید یا اشتباهات مکرری
داشتهاید .حاالست که میتوانید اقدامهای اصالحی مورد نیاز را انجام دهید .تصمیمگیریها و گفتن «بله» یا «خیر»

باید ماحصل خودشناسی و ناشی از صداقت و انصاف درونی باشد.

.5ذهنی باز دارید

احتماال شما هم با آدمهایی مواجه شدهاید که گرفتار عقاید کهنه هستند و با رفتار و کردارشان زندگی دیگران را

تلخ میکنند .خوب است بدانید افرادی که نمیتوانند عقاید و ایدههای خود را تغییر دهند ،سرانجام تلخی خواهند

داشت .هرچند آنها میتوانند طرز فکر خود را تغییر دهند و شیوهای بارزتر را انتخاب کنند ،سرسختانه در مقابل

تغییر مقاومت میکنند .توجه داشته باشید ،داشتن ذهنی باز ،به معنی پذیرش بیچون و چرای عقاید سایرین نیست.

اما باید بتوانید احتماالت و ایدههای دیگران را نیز در نظر بگیرید ،آنها را ارزیابی کنید ،بیاموزید و در صورت لزوم

آنها را به کار ببندید .چنین رویهای میتواند شما را به راهحلهای خالقانهای برساند که میانبری برای رسیدن به

موفقیت و شادکامی هستند.

 .۶فردی منعطف و سازگار هستید

زندگی بسیار پیچیدهتر از آن چیزی است که بسیاری از افراد تصور میکنند .برای آنکه در کار یا روابط اجتماعیمان

به موفقیت برسیم ،نیازمند هزاران تصمیم ،انرژی زیاد و انعطافپذیری بسیار باالیی هستیم .معموال بیشترین پاداشها
ماحصل استقامت در برابر چالشهای بزرگ است .برای رسیدن به این حد از موفقیت ،الزم است بتوانیم با آنچه

زندگی سر راهمان قرار میدهد تعامل کنیم؛ فرقی نمیکند زندگی چه چیزی پیش پایمان میگذارد ،یک میانبر

باشد یا مانعی در راه رسیدن به هدف .همیشه این جمله را با خود تکرار کنید که« :باالخره راهی برای حل این مشکل
خواهم یافت یا آن را خواهم ساخت» و سپس به آن عمل کنید .همیشه به این نقل قول طالیی از «وینستون چرچیل»
نیز وفادار باشید که «هرگز ،هرگز و هرگز دست از کار نکشید»!
منبعwww.HomeArts.ir :
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فسقلیهای الکتروپیکی

قدم نو رسیده مبارک
همکارانمان خانمها اعظم رضایی ،پریسا پورعباسنودهی ،نرگس ترکاشوند ،سیدهستایش موسوی ،مونا تخشا ،مریم
گراوند ،معصومه بهرامیخوش ،سامره عباسیدینهکبودی ،ربابه اسکندری ،خدیجه عفتی و آقایان محمد صفری ،مصطفی
اکبری و احسان پیرولیان طعم شیرین پدر و مادر شدن را چشیدند .ما به این عزیزان تولد میوههای زندگیشان را تبریک
عرض میکنیم و امیدواریم کانون خانوادهشان همیشه گرم و پر امید باشد.

زهجران تو پر میزند دل
همکاران محترم ،خانمها گلنار احمدوند شاهرودی ،زهرا منافی ،مریم بختیاری ،غنچه اسالمی و آقایان خشایار طاهری،
ناصر شیخسفلی ،نعمت امامیاری و امیر سعیدزاده درگذشت عزیزانتان را از صمیم قلب و دلی آکنده از اندوه تسلیت
میگوییم .غفران و رحمت الهی برای آن عزیزان از دست رفته ،سالمتی و طول عمر باعزت برایتان از خداوند متعال
خواهانیم.

خدا قوت

خدمت تمام همکاران عزیز و ارجمندی که در ایام گرم تابستان و خصوصا روزهای طوالنی ماه مبارک رمضان ،در پاسخ
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به افزایش تقاضای بازار ،صمیمانه و صادقانه با تالش ستودنی خود افزایش تولید را رقم زدند ،خالصانه و از صمیم قلب
عرض خسته نباشید و خدا قوت داریم.

پیوندتان جاودانه باد
ازدواج ،تنها پیوند زمینی است که در آسمانها بسته میشود.
همکاران عزیز و ارجمند ،فاطمه مجدی ،سکینه کاوه ،مریم شاکری ،الهه دهقان ،محبوبه حسینی ،فریده اسالمی و
حسن زحمتکش گوهری صمیمانهترین پیام تبریک ما را جهت آغاز زندگی مشترکتان پذیرا باشید.
دلتان خوش ،لبتان خندان ،عشقتان جاویدان....

از زحمات همکارانمان طی چند ماه اخیر تقدیر شد :
یوتاب :میترا حسینی ،لیال اخضری ،شیوا جعفری ،افسانه اسماعیلی ،بهاره سیاهوشی ،آذر کاهدی ،نیره کوهی ،سمانه
خیری ،ستاره یاری ،معصومه محبی ،ساناز فتحی ،مژگان مسگری ،فریده توحیدلو ،کلثوم عربپور ،الهه جهانی ،ندا
نوروزی ،راضیه درخشان ،فهیمه اسماعیل زاده ،نسرین مقیمی ،زهرا متصدی ،مژگان کاظمی ،سحر میرزاحسینی ،فرشته

شیری ،فرزانه خلیلی ،هادی قاسمی ،ابراهیم بادپا ،احسان شاگلدی ،اسد ا ...زاد احدی ،اکبر امامیاری ،محمد خلج،
ابوالفضل جعفری ،مهدی نظریان ،حسین صحابی ،رضا سویزی ،موسی شرفزاده .مالی :نیلوفر دارابی ،سمیه آهنجان،

میترا یزدانی ،فهیمه خسروانیفرد .دفتر مدیرعامل :آزاده منوچهری .مونتاژمحصول :فریبا درخشان ،مرجان رضایی،

نپور ،مینا حسینپور ،آذر اخگری ،پوران پورنظریان .مونتاژ
زهرا جمشیدی ،مهری خانی ،لیال اصغردخت ،مریم حسی 

برد :فاطمه شیخسفلی ،سارا جعفری ،سمیه امیرآبادی ،زهرا کاظمی ،مرضیه خاتمی ،راحله ناظمی ،فرانک پیرهادی،
مریم روحی ،زینب ندری ،لیال شکری ،مرضیه ملکی ،فاطمه قاسمی ،مهرتاش سماواتی ،صادق رحیمی ،محسن غالمپور.

معاونت نوسازی و سرمایه انسانی :مونا صیادی ،ساناز ولدخانی ،صدیقه پوردهقان ،فرشته پستا ،حدیث خاکره،

محمدرضا یعقوبی ،محمد سعیدی ،نامدار محمدی ،مرتضی نعمتی ،علی بخشیپور ،پیمان امینی ،حسن امامیاری ،رمضان

صفری ،جواد زیرک ،ناصر شیخسفلی ،فریبرز مهدیخانی .تولید :احسان نوروزی .کنترل کیفیت :مرضیه سبحانی ،فاطمه

وکیلی ،رزا عزیزآبادی ،سودابه عاشوری ،امید سلمانی ،محمدحسین رضایی .خدمات پس از فروش :طاهره حسنی.

خرید داخلی :مریم یوسفی ،محمد یزدانی ،جواد علیآبادی ،محمدحسین باقرپور ،محمدرضا لواسانی ،مصطفی اکبری،
هادی کارگشای ،محمد محمدی .خرید خارجی :زهرا شریفی ،حسن زحمتکش .مهندسی :سیامک رستمی .سیستمها و

روشها :مینا نصیریان ،مرجان محمدی ،علیرضا ابراهیمپور .بازاریابی و فروش :صالح شاهراجی .قالبسازی :سکینه کردی،

کریم مرچینی ،حسین اسدزندی ،رضا اسدی ،عباس قاسمی ،اسماعیل بهادری ،مجید حاجیبابا .نت :کاظم مختاری،

علیرضا باقرزاده ،میالد طاهری.تاسیسات :حمید خاکساری ،امیر کابلی ،محمدعرفان رادعلمداری .انبار :یعقوب خاری،

بهروز پناهی ،محمد تقدسی ،حسن شیدایی ،مهدی حسینزاده ،فیض ا ...وهابی ،مرتضی کشاورزیان .روابطعمومی :مریم

خراسانی ،رویا شاهی ،سپیده زائری ،عاطفه قاسمی ،میالد منصوری و سید فرهاد حسینی.
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ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ 14

ﭼـﻪ ﺍﻳـﺪﻩ ﺑـﺪﻯ ﺑـﻮﺩﻩ ،ﺩﺍﻳـﺮﻩ ﺍﻯ ﺳــﺎﺧـﺘــﻦ ﺳــﺎﻋــﺖ
ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻴﻜﻨﻰ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻜﺮﺍﺭﻫﺴﺖ:
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ  8ﺻﺒﺢ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﺷﻰ ﻭ ﻣﻴﺒﻴﻨﻰ ﺷﺪﻩ 8 ،ﻭ ﺭﺑﻊ ،ﻣﻴﮕﻰ :ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﺗﺎ  9ﻣﻴﺨﻮﺍﺑﻢ ﺑﻌﺪ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻴﺸﻢ!
ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺸﺐ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺘﻰ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﻛﻨﻰ ،ﻣﻰ ﺑﻴﻨﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ  10ﺷﺪﻩ ،ﻣﻴﮕﻰ :ﺍﺷﻜﺎﻝ
ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ  9ﻣﻴﺨﻮﻧﻢ.
ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭﻭﻍ ﻣﻴﮕﻪ!!

ﺯﻣﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﻳﻚ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻧﻤﻰ ﭼﺮﺧﻪ! ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺧﻄﻰ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻰ ﺩﻭﺩ ﻭﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ،ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ،ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻴﮕﺮﺩﻩ.
ﺍﻳﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﻳﺮﻩ ،ﺍﻳﺪﻩ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﻯ ﻓﺮﻳﺒﻜﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ!
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮﺏ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻰ ﻫﺴﺖ! ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭﻯ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﻩ.
ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺯﻯ ﺧﻮﻧﻪ ﻱ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ،ﺑﻪ ﺟﺎﻯ ﻫﻤﻪ ﺩﻛﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻰ ﺑﺰﺭﮔﻰ
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻥ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﻴﮕﻢ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﻨﻰ ،ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺷﻦ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﻳﻚ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻃﻮﻝ ﺑﻜﺸﻪ.
ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻛﻪ ﺭﻭﺑﺮﻭﺵ ﻣﻰ ﺍﻳﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺑﻴﺎﺭﻡ ﻛﻪ:

ﺯﻣﺎﻥ»،ﺧـﻄﻪ« ﻧﻪ »ﺩﺍﻳـﺮﻩ« ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﻳﮕﻪ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻰ ﮔﺮﺩﻩ...

