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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

تولید گیربکس شش سرعته، 
کاری نوآورانه و مهم است

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت آغــاز تولیــد انبــوه گیربکــس شــش ســرعته را 
نشــانگر خودبــاوری جوانــان توانمنــد ایرانــی و اســتفاده بهینــه از فرصــت تحریــم 
ــاح  ــن افتت ــینی در آیی ــت.علیرضا رزم حس ــمنان دانس ــه دش ــارهای ظالمان و فش
خــط تولیــد انبــوه گیربکــس ۶ ســرعته در شــرکت نیــرو محرکــه در اســتان قزویــن بــا بیان 
ایــن مطلــب، افــزود: ایــن پــروژه یــک کار نوآورانــه و مهــم اســت کــه در نتیجــه همدلــی و 
هماهنگــی مســووالن ذیربــط و همــت جوانــان نخبــه و توانمنــد بــه وجــود آمــده اســت کــه 
در ایــن راســتا از مدیرعامــل ایــران خــودرو، هوافضــای ســپاه، اســتاندار و  نماینــدگان مجلس 

ــم. ــکر می کن ــر و تش تقدی

وی بــا اشــاره بــه تحریم هــای دشــمنان در طــول ســال های اخیــر، بیــان کــرد: بــا تکیــه بــر خودبــاوری، تعامــل 
ــا و  ــه تحریم ه ــا وجــود هم ــروز ب ــم و ام ــور کردی ــا عب ــت، از مســیر ســخت تحریم ه ــت و دول و هماهنگــی مل

همچنیــن شــیوع کرونــا، ایــران ســربلند و ســرافراز بــه جلــو مــی رود.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت ادامــه داد: ایــن مســیر ســخت را بــا هدایــت مقــام معظم رهبــری، همــت جوانان، 

ایســتادگی مــردم و  پشــتکار دولتمــردان ســپری کردیم.
رزم حســینی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود تصریــح کــرد: خودروســازان بایــد بــه ســمت افزایــش کمیــت و 

کیفیــت حرکــت کننــد تــا بتواننــد در بازارهــای جهانــی خوش بدرخشــند.
وی همچنیــن از ایــران خــودرو خواســت کــه طراحــی و تولیــد گیربکــس اتوماتیــک را در دســتور کار قــرار دهــد 
و در ایــن خصــوص بیــان کــرد: بایــد همــگام بــا پیشــرفت های جهانــی مــا هــم در ایــن مســیر حرکــت کنیــم.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه ۷۵ درصــد صــادرات بــه ۱۵ کشــور همســایه بــوده اســت، افــزود: 
ظرفیــت خوبــی بــرای بازاریابــی محصــوالت تولیــدی درکشــورهای همســایه وجــود دارد و تولیدکننــدگان نیــز 

علیرغــم همــه تنگناهــا و تحریم هــا بــه ســمت صــادرات رفته انــد.
رزم حســینی گفــت: بــه میمنــت  فضــای امنــی کــه بــه وجــود آمــده اســت، ســرمایه های ســرگردان کم کــم بــه 

ســمت تولیــد، توســعه، اشــتغال و خدمــات بازرگانــی می آینــد.

انگار همین چند روز گذشته بود که در همین ستون توصیه مي کردیم که با 
توجه به شیوع ویروس کرونا سعي کنیم تا مراقبت بیشتري داشته باشیم و با 
یاري هم در دور بودن از یکدیگر کاري کنیم که این ویروس منحوس بار خود را 
بربندد و نفسي به راحتي بکشیم اما یک سال گذشت و دیدیم که عدم رعایت 
درست پروتکل هاي بهداشتي چه جایي براي جوالن کویید ۱۹ فراهم کرد و باز 

هم ناچاریم که فاصله گذاري اجتماعي را فریاد کنیم.
کم نبودند دوستان دور و نزدیک، سرشناسان و عزیزان گم نامي که با بغض و در 

حیرت و درماندگي با آنها وداع گفتیم.
در میان بمباران اخبار مایوس کننده اما باز هم کورســوهاي امیدي دیده 
مي شود. هنوز هستند سفیدپوشاني که نور سالمتي از قامتشان مي بارد. از 
خودگذشــتگاني که در زوزه کشاِن  سفیِر هجمه حادثه سینه سپر کرده تا 

بالگردان این مصیبت ناخوانده باشند.
اما باز این پایان راه نیست. این جبهه نبرد به یک عقبه محکم نیز نیاز دارد تا 

بتوان کمي از گرِد خستگي از سربازان خط مقدم کاست.
بي شک کسب و کارها و مشاغل خدماتي مي توانند نقشي بي بدیل در این 

عرصه به نمایش بگذارند که انصافا نیز بعضا کم نگذاشتند.
ما نیز در شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو سعي در گرفتن گوشه اي 
از این چتر حمایتي داشــته ایم و این در حالي بود که میزان ترددها با وجود 
محدودیت ها کاهش یافته بود و هرچه بیشتر توصیه مي شد که در خانه بمانید 

و به سفر نروید، شبکه خدماتي خود را مهیاتر مي دید.
امسال نیز حرف جدیدي جز فاصله گذاري نداریم؛ تا شر این ویروس از سرمان 

کم شود.
گفته بودیم که به جاي مراجعه حضوري خدمات را ما به منازل شما خواهیم 
آورد و امســال نیز با انرژي مضاعف و تجربه گران سنگي که طي این ۱۳ ماه 
کسب کردیم به شما خواهیم گفت که بدون هیچ حرف پیش و پس در کنار 

شما خواهیم بود.
با این که عید ۹۹ خدمات امداد نوروزي نداشتیم و به تبع شرایط کنوني در 
عید نوروز امسال هم این سیاق ادامه خواهد داشت ولي شبکه خدمات پس 
ازفــروش ایران خودرو  با توان و انرژي مضاعف تر از قبل و با توان حداکثري 
آستین هاي آبي را باال زده اند تا در پشت خط مقدم بتوانند مراتب قدرداني 
خود را در حد بضاعت، در مقابل آستین هاي سفیدپوش گذشته از همه چیز و 

همه کس به جاي آورند.
مرکز پاسخگویی هوشــمند ایران خودرو ، نمایندگي هاي ایران خودرو در 
سراسر کشور و اپلیکیشن خدماتي ایســاکو به صورت شبانه روزي 
در اختیار مردم عزیز ایران زمین بوده، همیشه کنارتان هستیم و 

دغدغه تان را داریم.

آستین هاي آبي 
در نوروزی متفاوت

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، از تخصیــص بودجــه دولــت 
بــرای توســعه موتــور ســه اســتوانه طبــق مصوبــه قانــون بودجــه ســال 
آینــده در مجلــس خبــر داد و گفــت: ســهم حــوزه تحقیــق و توســعه 
ــه ۳.۴ درصــد در ســال  از فــروش ایــران خــودرو نیــز از ۰.۶ درصــد در ســال ۹۷ ب

جــاری افزایــش یافتــه و ایــن امــر می توانــد مســیر توســعه را هموارتــر کنــد.

وی بــا اشــاره بــه این کــه تعــداد تولیــد خودروهــای مونتــاژی در ســبد تولیــدی امســال کم تر از شــش 
هــزار دســتگاه بــوده، افــزود: در برنامه هــای امســال بــر تولیــد داخلــی تمرکــز کــرده و توانســته ایم بــا 

همــت قطعه ســازان کشــور، اهــداف را محقــق کنیم.  
وی بــا بیــان این کــه ایــران خــودرو بــا عمــل بــه تعهــدات بــه مشــتریان، نقــش موثــری در ایجــاد 
آرامــش و تعــادل در بــازار داشــته، خاطرنشــان کــرد: در فروش هــای فوق العــاده، تعهــد معوقــی نداریــم 
و میانگیــن تحویــل خــودرو در ایــن فروش هــا را بــه جــای ۹۰ روزه قــرارداد بــه ۴۰ روز رســانده ایم.  
مقیمــی تصریــح کــرد:  در ســال آینــده برنامــه تولیــد و فــروش را بــه گونــه ای پیــش خواهیــم بــرد که 

هیــچ تعهــد معوقــی ایجــاد نشــده و خودروهــا بــه موقــع تحویل مشــتریان شــود.
وی خــودروی تــارا را یکــی از دســتاوردهای مهــم و بــزرگ ایــران خــودرو در ســال جهــش تولیــد و در 
شــرایط تحریــم خوانــد و گفــت: تعهــدات ایجــاد شــده ایــن خــودرو بــه موقــع و بــدون تاخیــر اجــرا 

خواهــد شــد. 
مقیمــی تاکیــد کــرد:  طبــق برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه، تــا انتهــای ســال ۱۴۰۰، تــارا بــه پنــج 
ســتاره کیفــی دســت خواهــد یافــت تــا این محصــول بعــد از دنــا پــاس اتوماتیــک، دومین خــودروی 

ایرانــی پنج ســتاره شــود. 
وی بــا بیــان این کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور گیربکســی تولیــد شــده که تمــام مراحــل طراحی 
و مهندســی آن توســط مهندســان داخلــی کشــور شــکل گرفتــه، گفــت: بــه زودی نیــز گیربکــس 
AMT نیمــه اتوماتیــک، کــه در حــال حاضــر بــر روی خــودروی ســمند جانمایــی شــده و مراحــل 
تســت آن ســپری می شــود، بــه ســبد خدمــات و محصــوالت گــروه صنعتــی ایــران خــودرو افــزوده 

خواهــد شــد.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا بیــان این کــه طراحــی و نمونه ســازی موتور ســه اســتوانه 
نیــز یکــی از دســتاوردهای بســیار بــزرگ گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه شــمار مــی رود، گفــت: بــه 

دســت توانمنــد جوانــان خــاق کشــور آینده روشــنی بــرای صنعــت خــودرو رقم خواهیــم زد. 

مقیمی:
سال آینده تعهد 
معوق نخواهیم 
داشت
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طبق جدیدترین نظرسنجی  شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم شد:

رکوردزنی ایساکو
در کسب رضایت مشتریان

طبــق نظرســنجی  شــرکت 
بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 
ــرکت  ــان، ش ــران از هموطن ای
ــودرو  ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ خدم
)ایســاکو(، در آذر مــاه ســال جــاری بــا ۱۷ 
نمــره رشــد و کســب امتیــاز ۷8۳ رکــورد 
ــخ  ــت مشــتریان را در تاری شــاخص رضای

ــت. ــر گذاش ــت س ــاکو پش ایس

ــروش  ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــل ش ــر عام مدی
ایران خــودرو گفــت: ایــن مجموعــه در پاییــز ســال 
جــاری بــا کســب امتیــاز ۷۷۹ بی ســابقه ترین 
ــی  ــتریان را در ط ــت مش ــاخص رضای ــد در ش رش
ــود  ــوزه، از آِن خ ــن ح ــی ای ــال های ارزیاب ــام س تم

کــرد.
مهــدی مونســان تشــریح کــرد: شــرکت خدمــات 

ــا  ــال ۹۹ را ب ــه س ــودرو، ک ــروش ایران خ ــس از ف پ
ــاز  ــت مشــتریان آغ ــاز ۷۵۹ در شــاخص رضای امتی
کــرده بــود، توانســت بــا طــی یــک مســیر صعــودی 
در پاییــز امســال امتیــاز خــود را بــه صــورت ماهیانه 
افزایــش دهــد؛ همچنیــن ایــن شــرکت موفــق شــد 
رکــورد فصلــی خــود را نیــز در پایان آذر ماه، نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال پیــش پشــت ســر بگــذارد.

وی ادامــه داد: شــرکت ایســاکو در ســال جــاری بــا 
ــروه  ــاز گ ــای مج ــت نمایندگی ه ــی و هم همراه
ــا وجــود موانعــی همچــون  صنعتــی ایران خــودرو ب
شــیوع  اقتصــادی،  دشــواری های  و  تحریم هــا 
بیمــاری کوید ۱۹، نوســان نــرخ ارز و مســایل تامین 
ــات  ــود در جلس ــاط بهب ــی نق ــا بررس ــات، ب قطع
مســتمر، انجــام اقدامات اصاحــی، بهبــود فرآیندها 
ــش در  ــش از پی ــدان توانســت بی و تاشــی دو چن

مســیر خدمــت بــه هموطنــان قــرار گیــرد.

نوبت دهــی  در  تســریع  ایســاکو،  مدیرعامــل 
نمایندگی هــا و پذیــرش خــودرو، بهبــود در تامیــن 
ــرات،  ــت تعمی ــش کیفی ــات، افزای ــع قطع ــه موق ب
ــده و  ــام ش ــات انج ــرای خدم ــی ب ــه پرداخت هزین
رفــع کامــل ایرادهــای ثبــت شــده را از علــل ایــن 
جهــش برشــمرد و گفــت: ایــن شــرکت از ســال۹۵ 
ــب و کار  ــع کس ــتم جام ــرداری از سیس ــا بهره ب ب
و خدمــات پــس از فــروش در نمایندگی هــا و 
به روزرســانی مســتمر ایــن ســامانه و افزایــش 
امکانــات آن، ارائــه خدمــات فــوق را تســریع و 

ــرد. ــهیل ک تس
وی همچنیــن افــزود: اقداماتــی نظیــر، اجــرای 
)فالــوآپ(،  مشــتریان  پیگیــری  پروژه هــای 
عارضه یابــی و بهبــود فرآینــد پذیــرش تــا ترخیــص، 
پیگیــری و عارضه یابــی مراجعــات تکــراری خودروها 
بــه شــبکه نمایندگی هــا، کنتــرل کیفیــت تعمیرات 

انجــام شــده، کــه در طــی ســال های اخیــر همــواره 
بــه منظــور افزایــش رضایــت مشــتریان در دســتور 
ــن  ــز در ای ــته نی ــرار داش ــاکو ق ــرکت ایس کار ش
موفقیــت نقــش مهمــی داشــته اســت. عاوه بــر آن 
افزایش اســتفاده مشــتریان از اپلیکیشــن ایســاکو به 
منظــور اخــذ نوبــت و درخواســت خدمــات امــداد در 
محــل هــم، باعــث تســهیل در ایــن امــر و افزایــش 

رضایــت ایشــان شــده اســت.
ــه مشــتریان  ــه مجــدد ب ــان ضمــن توصی او در پای
ــات غیرحضــوری  ــدی از خدم در خصــوص بهره من
ــرد  ــا گفــت: راهب ــروس کرون در شــرایط شــیوع وی
فــروش  از  پــس  خدمــات  مجموعــه  در  مــا 
ــرار  ــت ق ــم مشــتریان و در اولوی ــودرو تکری ایران خ
ــن  دادن خواســته های ایشــان اســت و دســتاورد ای
رویکــرد، یــازده ســال صدرنشــینی ایــن شــرکت در 

ــت. ــوده اس ــور ب ــازان کش ــن خودروس بی

نمودار فصلی افزایش امتیاز شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش 
ایران خودرو در سال 99 

نمودار ماهیانه افزایش امتیاز شاخص رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش ایران خودرو 
در سال 99
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ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ــالم ش ــن اع ــر آخری بناب
ایــران، بــرای اولیــن بــار، دو نمایندگــی ایســاکو موفــق شــدند 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــی خدم ــی ۲5۰۰ نمایندگ ــن تمام در بی
خودروســازان کشــور، بــه رتبــه ممتــاز در حــوزه خدمــات پــس از فــروش 

دســت یابنــد.

ــاکو(،  ــودرو )ایس ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
نمایندگــی ۵۰۹۹ ایران خــودرو بــا کســب رتبــه ۹8.۴ موفــق بــه کســب رتبــه ممتــاز در 
بیــن تمامــی نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش کشــور شــد. همچنیــن نمایندگــی 

3۰۱۷ فریمــان نیــز پــس از ایــن نمایندگــی، بــر جایــگاه ممتــاز تکیــه زد.
بنابرایــن گــزارش، شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران،  همــه ســاله نمایندگی های 
خدمــات پــس از فــروش خودروســازان را بــر طبــق اســتاندارها و معیارهــای خاصــی مــورد 
ــن ارزیابی هــا از 2۵۰۰ نمایندگــی خودروســازان در  ــر طبــق ای ــرار می دهــد و ب ــی ق ارزیاب
سراســر کشــور، دو نمایندگــی ایســاکو موفــق بــه کســب رتبــه ممتــاز در ارائه خدمــات پس 

ــده اند. ــروش ش از ف
معــاون خدمــات پــس از فــروش ایــن مجموعــه ضمــن تشــریح این کــه ایســاکو از بیــن 
6۵۹ نمایندگــی فعــال در سراســر کشــور، در حــال حاضــر دارای دو نمایندگی ممتــاز و ۴۱۰ 
نمایندگــی رتبــه یــک اســت افــزود: نمایندگی هــای خدمــات پــس از فــروش بــرای کســب 
رتبــه ممتــاز بایــد حداقــل بــه رتبــه ۹۵ در ایــن حــوزه دســت یابنــد. در واقــع بایــد برآینــد 
امتیــاز عملکــرد، امتیــاز میدانــی و امتیــاز تشــویقی آن هــا از حداکثــر امتیــاز قابــل قبــول 

شــرکت بازرســی باالتــر باشــد.

رتبه ممتاز
نمایندگی ها به 

ایساکو رسید
وردینــی ادامــه داد: امتیــاز میدانــی نمایندگی شــامل فرآیندهــا، امکانات/تجهیــزات و نیروی 
انســانی اســت کــه ایــن دو نمایندگــی بــا کســب باالتریــن امتیازهــا در ایــن زمینــه در رده 

ــد. نمایندگی هــای ممتــاز وزارت صمــت، جــای گرفته ان
وردینــی در ادامــه گفــت: یکــی از مهم تریــن شــاخص های کســب رتبــه ممتــاز، پذیــرش 
خــودرو باالتــر از میانگین شــرکت اســت کــه در تعمیــرگاه مجاز شــماره 2 ایســاکو )۵۰۹۹( 
ــر  ــش از ۵ براب ــه بی ــرد ک ــورت می گی ــرش ص ــدود ۷۰ پذی ــه، ح ــران روزان ــرق ته در ش

میانگیــن پذیــرش در تمامــی نمایندگی هاســت.
معــاون ایســاکو در ادامــه تشــریح کــرد: ایــن نمایندگی هــا در حالــی بــه ایــن رتبــه دســت 
ــه صــورت مســتمر از  ــی و نظرســنجی ها، مراجعــان ب ــد کــه در گزارش هــای میدان یافته ان
خدمــات دریافتــی، تکریــم مشــتریان، کیفیــت و ســرعت تعمیــرات و عــدم بازگشــت بــه 

ــد. ــراز رضایــت کرده ان تعمیــرگاه اب
ــا تاشــی چنــد  ــه ایــن کــه شــرکت ایســاکو در ســال جــاری توانســت ب ــا اشــاره ب وی ب
جانبــه، بــه صــورت مســتمر، مســیری صعــودی را در شــاخص رضایت مشــتریان طــی کند، 
گفــت: ایــن شــرکت در انتهــای پاییــز امســال بــا ۱۷ امتیــاز رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه 
در ایــن شــاخص و کســب امتیــاز ۷83 رکــوردی بی نظیــر در ایــن زمینــه بــه دســت آورده 

ست.  ا
وردینــی در پایــان گفــت: ایــن دســتاورد نشــانه اهمیــت مشــتری در زنجیــره ارزش حــوزه 
خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو اســت و تاش هــای آتــی ایــن شــرکت نیــز در همیــن 

مســیر ادامــه خواهــد داشــت.
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جشــن چهــل و دومیــن ســال 
اســالمی  انقــالب  پیــروزی 
ــد و  ــران ارش ــور مدی ــا حض ب
کارکنــان ایســاکو در مجموعه وزرشــی این 
ــت دقیــق پروتکل هــای  ــا رعای شــرکت ب
فاصله گــذاری  حفــظ  و  بهداشــتی 

ــد. ــزار ش ــی برگ اجتماع

مدیرعامــل ایســاکو درایــن مراســم ضمــن تبریــک 
ایــام دهــه فجــر و والدت حضــرت فاطمه زهــرا)س( 
ــال  ایســاکو؛  ــر دو ب ــا تکیــه ب اظهــار داشــت: مــا ب
خدمــات پــس ازفــروش و زنجیــره ارزش در بازرگانی 
توانســتیم ســال۹۹ را پربــار پشــت ســر بگذاریــم. در 
حــوزه خدمــات پــس ازفــروش کــه رســالت اصلــی 
ایســاکو هــم محســوب می شــود بــرای یازدهمیــن 
ســال رتبــه اول را کســب کردیــم و پــروژه موفقیــت 
باعــث  شــد  پیاده ســازی  خوبــی  بــه  پایــدار 
ــال ۹۹  ــم در س ــام کنی ــه اع ــت ک ــندی اس خرس

نمایندگــی رتبــه چهــار نداشــتیم.
ارزش  زنجیــره  افــزود: در خصــوص  وی 
دســت های  و  داشــتیم  محدودیــت 

ایســاکو بســته بــود چــون معتقــدم  بایــد زنجیــره ی 
ارزش از حــوزه تامیــن، بســته بندی، انبــار و فــروش 
را کامــل در اختیــار داشــته باشــیم تــا رشــد قابــل 
توجهــی حاصــل شــود. در ایســاکو بــه واســطه بلــوغ 
ــاد و  ــره و اعتم ــیل خب ــه پتانس ــکا ب ــازمانی، ات س
انگیــزه تزریــق شــده توانســتیم فرآیندهــای کلیدی 
ــرایط  ــا ش ــام تاش ه ــف تم ــه لط ــی و ب را بازبین

ــوب ایجــاد شــد. مطل
بــا  کــرد:  نشــان  خاطــر  ادامــه  در  مونســان 
ــل  ــی مدیرعام ــای مقیم ــاب آق ــای جن حمایت ه
ــاکو  ــه ایس ــم ک ــرض می کن ــار ع ــا افتخ ــروه ب گ
ــر معظــم را در خصــوص  توانســت فرمایشــات رهب
و  بپوشــاند  عمــل  جامــع  مقاومتــی  اقتصــاد 
تحریم هــای ظالمانــه را بــه فرصــت بالندگــی تبدیل 

ــد.  کن
اجــرای ســرود توســط گــروه وصــال و تقدیــر 
از کارگــران برتــر ســال و قرعه کشــی مســابقه 
ــود.   ــم ب ــن مراس ــر ای ــای دیگ ــه از برنامه ه دوچرخ

برندگان مسابقه دوچرخه
ــا اســفند  مســابقه »دوچرخــه ایســاکو« از دوم آذر ت

مــاه ســال گذشــته در چهار مرحلــه ایســتگاه وحدت، 
ایســتگاه افــق، ایســتگاه دیده بــان، ایســتگاه حرکت با 
ــر  ــدگاه جامع نگ ــعه دی ــازی، توس ــدف فرهنگ س ه
ــتای  ــان در راس ــی کارکن ــارکت تمام ــذب مش و ج
حرکــت بســوی اهــداف عالــی ســازمان برگــزار شــد. 
در مجمــوع مراحــل مســابقه حــدود ۱3۰۰ نفــر از 
پرســنل شــرکت و 32۰۰ پاســخ بــه دبیرخانــه ایــن 
مســابقه ارســال و از بیــن 6۰ منتخــب کــه باالتریــن 
ــد  ــرده بودن ــار ایســتگاه کســب ک ــاز را در چه امتی
ــل  ــرح ذی ــه ش ــدگان ب ــزار و برن ــی برگ ــه کش قرع

معرفــی شــدند:
۱- پروانــه شــکیبایی از مدیریــت برنامه ریــزی 
راهبــردی؛ برنــده دوچرخــه و ســفر بــه کیــش همراه 

بــا خانــواده
ــا؛  ــت انباره ــد از مدیری ــدی غیاثون ــاس الون 2- عب
برنــده دوچرخــه و ســه میلیــون تومــان کارت هدیــه 
3- ســهراب بودالیــی از مدیریــت ســرمایه های 

ــه ــک دوچرخ ــده ی ــانی برن انس

نمایندگی های برتر سال 
ــت و  ــی کیفی ــرکت بازرس ــام ش ــن اع بنابرآخری

اســتاندارد ایــران دو نمایندگــی مجــاز خدمــات 
ــات  ــی خدم ــن 2۵۰۰ نمایندگ ــروش بی ــس از ف پ
حــوزه  در  ممتــاز  رتبــه  کشــور  خودروســازان 
خدمــات پــس از فــروش رو کســب کردنــد. لــذا در 
ایــن مراســم از محمــد زحمتکــش صاحــب امتیــاز 
نمایندگــی3۰۱۷، بابــک ســاجقه، مدیرعامــل 
ــی  ــورا خلیل ــودرو ۵۰۹۹ و صف ــگام خ ــرکت هم ش

ــد. ــر ش ــی تقدی ــن نمایندگ ــرگاه ای ــس تعمی رئی

کارگران نمونه سال ۱۳۹۹ 
اعــام اســامی کارکنــان نمونــه ســال ۹۹ و اهــدا لوح 
و هدیــه 3 میلیــون تومانــی بخــش پایانــی مراســم 

. د بو
کریــم نوایــی، یعقــوب زادمــان، هــادی شــهرآبادی، 
ــی، مهــدی چراغــی،  ــد رمضان ــی، حمی ــدا پهلوان لی
ــی،  ــان مازندران ــی پژم ــوروز، محمدعل ــا ن محمدرض
حســین عباســی، مرضیــه بیــات، مهدی محمــودی، 
صــادق رفیعــی، مریــم محمــودی، ســیدمهدی 

ــی ــار خان چوپان ــی، یاش میرحاج

مدیرعامل ایساکو در مراسم
جشن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران:  

ایساکو تحریم های ظالمانه را به 
فرصت بالندگی تبدیل کرد
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گزارش تصویری 
جشن چهل و دومین 

سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی ایران
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جدیــد  تمــاس  مرکــز 
ــای  ــا قابلیت ه ــودرو ب ایران خ
ارتقایافتــه و مــدرن، در جهــت 
افزایــش رضایــت مشــتریان در رســیدگی 
بــه درخواســت ها و مشــکالت آنــان، 
ــی  ــروه صنعت ــل گ ــور مدیرعام ــا حض ب
ــور  ــس راه ــس پلی ــودرو، ریی ــران خ ای
ــی  ــروه صنعت ــد گ ــران ارش ــا و مدی ناج
ــرداری  ــه بهره ب ــاح و ب ــودرو افتت ایران خ

ــید. رس
ــد  ــاس جدی ــز تم ــاح مرک ــن افتت ــی در آیی مقیم
گــروه صنعتــی ایران خــودرو؛ شــبکه خدمــات 
پــس از فــروش و مرکــز تمــاس ایران خــودرو را 
مســیر ارتبــاط بــا ۱۰ میلیــون دارنــده محصــوالت 
موجــود ایران خــودرو در بــازار دانســت و گفــت: 
زیرســاخت های بســیار مناســبی بــرای توســعه 
ــش  ــه افزای ــده ک ــاد ش ــتریان ایج ــا مش ــاط ب ارتب

ــد.  ــی کن ــال م ــان را دنب ــدی آن رضایت من
وی تصریــح کــرد:  بــا راه انــدازی مرکــز تمــاس جدید 
دســت کم  تولیــد  هدف گــذاری  و  ایران خــودرو 
ــده در  ــال آین ــودرو در س ــتگاه خ ــزار دس 6۵۰ ه
کنــار عرضــه ۵۰۰ هزار دســتگاهی امســال، آمادگی 
بیشــتری بــرای پاســخگویی بــه مشــتریان خواهیــم 

داشــت.

دو خدمــت جدیــد امــداد خــودرو بــرای 
ن یا مشتر

ســید عبــاس میرحســینی، در ایــن مراســم بــا بیان 
ــرکت و  ــن ش ــان ای ــک می ــل نزدی ــه تعام این ک
پلیــس راهنمایی و رانندگی ســبب تســهیل 
در تــردد نــاوگان امــدادی خواهــد شــد، 

گفــت: ایــن تســهیل، زمینــه کاهــش زمــان انتظــار 
امــداد و هموطنــان در جاده هــا و مســیرها را فراهــم 
ــا  ــه ب ــودرو در ادام ــران خ ــل ای ــد . مدیرعام می کن
ــن  ــت: ای ــه گف ــای متفرق ــداد خودروه ــاد از ام انتق
افــراد بــا ارایــه خدمــات نامناســب، ســبب افزایــش 
ــه  ــور ب ــس راه ــوند. از پلی ــه می ش ــک و حادث ریس
خاطــر برخــورد قاطعانــه بــا ایــن دســته از امدادگرها 

ــم. ــی می کنی قدردان
وی از افزایــش شــمار نــاوگان امــدادی بــه بیــش از 
ــات  ــت: خدم ــر داد و گف ــتگاه خب ــزار و ۱۰۰ دس ه
امــداد خــودرو ایــران شــامل تمامــی کشــور در هــزار 
و 3۵۴ شــهر و بیــش از ۱۰۰ هــزار کیلومتــر مســیر 

می شــود. 
ــاس  ــز تم ــه مرک ــه این ک ــاره ب ــا اش میرحســینی ب
ــن مراکــز تمــاس  ــران از بزرگ تری امــداد خــودرو ای
در ایــران اســت، عنــوان کــرد: از مزیت هــای رقابتــی 
ایــن مرکــز نســبت بــه ســایر مراکــز، می تــوان بــه 
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــان ش ــام دورکاری در زم انج
اشــاره کــرد کــه موجــب شــده تــا در هــر شــرایطی، 
از کارکنــان دورکار اســتفاده کــرده و حجــم خدمــات 
ــاق  ــن ات ــم. هم چنی ــش دهی ــق افزای ــن طری را از ای
کنتــرل ایــن مرکــز بــا ۱6 داشــبورد می توانــد 
ــور  ــر کش ــداد را در سراس ــای ام ــی فرآینده تمام
پوشــش داده و بــه صــورت زنــده، فعالیت هــا و 

ــد. ــرل کن ــدی را کنت ــاخص های کلی ش
ــزود:  ــران اف ــودرو ای ــداد خ ــرکت ام ــل ش مدیرعام
ایــن مرکــز بــا فنــاوری و زیرســاخت هایی بــا 
اســتانداردهای روز دنیــا در باالتریــن ســطح فعالیــت 

می کنــد. و خدمات رســانی  کــرده 
وی بــا بیــان ایــن کــه تعــداد ارتبــاط مشــتریان بــا 
ــه ۴۰  ــاس ب ــزار تم ــه 2۰ ه ــودرو از روزان ــداد خ ام

ــن  ــرد: ای ــح ک ــت، تصری ــه اس ــش یافت ــزار افزای ه
ــه ۵3۰  ــان، ب ــورت هم زم ــه ص ــد ب ــز می توان مرک
ــته 3۰۰  ــم در گذش ــن رق ــد؛ ای ــخ ده ــاس پاس تم

ــود. تمــاس ب
میرحســینی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه پلیــس می تواند 
از ظرفیت هــای خالــی مرکــز تمــاس اســتفاده کنــد، 
گفــت: در حــال حاضــر می توانیــم اســتاندارد ایــزو را 

بــرای ایــن مرکــز کســب کنیم.
مدیرعامــل شــرکت امــداد خــودرو ایــران در ادامــه، 
راه انــدازی پلتفــرم جامعــه مکان محــور را از خدمــات 
ــد ایــن مرکــز برشــمرد کــه در اســفند ســال  جدی

جــاری کلیــد خواهــد خــورد. 
ــن در  ــب آپش ــروژه نص ــام پ ــن از انج وی هم چنی
محــل خبــر داد کــه بــا مشــارکت شــرکت آپکــو در 
ســال آینــده اجرایــی خواهــد شــد. بــر اســاس ایــن 
پــروژه، تمامــی خدمــات نصــب قطعــات آپشــن در 

محــل مشــتری بــرای وی انجــام خواهــد شــد. 
ــای بســیار  ــودرو ارتق ــران خ ــی محصــوالت ای ایمن

ــه اســت ــی یافت خوب
ــرداری  ســردار ســیدکمال هادیانفــر در آییــن بهره ب
ــودرو،  ــران خ ــرکت ای ــد ش ــاس جدی ــز تم از مرک
ــد  ــی توان ــز م ــن مرک ــات ای ــه اقدام ــان این ک ــا بی ب
پشــتیبان و حمایــت کننــده بخش تولیــد و خدمات 
پــس از فــروش باشــد، بیــان کرد: در شــرایط ســخت 
کشــور و تحریم هــای ظالمانــه ای کــه بــه خصــوص 
ــه  ــال نگ ــده، فع ــازی ش ــت خودروس ــه صنع متوج
ــت  ــه حــدود 6۰ ســال قدم ــه ای ک داشــتن کارخان
ــران  دارد، کار بســیار ســختی اســت کــه توســط ای
خــودرو و بــا اقداماتــی ماننــد تولیــد و روزآمــدی آن، 
انجــام بــه موقــع تعهــدات و ارایــه خدمــات پــس از 
فــروش صــورت گرفتــه اســت. وی تصریــح کــرد: از 

تــاش مدیــران، متخصصــان، کارمنــدان و کارگــران 
ایــران خــودرو تشــکر مــی کنــم.

ــرد: ســهم  ــح ک ــا تصری ــور ناج ــس راه ــس پلی ریی
ایــران خــودرو از خودروهای کل کشــور حــدود ۴۷.8 
درصــد اســت، یعنــی حــدود نیمــی از خودروهــای 
داخلــی و وارداتــی کــه در کشــور وجــود دارد حاصل 
کار ایــن خودروســاز اســت. ســهم ایــران خــودرو از 

کل تصادفــات 22 درصــد اســت. 
وی گفــت: ایــران خــودرو بایــد در توســعه فرهنــگ 
ترافیــک، کاهــش تصادفــات و حــوادث و بــه 
ــد.  ــک کن ــا کم ــه م ــی ب ــات فوت ــوص تصادف خص
ــوت  ــادف ف ــر تص ــر اث ــه ب ــور ک ــر در کش ــر نف ه
ــتقیم  ــارت مس ــان خس ــارد توم ــد، ۵.۴ میلی می کن
ــا ۱۰  ــد. 8 ت ــور وارد می کن ــه کش ــتقیم ب و غیرمس
درصــد از بودجه کشــور صــرف هزینه های مســتقیم 
و غیرمســتقیم تصادفــات می شــود. بــرای جلوگیری 
از ایــن اتفاقــات بایــد همــه دســتگاه ها و ســازمان ها 

نقــش ایفــا کننــد.
رییــس پلیــس راهــور ناجــا بــا تاکیــد بر اینکــه همه 
دســتگاه هــا بایــد نــگاه هــم افــزا و تعاملــی بــه جای 
نــگاه تقابــل داشــته باشــند، عنوان کــرد: نبایــد اجازه 
دهیــم دغدغــه ای بــرای مســیر تولیــد ملــی وجــود 
داشــته باشــد. وظیفــه مــا اســت کــه مثــل همیشــه 
ــران خــودرو کمــک  ــه صنعــت خودروســازی و ای ب

. کنیم
وی گفــت: در ایــران خــودرو و دوره مدیریــت دکتــر 
ــه و  ــورت گرفت ــمندی ص ــات ارزش ــی، اقدام مقیم
ــت،  ــام داده اس ــی انج ــای بزرگ ــرکت کاره ــن ش ای
امیدواریــم روزی خودرویــی صــد در صــد ایرانــی از 
پلتفــرم تــا قطعــات در داخــل کشــور و بــه دســت 

ــی تولیــد شــود. متخصصــان و کارگــران ایران

مرکز تماس جدید ایران خودرو در کیلومتِر 9 
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ــارس،  ــتان ف ــارت اس ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــالم س ــق اع طب
دو نمایندگــی ایــران خــودرو در اســتان فــارس، موفــق بــه دریافــت 

ــدند. ــدگان ش ــوق مصرف کنن ــی حق ــس طالی تندی

نمایندگــی  22۵۱ و 228۱ ایــران خــودرو در اســتان فــارس، در جشــنواره تقدیــر از حامیــان حقــوق 
مصرف کننــدگان ایــن اســتان، تندیــس طایــی دریافــت کردنــد.

یکــی از ایــن نمایندگی هــا عــاوه بــر چندیــن بــار کســب رتبــه نخســت در ارزیابــی وزارت صمــت، 
گواهی نامه هایــی همچــون اهتمــام بــه تعالــی ســازمانی، تاش گــر کیفیــت کشــور و تندیس هــای 
نقــره ای، برنزیــن و گواهینامــه در زمینــه حقــوق مصرف کننــدگان اســتان فــارس را در کارنامــه خود 

دارد. همچنیــن صاحــب امتیــاز ایــن نمایندگــی در زمــره خیریــن مدرسه ســاز این اســتان اســت.
ــرات  ــت مشــتریان خصوصــا در تعمی ــب رضای ــن نمایندگــی  به منظــور جل ــز ای ــات متمای از اقدام
هزینه بــر ماننــد تعمیــر موتــور و تعمیــرات خســارتی، تخفیــف هزینــه تعمیــرات یــا تقســیط آن بــه 
منظــور تســهیل در پرداخــت توســط مشــتریان اســت. در ایــن نمایندگــی همچنیــن بــرای ارایــه 
خدمــات اســتاندارد و متمایــز، رفتــار و عملکــرد کارکنان با مشــتریان همواره بررســی و ارزشــیابی و در 

ــود. ــده می ش ــه کاری گنجان ــای الزم در برنام ــاز، آموزش ه صــورت نی
ــر پایش هــای شــرکت ایســاکو و دفتــر منطقــه ای، ایــن  ــه خدمــات نیــز، عــاوه ب در بخــش ارای
نمایندگــی بــه صــورت مســتمر وضعیــت خودروهای برگشــتی هر پســت کاری، وضعیت آراســتگی 
و وضعیــت ایمنــی آن را بــه صــورت جداگانــه مــورد بررســی و بعــد از شناســایی نقــاط قابــل بهبود، 

اقدامــات اصاحــی را اجــرا می کنــد.
ــا پیاده ســازی چرخــه بهبــود مســتمر مطابــق نظــام موفقیــت پایــدار و  نمایندگــی دیگــر نیــز ب
همدلــی و همراهــی کارکنــان، رشــد چشــمگیری را در زمینــه مشــتری مداری تجربــه کــرده اســت. 
ایــن نمایندگــی از ســال ۹6 تــا کنــون طــی ســه ســال متوالی حضــور در جشــنواره حامیــان حقوق 
ــت حقــوق  ــه رعای ــز گواهی نام ــدا حائ ــا رویکــرد مشــتری مداری، ابت ــارس ب ــدگان ف مصــرف کنن
مصرف کننــدگان، ســپس تندیــس نقــره ای و در آخریــن حضــور خــود موفــق بــه کســب تندیــس 

طایــی شــد.
ــران  گفتنــی اســت، شــرکت ایســاکو کــه همــواره ارتقــای رضایــت مشــتریان گــروه صنعتــی ای
خــودرو را بــه عنــوان مهم تریــن هــدف در برنامــه کاری خــود دارد، در ســال ۹۹ بــرای یازدهمیــن 
ســال متوالــی صدرنشــین خدمــات پــس از فروش صنعــت خودرو در کشــور شــد و در پاییز امســال 
نیــز باالتریــن امتیــاز ایــن حــوزه را در تمــام ادوار ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 
ایــران بــه دســت آورد. دو نماینــده ایــن شــرکت نیــز از بیــن 2۵۰۰ نمایندگــی خدمــات پــس از 

فــروش خودروســازان کشــور، رتبــه ممتــاز را از آن خــود کردنــد.

تندیس طالیی
حقوق مصرف کنندگان 

برای دو نمایندگی 
ایران خودرو
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شــرکت خدمــات پــس از فروش 
و  بیســت  در  ایران خــودرو 
ــدی  ــش رتبه بن ــومین همای س
ــه  ــران )IMI100( رتب ــر ای ــرکت های برت ش

ــت آورد. ــه دس ــروش را ب ــاخص ف اول ش

ــان  ــر، همــواره در می ایســاکو کــه در ســال های اخی
ــده  ــه ش ــز رتب ــور حای ــر کش ــرکت برت ــد ش یک ص
ــات  ــروه خدم ــینی در گ ــا صدرنش ــال ب ــود، امس ب
ــن حــوزه دســت  ــروش ای ــه اول ف ــه رتب ــی ب بازرگان

ــت. یاف
ایســاکو در حالــی بــه ایــن جایــگاه دســت یافــت کــه 
امســال، عــاوه بــر مشــکات اقتصــادی و تحریم های 
ظالمانــه، شــیوع ویــروس کرونــا نیــز بر دشــواری های 
تامیــن و توزیــع قطعــات یدکــی و حــوزه بازرگانــی و 
فــروش افــزوده بــود و ایــن مهــم بــا تــاش مضاعــف 
مدیــران و کارکنــان، برنامه ریــزی مــدون و هدفمنــد 
و برگــزاری کارگروه هــای مختلــف در حــوزه خدمــات 
پــس از فــروش بــا هــدف حفــظ و ارتقــای رضایــت 

مشــتریان میســر شــد.

همچنیــن ایــن مجموعــه کــه یــازده ســال متوالــی 
مقــام اول خدمــات پــس از فــروش صنعــت خــودرو 
در کشــور را کســب کــرده، در پاییــز امســال و 
براســاس آخریــن ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت 
ــت مشــتریان  ــران، در شــاخص رضای و اســتاندارد ای
بــا ۱۷ امتیــاز ارتقــا نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 
ــوزه  ــن ح ــز در ای ــابقه ای را نی ــد بی س ــته، رش گذش
ــاز کسب شــده در  ــن امتی ــه باالتری ــرد و ب ــه ک تجرب

تاریــخ ایســاکو دســت یافــت.
ــی از ســال ۷۷ از  ــر ایران رتبه بنــدی شــرکت های برت

ــت صنعتــی انجــام می شــود  ســوی ســازمان مدیری
ــر اســاس  ــران ب ــر ای ــه طــی آن، شــرکت های برت ک

ــی می شــوند. ــی و معرف 33 شــاخص، ارزیاب
گفتنــی اســت، در همایــش مذکــور کــه بــا حضــور 
مقامات کشــوری، مدیــران ســازمان مدیریت صنعتی 
ــز  ــور در مرک ــادی کش ــای اقتص ــران بنگاه ه و مدی
ــد،  ــزار ش ــیما برگ ــی صداوس ــای بین الملل همایش ه
ســازمان مدیریــت صنعتــی، ۵۰۰ شــرکت برتــر 
ایرانــی را بــر اســاس 33 شــاخص ارزیابــی و معرفــی 

کــرد.

در میان شرکت های ارایه کننده خدمات در کل کشور

جایگاه اول از آن ایساکو شد

کارگاه آموزشــی مشــترک آموزشــکده فنــی و حرفــه ای شــهید خــدادادی بندرانزلــی و شــرکت ایســاکو بــا هزینــه 
حــدود یــک میلیــارد تومــان گشــایش یافــت.

بــه گــزارش ایرنــا، نماینــده مــردم انزلــی در مجلــس شــورای اســامی روز شــنبه در آییــن راه انــدازی ایــن کارگاه 
ارتبــاط حــوزه دانشــگاه و صنعــت را راهــی بــرای کســب موفقیــت هــای بیشــتر اعــام و تصریح کــرد: یکــی از موارد 

جــدی کشــور تربیــت دانشــجویانی اســت کــه آمــوزه هــای آکادمیــک خــود را در حــوزه اجــرا منعکــس کننــد.
احمــد دنیامالــی گفــت: آموزشــکده هــای فنــی و حرفــه ای بــا تربیــت کاردان و تکنســین دانــش را توســعه مــی 
دهنــد. ارتبــاط سیســتم مهندســی ، اجرایــی، تولیــد و عمرانــی بایــد توســط کاردان هــا و تکنســین هــا انجام شــود.
وی بــا بیــان اینکــه نــگاه مشــتری محــوری از مســایل حایــز اهمیــت در صنعــت اســت ، تصریــح کــرد: بــا تمرکــز 
زدایــی مــی تــوان از هزینــه هــای جــاری کاســت و بــا اســتفاده از ظرفیــت هــای خــارج از مرکــز قیمــت تمــام شــده 

کاال را کاهــش داد.
نماینــده مــردم انزلــی  خاطــر نشــان کــرد : دانشــگاهها بــا اجرایــی کــردن دانــش نیــروی انســانی توانمنــد و فــارغ 

التحصیــان کار آمــد را وارد بــازار کار خواهنــد کــرد.
ریاســت دانشــگاه فنــی و حرفــه ای  گیــان،  دانشــگاههای فنــی و حرفــه ای را دانشــگاه نســل ســوم و ماموریــت گرا 
عنــوان و اظهــار کــرد : دانشــجویان دانشــگاههای فنــی و حرفــه ای مهــارت و خاقیــت و نــو آوری و اشــتعال را بطور 

همزمــان امــوزش مــی بینند .
رســول شمشــادی بــر ایجــاد کارگاههــای آموزشــی در جــوار صنایــع خودرویــی بــرای افزایــش تــوان و دانــش فنــی 
دانشــجویان و کارکنــان شــرکت هــای خودرویــی تاکیــد و تصریــح کــرد: بیشــترین کارگاه صنایــع خودرویــی در 
شهرســتان بندرانزلــی دایــر اســت و ایــن کارگاههــا در راســتای تحقــق اهــداف آموزشــکده هــای فنــی و حرفــه ای و 

باشــگاه کارآفرینــی ایجــاد شــده اســت.
رئیــس آموزشــکده فنــی و حرفــه ای شــهید خــدادادی بندرانزلــی نیــز گفــت: ایــن کارگاه آموزشــی در فضایــی بــه 
متــراژ ۴۰۰ متــر مربــع شــامل ســالن کارگاه، انبــار ابــزار، اتــاق اســاتید و پذیرایــی ، وســایل کمــک آموزشــی و ابــزار 
تخصصــی راه انــدازی شــده و نیروهــای نمایندگــی هــای مجــاز ایســاکو از اســتانهای ، گیــان، مازنــدران و اردبیــل و 

دانشــجویان ایــن آموزشــکده را آمــوزش مــی دهــد.
بیــژن شــعبانی هــدف از راه انــدازی ایــن کارگاه را بــاز آمــوزی فنی و آموزشــی عنوان و خاطرنشــان کرد: دانشــجویان 

صنایــع خودرویــی در مقاطــع کاردانــی و کارشناســی مــی تواننــد از این فضا اســتفاده کنند .
وی تاکیــد کــرد: ایــن آموزشــکده 88 اختــراع ثبــت شــده در زمینــه مکانیــک خــودرو دارد و قابلیــت هــای بســیاری 
در حــوزه پژوهشــی  دارد و از لحــاظ امکانــات و دانــش تکنولــوژی ۴8 طــرح در فــن بــازار از ایــن آموزشــکده ثبــت 

شــده اســت .

کارگاه آموزشی 
مشترک ایساکو 
و آموزشکده 

خدادادی انزلی 
گشایش یافت
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ــودرو، در  ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
ــوولیت های  ــه مس ــل ب ــتای عم راس
ــان  ــت از هموطن ــی و حمای اجتماع
ــه و  ــتان کهگیلوی ــخت در اس ــه زده سی س زلزل
بویراحمــد، ده هــزار بســته معیشــتی بــه ایــن 

ــد. ــال می کن ــه ارس منطق

ــا همــت  ــدام، شــرکت ایســاکو ب ــن اق ــاز نخســت ای در ف
حــوزه بســیج ۵۰۱ نبــی اکــرم )ص( ایران خــودرو، 2۵۰۰ 
بســته معیشــتی حــاوی مــواد خوراکــی از طریــق نــاوگان 
شــرکت امــداد خــودرو ایــران بــه منطقــه مذکــور ارســال 
کــرد تــا در ایــن برهــه حســاس همزمانــی بیمــاری کرونــا 
و خرابــی ناشــی از زلزلــه، مرهمــی بــر دردهــا و رنج هــای 

ایــن هموطنــان باشــد.
ایــن شــرکت، در مراســمی کــه امــروز بــا حضــور مدیــران 
عامــل ایســاکو و امدادخــودرو ایــران و مســووالن ســازمان 

بســیج کارگــری و کارخانجــات و جمعــی از مدیــران گــروه 
صنعتــی ایران خــودرو برگــزار شــد، در راســتای عمــل بــه 
مســوولیت اجتماعــی و لبیــک بــه فرمــوده مقــام معظــم 
ــار  ــه اقش ــه ب ــای مومنان ــع کمک ه ــرای توزی ــری ب رهب
کم برخــوردار، بســته هایی شــامل برنــج، ماکارونــی، چــای، 
ــهر  ــه ش ــن را ب ــات و روغ ــویا، حبوب ــکر، رب، س ــد، ش قن

ــرد. ــه ک ــخت روان ــه زده سی س ــه ای و زلزل کوهپای
شــرکت ایســاکو همــواره ســعی داشــته، در کنــار عمــل بــه 
وظایــف خــود بــه عنــوان متولــی خدمــات پــس از فــروش 
ــدگان  ــه دارن ــت ب ــا کیفی ــات ب ــه خدم ایران خــودرو و ارای
ــای  ــایر عرصه ه ــی، در س ــروه صنعت ــن گ ــوالت ای محص
ــا  ــی ب ــتای همدل ــد و در راس ــور یاب ــز حض ــی نی مردم
ــن  ــی از ای ــف، اقدامات ــبت های مختل ــان در مناس هموطن

ــده اســت. ــه کاری خــود گنجان دســت را در کارنام
ایــن شــرکت بــا اجــرای طرح هایــی همچــون کاروان مهــر 
در حمایــت از کــودکان کار و کودکان مناطــق کم برخوردار، 

همراهــی بــا مــردم زلزلــه زده ســرپل ذهــاب و کمــک بــه 
بازســازی ایــن منطقــه و حضــور در کنــار مــردم ســیل زده 
در ســال ۹۷ تــاش کــرده همــواره شــانه بــه شــانه مــردم 

حرکــت کنــد.
همچنیــن ایــن مجموعــه در رزمایــش کمــک مومنانــه که 
اردیبهشــت امســال در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم 
رهبــری درخصــوص حمایت از نیازمنــدان در ایــام کرونایی 
برگــزار شــد، تعداد 2۰2۰ بســته معیشــتی توســط شــبکه 
ــه هفــت اســتان  ــروش ایران خــودرو ب ــس از ف ــات پ خدم

کشــور ارســال کــرد.
شــایان ذکــر اســت، در راســتای اجرای ایــن اقــدام مومنانه، 
ــع  ــل و توزی ــی حم ــران متول ــودرو ای ــداد خ ــرکت ام ش
بســته های تهیــه شــده بــه شــهر سی ســخت بــوده اســت؛ 
همچنیــن ایــن شــرکت به منظــور جبران خســارت ناشــی 
ــات  ــه، خدم ــن منطق ــان ای ــای هموطن ــه خودروه از زلزل

ویــژه ای در دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

ارسال ده هزار بسته  معیشتی
به منطقه زلزله زده سی سخت
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طــی گــزارش کمیســیون اعطــا و لغــو دی مــاه ؛ ســه نمایندگــی 
لغــو و ســه نمایندگــی تعلیــق شــدند.

نمایندگی های لغو شده:
۱- نمایندگی ۱۴۱۹ خمین به صاحب امتیازی محمدابراهیم قاسمی

2- نمایندگی 336۰ ساری به صاحب امتیازی منیر سادات عمادیان ساروی

3- نمایندگی 228۷ بیرم به صاحب امتیازی رحمت اله شکسته

نمایندگی تعلیق شده:
۱-نمایندگی 2۱۱۰ بروجن به صاحب امتیازی غامرضا رفیعیان

2- نمایندگی ۱36۷ قزوین به صاحب امتیازی محمد خندان فرد
۴- نمایندگی ۴۱۰۴ سیرجان به صاحب امتیازی علیرضا شول

لغو و تعلیق نمایندگی 
در دی ماه

رییــس ســتاد مبــارزه بــا 
قاچــاق کاال و ارز، بــا بیــان 
این کــه موضــوع مشــترکی 
بیــن ســتاد مرکــزی مبارزه بــا قاچــاق کاال 
ــات  ــاق قطع ــودرو در قاچ ــران خ و ارز و ای
ــه  ــرد: ب ــوان ک ــود دارد، عن ــودرو وج خ
منظــور برخــورد اساســی بــا ایــن معضــل 
ــتیم  ــف هس ــاری، موظ ــادی و تج اقتص
ــل  ــوه و بالفع ــای بالق ــه ظرفیت ه از هم
در خودروســازی  فعــال  ارکان  تمامــی 

بهره منــد شــویم.

ســردار علــی مویــدی خرم آبــادی، رییــس 
ــد  ــاق کاال و ارز در بازدی ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب س
از نمایشــگاه قطعــات تقلبــی در ایســاکو تاکیــد 
کــرد: تحقــق شــعار مقــام معظــم رهبــری مبنی 

بــر جهــش تولیــد، در ایــران خــودرو و همچنیــن 
افزایــش کیفیــت در محصــوالت ایــن خودروســاز 

مشــهود و محســوس اســت.
وی بــا اشــاره بــه تفاهم نامه هــا و اقدامــات موثــر 
ــته،  ــات در گذش ــاق قطع ــگیری از قاچ در پیش
ــه منظــور اســتمرار  تصریــح کــرد: امــروز نیــز ب
برنامه هــای قبلــی و بــه روز کــردن آنهــا  نشســت 
مدیریــت  ســطح  در  و  برگــزار  کارشناســی 
ــه  ــا بتوانیــم ب ــی اتخــاذ شــد ت تصمیمــات خوب
صــورت مشــترک، فضــای جامعــه را بــرای افــراد 
فرصت طلــب و ســودآور در امــر قاچــاق نــا امــن 

کنیــم.
رییــس ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
اذعــان کــرد: در زمینــه پیشــگیری از وقــوع 
ــی و  ــات فرهنگ ــیله اقدام ــه وس ــد ب ــاق بای قاچ
همــکاری رســانه ها و اقدامــات بازدارنــده و موثــر 

پیشــگیرانه، بتوانیــم میل بــه اســتفاده از قطعات 
ــه  ــه را ب ــامت جامع ــی و س ــه ایمن ــاق ک قاچ

خطــر می انــدازد را کاهــش دهیــم.
ــرکت  ــات ش ــی از اقدام ــه گزارش ــن جلس در ای
ــروش و  ــس از ف ــات پ ــوزه خدم ــاکو در ح ایس
ــان  ــام و نش ــا ن ــودرو ب ــات خ ــاق قطع ــز قاچ نی
ــوان  ــه عن ــاکو ب ــد. ایس ــه ش ــودرو ارای ــران خ ای
ــه شــرکت های  ــان کلی ــام اول در می ــده مق دارن
ارایه دهنــده خدمــات پــس از فــروش بــرای 
یــازده ســال متوالــی، اقدامــات و زیرســاخت های 
و  اصالــت  ردیابــی  جهــت  در  را  متعــددی 
ــر  کیفیــت قطعــات یدکــی انجــام داده اســت. ب
ــتم  ــد سیس ــاخت هایی مانن ــاس، زیرس ــن اس ای
شناســایی و ردیابــی قطعات در ســاپکو، سیســتم 
شناســایی و ردیابــی در ایســاکو، سیســتم کنترل 
قطعــات در مرحلــه ورود بــه ایســاکو تــا توزیــع 

و سیســتم مکانیــزه کنتــرل اصالــت کاال در 
ــای  ــاد مکانیزم ه ــکان ایج ــت ام ــازار و در نهای ب
دسترســی و ردیابــی قطعــات از ســازنده تــا بــازار 
ــول  ــتای حص ــی در راس ــای نظارت ــرای نهاده ب
اطمینــان از اصالــت و کیفیــت قطعــات یدکــی 
بــرای رســیدن بــه کاالیــی اصــل، بــا کیفیــت و 
دارای ضمانــت اجرایــی بــه وجــود آمــده اســت.
در حاشــیه ایــن نشســت از انبــار مرکــزی و 
ــی و  ــات و بســته بندی های تقلب نمایشــگاه قطع
ــرکت  ــع در ش ــازار، واق ــده در ب ــازی ش مشابه س
ــن  ایســاکو و مرکــز تحقیقــات، طراحــی و تکوی
ــد.  ــه عمــل آم ــد ب محصــول ایران خــودرو بازدی
ــام  ــزار شــهید گمن ــر م ــا حضــور ب ــن ب هم چنی
ایــران خــودرو، بــه مقــام واالی ایــن شــهید ادای 

احتــرام شــد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

از همه ظرفیت ها برای مقابله با
قاچاق قطعات خودرو استفاده کنیم
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براســاس جدیدتریــن و آخریــن 
توانســته  ایســاکو  آمارهــا، 
اســت هــم ســهم خــود از بــازار 
ــوازم یدکــی را افزایــش بدهــد و هــم در  ل
ــزارش  ــاس گ ــتری براس ــدی مش رضایتمن
ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی ــرکت بازرس ش
ــا  ــردارد و ب ــدی ب ــای بلن ــران قدم ه ای

ــود. ــراه ش ــاز هم ــش امتی جه

ــاق  ــک اتف ــاکو ی ــرای ایس ــا ب ــه تنه ــه ن ــی ک اتفاق
مبــارک اســت، بلکــه بــرای کل صنعــت خــودرو بــه 
ــه  خصــوص زنجیــره تأمیــن حرکتــی خــوب و رو ب
ــرکت های  ــایر ش ــه س ــود، چراک ــی می ش ــو تلق جل
حاضــر در ایــن عرصــه بــرای افزایــش ســطح کیفــی 
و اعتبــاری خــود برنامه هــای جدیــدی تعریــف 
ــود  ــگاه خ ــز جای ــا نی ــد آن ه ــا بتوانن ــد ت می کنن
ــاکو و  ــه ایس ــی ک ــن معن ــه ای ــند. ب ــا بخش را ارتق
ــر و  ــت را داغ ت ــازار رقاب ــر، ب ــای برت ــب رتبه ه کس
ــی  ــه ماحصــل آن هــدف غای ــد ک فشــرده تر می کن
شــرکت های حاضــر در ایــن عرصــه اســت؛ افزایــش 
میــزان رضایــت مشــتری. امــا ایســاکو چگونــه 
توانســته اســت در مــدت اخیــر موفــق بــه طــی ایــن 
مســیر شــود؟ مســیری کــه بــه انــدازه ســختی های 
ــز  ــا نی ــا و تحریم ه ــرخ ارز، کرون خــود را داشــت و ن

ــه شــد. ــه آن اضاف ب

درک ایســاکو از مســئولیت های 

ــازمانی ــی و س اجتماع
ــه  ــدون توجــه ب ــا درک شــرایط کشــور ب ایســاکو ب
مســائل پیــش رو اقدامــات الزم را انجــام بدهــد. در 
ــا  همیــن رابطــه، بــه نظــر می رســد ایــن شــرکت ب
برنامه ریــزی  و  عارضه یابــی  پروژه هــای  اجــرای 
ــای  ــتای ارتق ــح آن در راس ــرای صحی ــق و اج دقی
خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو 
توانســته همچنــان در مســیر افزایــش رضایــت 

ــردارد. ــود گام ب ــتریان خ مش
چراکــه حفــظ و ارتقــای رضایــت مشــتریان بیــش از 
همیشــه نیــاز بــه دقــت در برنامه ریــزی، پیش بینــی 
بازخــورد عملکردهــا، بهینه ســازی فرآیندهــا، اجــرای 
صحیــح و تــاش مضاعــف همــکاران داشــته اســت 
و از ایــن رو، موفقیــت حاصــل، بــرای ایــن مجموعــه 
بســیار ارزشــمند تلقــی می شــود. آن هــم در زمانــی 
ــا مشــکل  ــه را ب ــد قطع ــرخ ارز تولی ــش ن ــه افزای ک
مواجــه کــرده بــود و از ســوی دیگــر، راه ورود قطعات 
تقلبــی بــه بــازار را همــوار کــرده بــود. تولیدکنندگان 
زیــر پلــه ای نیــز بــا سوءاســتفاده از شــرایط موجــود 
و کپی بــرداری از محصــوالت اصلــی نــه تنهــا 
ــدگان و کســب  ــان و خســران مصرف کنن ــث زی باع
ســودهای بــادآورده بــرای خــود شــدند، بلکــه باعــث 
ــورد  ــد م ــه برن ــتری ب ــان مش ــدم اطمین ــاد ع ایج

اســتفاده اش نیــز مــی شــدند.
ایســاکو بــا درک این مهــم اقدامــات الزم را انجــام داد 
و بــا برنامه ریــزی هــای صحیــح و اصولــی مبتنــی بــر 
واقعیــات صنعــت خودروســازی، بــازار و نیــاز مصــرف 

کننــده اقدامــات الزم را در کنــار عواملــی همچــون 
تســریع در نوبت دهــی نمایندگی هــا و پذیــرش 
خــودرو، بهبــود در تأمیــن بــه موقع قطعــات، افزایش 
کیفیــت تعمیــرات، هزینــه پرداختــی بــرای خدمات 
انجــام شــده و رفــع کامــل ایرادهــای ثبــت شــده را 

ســرلوحه کار خــود قــرار داد.
ــاکو در  ــه ایس ــری ک ــم دیگ ــات مه ــه اقدام از جمل
ــام داد  ــتریان انج ــای مش ــرآوردن نیازه ــتای ب راس
می تــوان بــه افزایــش تولیــد، افزایــش کیفیــت 
به روزرســانی  و  نظــارت  افزایــش  قطعــات، 
نرم افزارهــای ارائــه خدمــات نویــن اشــاره کــرد 
ــوان  ــته اند به عن ــود توانس ــای خ ــک در ج ــه هری ک
مانعــی در برابــر قطعــات تقلبــی عمــل کننــد. در این 
ــر پیشــبرد و پیگیــری اهــداف  راه، ایســاکو عــاوه ب
ســازمانی بــه درســتی توانســته اســت بــه وظیفــه و 
ایفــای مســئولیت اجتماعــی خویــش نیــز بپــردازد.

افزایــش تولیــد و کیفیــت؛ چهــره 
متقلبــان غمگیــن 

یکــی از اصلی تریــن مشــکاتی کــه پــس از تحریم ها 
ــود.  عــارض صنعــت خــودرو شــد، کاهــش تولیــد ب
ایــن یــک ســوی ماجراســت و ســوی دیگــرش عــدم 
تأمیــن نیازهــای بــازار و افزایــش قیمــت ها براســاس 
ــراد  ــه اف ــی ک ــود. جای ــا ب ــه و تقاض ــزم عرض مکانی
ســودجو بافاصلــه ایــن نیــاز را بــا قطعــات تقلبــی پر 
کردنــد. در ایــن میــان، ایســاکو بــه ســرعت بــا تأمین 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز و تأکیــد بیش تــر و بیش تــر 
بــر میــزان تولیــد و ســرعت و کیفیــت قطعــات خــود 

ــانی  ــا به روزرس ــرکت ب ــن ش ــن ای ــزود. همچنی اف
نرم افزارهایــی کــه منحصــر بــه خــود ایســاکو اســت 
در کنــار نظــارت منظــم و پایــش نمایندگی هایــش، 
فاصلــه ارتبــاط خــود بــا مشــتریان را کم تــر و کم تــر 
کــرد. ایــن اقــدام موجــب شــد کــه بــا دســترس بودن 
همیشــگی مشــاوره های ایســاکو، مســیر تقلــب برای 
متقلبــان تنگ تــر شــود. همچنیــن اســتفاده از 
ــز عامــل دیگــری شــد کــه  ــد نی فناوری هــای جدی
ــاک  ــان پ ــان و فرصت طلب ــره متقلب ــده از چه خن

شــود و شــمایل آن هــا را غــم بپوشــاند.
در واقــع، ایســاکو بــا اقداماتــی کــه انجــام داده 
توانســته اســت چنــد هــدف را همزمــان پیگیــری و 
محقــق کنــد؛ فهــم صحیــح و اصولــی رقابــت، تحقق 
برنامه هــای کمــی و کیفــی ســازمانی، ایفــای تعهــد 
خدمــات پــس از فــروش نســبت بــه شــرکت مــادر، 
انجــام مســئولیت اجتماعــی مبتنــی بر حفــظ جان و 
مــال مشــتریان و جلــب اعتمــاد و اطمینــان بیش تــر 
ــه  ــد و منحصــر ب و اســتفاده از تکنولوژی هــای جدی
فــرد بــرای قطع دســتان تولیدکننــدگان زیرپلــه ای و 
غیرمجــاز. آن چــه در ایــن میــان حائــز اهمیت اســت 
در صــدر قرارداشــتن خواســته مشــتریان در ایســاکو 
ــت:  ــد اس ــه معتق ــن مجموع ــه ای ــی ک ــت. جای اس
»راهبــرد مــا در مجموعــه خدمــات پــس از فــروش 
ــرار  ــت ق ــتریان و در اولوی ــم مش ــودرو تکری ایران خ
ــن  ــتاورد ای ــت و دس ــان اس ــته های ایش دادن خواس
رویکــرد، یــازده ســال صدرنشــینی ایــن شــرکت در 
حــوزه خدمــات پــس از فــروش خودروســازان کشــور 

بــوده اســت.«

ایساکو؛ جنگیدن در چند جبهه
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ــه مناســبت اولیــن ســالگرد شــهادت شــهدای مقاومــت ســپهبد حــاج  ب
قاســم ســلیمانی، ابومهــدی المهندس و همراهانشــان مراســمی در فضـــای 
داخـــلی انبـــار مرکــزی ایســاکو بـــا رعایــت کامـــل ضوابــط بهداشــتی و 

فاصله گــذاری اجتمـــاعی برگـــزار شــد.

در ایـــن مراســم مدیــران و کارکنــان شــرکت و همچنیــن ســردارعلی حســین رعیتی فــرد، 
فرمـــانده ســازمان بســیج کارگــری و کارخانجــات کشــور و مســئوالن حــوزه ۵۰۱ نبــی اکرم 

مقاومــت بســیج ایــران خــودرو حضــور داشــتند.
گفتنــی اســت در ایــام ا... دهــه مبــارک فجــر نیــز مســابقه ای از محتــوای کتــاب ســلیمانی 

برگــزار و بــه برنــدگان جوایــز نفیســی اهــدا خواهــد شــد.

اولین سالگرد شهادت سردار دل ها
در ایساکـو
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در تازه تریــن عملیــات شناســایی 
ــوازم  ــع ل ــد و توزی ــل تولی عوام
ــات  ــازار قطع ــی در ب ــی تقلب یدک
ــروش  ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــودرو، ش خ
ایران خــودرو )ایســاکو( بــا کشــف و معرفــی 
ــد  ــزرگ تولی ــای  ب ــر از کارگاه ه ــی دیگ یک
ــع  ــه مراج ــران ب ــول در ته ــات مجع قطع
قضایــی و همــکاری بــا ایشــان، دســت ایــن 

ــرد. ــاه ک ــازار کوت ــیاد را از ب ــروه ش گ

بــا پیگیــری کارشناســان حراســت ایســاکو 
ســازمان  و  تهــران  آگاهــی  همــکاری  و 
ــه  ــه در منطق ــه طبق ــی س ــرات، کارگاه تعزی
مشــخص  و  شناســایی  تهــران  یاغچی آبــاد 
شــد قطعــات مســتعمل و معیــوب خــودرو کــه 
ــینان در  ــان سرنش ــا ج ــتقیم ب ــور مس ــه ط ب
ــرکت های  ــته بندی ش ــتند، در بس ــاط هس ارتب
ــه  ــازی و روان ــن کارگاه، نوس ــام در ای صاحب ن

بــازار قطعــات یدکــی می شــده اســت.
بنابرایــن گــزارش، تیمــی چهــار نفــره در کارگاه 
مذکــور، قطعــات دســت دوم و ضایعاتی همچون 

لنــت ترمــز و صفحــه کاچ، را خریــداری و 
ــته بندی  ــپس در بس ــد و س ــازی می کردن نوس
ایســاکو،  همچــون  معتبــری  شــرکت های 
ــو  ــات ن ــوان قطع ــه عن ــرام ب ــا هولوگ ــراه ب هم
بــه قیمتــی کمتــر از عــرف در بــازار بــه فــروش 

ند. نده ا می رســا
ــاره  ــن ب ــاکو در ای ــرکت ایس ــل ش ــر عام مدی
گفــت: متاســفانه تقلــب در حــوزه اقامــی 
ــن  ــخ، روغ ــز، رینــگ، ضدی ــت ترم همچــون لن
ــتاندارد  ــمول اس ــه مش ــتیک و... ک ــور، الس موت
ــدم  ــتند و ع ــتاندارد هس ــازمان اس ــاری س اجب
رعایــت اســتانداردهای الزم در آن هــا، ســامت 
ــا  ــرده و وی را ب ــد ک ــده را تهدی ــرف کنن مص

ــرد. ــد ک ــه خواه ــی مواج ــرات جان خط
وی تشــریح کــرد: قیمــت پاییــن لــوازم یدکــی 
ــد،  ــد آن می کن ــه خری ــب ب ــردم را ترغی ــه م ک
ــی  ــن و گاه ــت پایی ــان دهنده کیفی ــب نش اغل
ــا  ــا ت ــودن آن هاســت. ام ــات از رده خــارج ب اوق
زمانــی کــه فرهنگ ســازی کاملــی در ایــن 
ــدار  ــام خری ــن اق ــرد و ای ــورت نگی ــه ص زمین
ــر  ــه ه ــز ب ــده آن نی ــد کنن داشــته باشــد، تولی

ــد. ــدا می کن ــازار پی ــود را در ب ــی راه خ طریق
دارنــدگان  از  ادامــه  در  مونســان  مهــدی 
بــرای  خواســت،  ایران خــودرو  محصــوالت 
ــان از  ــود و اطمین ــال خ ــان و م ــت از ج حفاظ
ــاز  ــگاه های مج ــی از فروش ــات اصل ــه قطع تهی
ــه  ــن ب ــد. همچنی ــد کنن ــه خری ــن مجموع ای
ــات  ــد قطع ــت کاال، بارک ــی اصال ــور بررس منظ
مــورد نظــر را بــه سرشــماره 3۰۰۰3۱ پیامــک 
و یــا از اپلکیشــین ایســاکو اســتفاده کننــد. وی 
از مــردم خواســت در صــورت مشــاهده تخلــف 
ــز  ــماره  مرک ــه ش ــب را ب ــوزه مرات ــن ح در ای
اطــاع   ۰۹6۴۴۰ ایران خــودرو  پاســخگویی 

ــد. دهن
ــن  ــد کشــف و شناســایی ای ــی اســت رون گفتن
کارگاه هــای زیرزمینــی توســط شــرکت ایســاکو 
طــی چنــد ســال اخیــر، بیــش از پیــش قــوت 
گرفتــه و از ابتــدای ســال تاکنــون بــا همــکاری 
و پیگیــری نهادهــای نظارتــی مبــارزه بــا پدیــده 
قاچــاق چندیــن مجموعــه تولیــد قطعــات 
تقلبــی، کشــف و پلمــب شــده و عوامــل آن بــه 

ــده اند. ــپرده ش ــی س ــع قضای ــت مراج دس

در راستای اجرای مسئولیت اجتماعی ایساکو صورت گرفت؛

گامی دیگر در جهت حذف
قطعات یدکی تقلبی از بازار
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از اول بهمــن مــاه خودروهــای دنــا، دنــا پــالس، ســمند و ســورن تحــت 
پوشــش ســرویس دوره ای الزامــی قرارگرفتنــد.

دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو بــرای ســرویس های دوره ای مراجعــه 
ــق  ــده طب ــخص ش ــای مش ــاز در زمان ه ــی مج ــن نمایندگ ــه نزدیکتری ب
دفترچــه راهنمــای خــودرو اســت کــه از طریق وبســایت شــرکت ایســاکو  

www.isaco.ir نیــز قابلیــت دانلــود دارد.
ــرویس های  ــت س ــرای دریاف ــتریان ب ــاکو؛ مش ــایت ایس ــر س ــالوه ب ع
دوره ای می تواننــد نزدیک تریــن نمایندگــی مجــاز را از طریــق اپلیکیشــن 
یــا ســامانه اینترنتــی ایســاکو یافتــه و بــدون اخــذ نوبــت بــه آن مراجعــه 

. کنند
ــده،  ــاره ش ــه آن اش ــه در دفترچه گارانتي خودرو ب سرویسهاي دوره اي ک
موقع  به  انجام  می کنــد.  راهنمایــی  خودرو  نگهداري  در  را  مشــتریان 
ــرای  ــی ب ــش ميدهد و تضمین سرویسهاي دوره اي هزینههاي تعمیر را کاه

ــت. ــوب آن اس ــرد مطل ــالمت و کارک ــظ س حف
همچنیــن انجــام تمامــی سرویس هــا در نمایندگيهاي مجاز باعــث حفــظ 
گارانتــی خــودرو در ایــن دوره اســت و مراجعــه بــه تعمیرگاه هــای متفرقه 
ــه  ــیانه و صدم ــتکاری های ناش ــل دس ــه دلی ــی ب ــال گارانت ــال ابط احتم

ــد. ــش می ده ــودرو را افزای ــدن خ دی
و اما فواید و نتایج انجام سرویسهاي دوره اي در نمایندگيهاي مجاز:

- افزایش طول عمر و کارایي خودرو   
- کاهش استهالک و پیشگیري از بروز خسارتهاي عمده

- تضمین کیفیت قطعات مصرفي و اصالت آنها
- حفظ شرایط گارانتي و عدم ابطال آن در طول دوره گارانتي

- وجود پرسنل آموزش دیده و متخصص
- استفاده از ابزار و تجهیزات تخصصي در نمایندگيها

- ارائه فاکتور رسمي شرکت و اطمینان مشتري از هزینههاي پرداختي
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شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو 
)ایســاکو( بــا توجــه به ســطح فنــاوری خــودروی »تــارا« 
و امکانــات و تجهیــزات پیشــرفته آن، از آمادگــی کامــل 
ــر داد. ــول خب ــن محص ــروش ای ــس از ف ــات پ ــه خدم ــرای ارای ب

ــت:  ــاره گف ــودرو در این ب ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
ــه عنــوان متولــی خدمــات پــس از فــروش محصــوالت ایران خــودرو،  ایســاکو ب
ــام  ــه انج ــد ب ــای جدی ــوه خودروه ــد انب ــش از تولی ــددی را پی ــات متع اقدام
می رســاند و بــا توجــه بــه برنامــه آغــاز تولیــد خــودرو »تــارا« در آینــده نزدیــک، 
پیش نیازهــای ارایــه خدمــات پــس از فــروش ایــن خــودرو نیــز در حــال انجــام 
ــال آســوده تر، از آن اســتفاده  ــا خی ــن محصــول ب ــی ای ــداران آت ــا خری اســت، ت

کننــد.
مهــدی مونســان افــزود: بــا توجــه بــه تکنولــوژی بــاالی تجهیــزات و امکانــات بــه 
ــی   ــی در حوزه های ــرای آمادگ ــزی الزم ب ــارا« برنامه ری ــه در محصــول »ت کار رفت
همچــون تامیــن قطعــات و لــوازم یدکــی تــارا، آمــوزش کارکنــان نمایندگی هــا 
ــزار مخصــوص و نرم افــزار  ــه اب و امدادگــران، تجهیــز نمایندگی هــای منتخــب ب
ــده  ــام ش ــرات انج ــای تعمی ــتندات راهنم ــه مس ــاب و تهی ــتگاه های عیب ی دس

اســت.
ــا  ــت: ت ــودرو گف ــن خ ــی ای ــای فن ــوص آموزش ه ــاکو در خص ــل ایس مدیرعام
ابتــدای دی مــاه، ۱8۰ نفــر از کارشناســان و تعمیــرکاران، کارشــناس فنــی تمامی 
دفاتــر منطقــه ای و مدرســان امدادخــودرو ایــران، در خصــوص عیب یابــی و تعمیر 
تــارا آمــوزش دیده انــد؛ همچنیــن طبــق برنامه ریــزی صــورت گرفتــه، تــا پایــان 
دی مــاه ســایر کارشناســان، تعمیرکارهــا و امدادگــران نیــز آموزش هــای الزم را 
می گیرنــد تــا پیــش از تحویــل خــودرو بــه مشــتریان آمادگــی کاملــی بــرای ارایه 

خدمــات آن وجــود داشــته باشــد.
وی افــزود: همزمــان بــا افزایــش تیــراژ محصــول در ســال ۱۴۰۰، بــه مــرور بــر 
تعــداد نمایندگی هــای منتخــب ارایــه خدمــات ایــن خــودرو، افزایــش خواهــد 
یافــت و آموزش هــای الزم بــه ســایر تعمیــرکاران در ســطح شــبکه خدمــات ارائــه 

خواهــد شــد.
ــت  ــیده اســت رضای ــواره کوش ــت: شــرکت ایســاکو هم ــان گف مونســان در پای
مشــتریان خــود را بــا ارایــه خدمــات اســتاندارد و بــه روز، بــه صــورت مســتمر 
افزایــش دهــد و یــازده ســال صدرنشــینی در خدمــات پــس از فــروش صنعــت 
خــودرو کشــور، بــر طبــق ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران، 

ــت. ــش ها اس ــن کوش ــد ای موی

آمادگی ایران خودرو برای
خدمات پس از فروش پیشرفته »تارا«
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ستاره باران ایمنی

4 كيسه هوای 
جلو و جانبی

يمنی  كمربندهای ا
پيش كشنده

ينه های ضدبخار سامانه كمک آ
اضطراری ترمز 

)EBA(

با   اتصــال قطعــات بدنــه 
جــوش  فــن آوری  و  ربــات 

لزيری

ر   طراحــی مــدرن ســاختا
يــع نريوهای  بــرای توز بدنــه 

ز برخورد حاصل ا

 ورق فوالدى با اســتحكام 
 Tailor تكنولــوژی  و  بــاال 
بــرای   Welded Blank
و كاهــش  يمنــی  يــش ا افزا

وزن

كابني مستحكم رسنشينان 
ز: با بهره گريی ا

چراغ های 
اتوماتيك

برف پاك كن 
اتوماتيك

محدودكننده الكرتونيكی 
رسعت

يمنی  رد ا استاندا
برخورد با عابر پياده

يداری   سامانه كنرتل پا
)ESC( الكرتونيكی

سامانه كمك حركت در 
)HSA( رسبااليی

در مدل اتوماتیک
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در ۲۰ نما

صندلی راننده ۶حرکته

 )۴ حرکت برقی و ۲حرکت دستی(

رسنشین جلو ۴ حرکته 

)۲حرکت برقی و ۲حرکت دستی( 

صندلی های عقب تاشو

گیربکس اتوماتیک 

شش دنده   ۳حالته

آینه های جانبی 

برقی گرمکن دار
سیستم تهویه 

اتوماتیک 
محدود کننده 

الکترونیکی 
رسعت

سیستم کمکی حرکت در رسباالیی

HSA 
رینگ و الستیک 

آلومینیومی 
۱۶

سیستم ورود و استارت

بدون کلید
Keyless

استاندارد تصادف با

عابر پیاده
چراغ های جلو

اتوماتیک
)اتوالیت(

کروز کنترل

موتور ۱۶ سوپاپ ۱۶۰۰ سی سی جدید

با توان ۱۱۵ اسب بخار و استاندارد یورو۵

ترمزهای جلو و عقب 

دیسکی مجهز به  

EBA )کمک 
اضطراری(

سامانه کنرتل الکرتونیکی پایداری

ESC 

دوربین دید 
عقب

سامانه پایش 

فشار باد چرخ ها

حسگر باران 

سانروفبرقی

صندوق عقب با ظرفیت

 ۶۴۰ لیتر

۴ کیسه هوای ایمنی

اتوماتیک
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اداره آمــوزش فنــی در راســتای اجــرای برنامه هــای آموزشــی در شــرایط کرونــا دوره های 
آموزشــی خــود  را بــه صــورت online  اجــرا مــی کند.

مدرســان ایــن اداره؛ دوره هــای بــرق خــودرو و مکانیــک را بــه صــورت غیــر حضــوری از طریــق نــرم افــزار 
ــی  ــای مســتندات آموزشــی فن ــا براس ــرای پرســنل نمایندگی ه ــت )Adobe Connect( ب ــی کانک ادوب

ــد.  ــزار می کن برگ
ــی  ــد. در حــوزه عمل ــت می پردازن ــه رقاب ــوری ب ــی و تئ ــان دوره  شــرکت کنندگان در دو بخــش عمل در پای
پرســنل نمایندگــی مــوارد فنــی آزمــون را در فضــای کارگاه نمایندگــی انجــام داده و در قالــب عکــس و فیلم 

بــرای اداره آموزشــی فنــی ارســال می کننــد.

ــرکت  ــی ش ــوزش فن ــز آم مرک
ــورای  ــوت ش ــه دع ــاکو ب ایس
برنامه ریــزی و تالیــف کتــب 
ــی  ــرورش، ط ــوزش و پ ــی وزارت آم درس
یــک مشــارکت فعــال محتــوای آموزشــی 
ــته های  ــا رش ــط ب ــی مرتب ــع درس و مناب
خدمــات پــس از فــروش خودروهــای 

ــرد. ــن ک ــبک را تدوی س

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمات پــس از 
فــروش ایران خــودرو )ایســاکو( ایــن اقــدام بــا هــدف 
کاربردي تــر کــردن محتواهــای آموزشــی رشــته 
مذکــور و افزایــش انطبــاق ســرفصل های آن بــا نیــاز 

روز صنعــت خــودرو تهیــه و اجرایــی شــد.
بنابرایــن گــزارش، مهم تریــن تغییرات صــورت گرفته 
در ایــن کتاب هــا، بهبــود حــوزه آمــوزش مبانــی فنی 

و فنــاوری مــورد اســتفاده در صنعــت خــودرو بــوده و 
خروجــی نهایــی این تغییــرات ارتقــای دانــش تئوری 
ــتان ها در  ــان هنرس ــرد فارغ التحصی ــود عملک و بهب
فضــای کار عملــی، مطابــق بــا فضــای کســب و کار 
و تکنولــوژی روز مــورد اســتفاده در صنعــت خــودرو 

ــد بود. خواه
ایــن ســازماندهی و تغییــرات توســط ایســاکو، پیــش 
ــم  ــروژه عظی ــک پ ــی ی ــتان  ها، ط ــاز در هنرس از آغ
ــروه  ــودرو گ ــی خ ــی و الکترونیک ــه های فن در نقش
ــدام،  ــن اق ــا ای ــد و ب ــاز ش ــودرو آغ ــی ایران خ صنعت
عملکــرد عیب یابــی و تســهیل ارائــه خدمــات پــس 
از فــروش، تســهیل و تســریع شــد؛ پــس از آن نیــز 
محتــوای آموزشــی مــدارس در رشــته خدمــات پــس 
ــا  ــت ت ــروژه پیــش رف ــن پ ــر اســاس ای ــروش، ب از ف
ــوزش و  ــویی در آم ــن همس ــک ای ــده ای نزدی در آین
محتــوا، باعــث رشــدی چشــمگیر در زمینــه خدمات 

ــب آن  ــه تناس ــودرو و ب ــت خ ــروش صنع ــس از ف پ
افزایــش رضایــت مشــتریان شــود.

گفتنــی اســت، مرکــز آمــوزش فنی شــرکت ایســاکو، 
بــه عنــوان بزرگتریــن مرکــز آموزشــی در خاورمیانــه 
در زمینــه خدمــات پــس از فــروش خــودرو، عــاوه 
بــر ایــن اقــدام، برنامه هــای مشــترکی نیــز بــا 
دانشــگاه های صنعتــی شــریف و خواجــه نصیرالدیــن 
طوســی بــه منظــور ارتقــا ســطح آمــوزش در زمینــه 
ــا دانشــگاه  مرتبــط خــود، اجــرا کــرده، همچنیــن ب
آموزشــی،  زمینه هــای  در  نیــز  فنــی حرفــه ای 
ــه  ــکاری ب ــه هم ــی تفاهم نام ــی و تحقیقات پژوهش
ــا  امضــاء رســانده و مراکــز مشــترک ایــن شــرکت ب
ــان،  ــتان های اصفه ــه ای در اس ــی حرف ــگاه فن دانش
ــه  ــون ب ــا کن ــی ت ــدان و انزل ــارس، هم ــان، ف کرم

ــت. ــیده اس ــرداری رس بهره ب
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت این شــرکت با پیشــینه 

ــای  ــان نمایندگی ه ــه کارکن ــوزش ب ــاله آم 2۵ س
ایران خــودرو و 3۰۰ هــزار نفر/ســاعت آمــوزش در 
ســال، همــواره آمــاده همیــاری در برگــزاری دوره های 
دانش افزایــی بــرای دبیــران و ارایــه برنامــه کارآمــوزی 
و کارورزی بــرای جــذب ســریع فارغ التحصیــان 
هنرســتانی رشــته های مربــوط بــه حــوزه خــودرو در 
بــازار کار اســت؛ در همیــن راســتا نیــز در آبــان مــاه 
ســال جــاری، بــا اهــدا اقامــی همچــون ۵۰ دســتگاه 
موتــور انژکتــوری، ۵۰ دســتگاه گیربکــس دســتی و 
ــه بــه مراکــز فنــی  ۵۰ دســتگاه مجموعــه فرمــان ب
و حرفــه ای اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
کرمــان، هرمــزگان، آذربایجــان غربــی، خراســان 
ــد گام  ــه و بویراحم ــتان و کهگیلوی ــمالی، کردس ش
دیگــری در راســتای اجــرای مســوولیت اجتماعــی و 

ارتقــا ســطح آمــوزش در ایــن حــوزه برداشــت.

کرونا مانع 
آموزش نشد

به دعوت شورای برنامه ریزی و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش:

با مشارکت فعال ایساکو محتوای جدید دروس
خدمات پس از فروش مقطع آموزش متوسطه تدوین شد

ــا توجــه شــرایط  اداره آمــوزش کارکنــان ایســاکو ب
حاکــم بــر جامعــه بــه دلیــل ویــروس کرونــا 
دوره هــای آموزشــی خــود را در فضــای وبینــار 

ــرد. ــزار ک برگ

ــوش  ــا، ه ــناختی در دوران کرون ــکات روانش مش
ــاط  ــل ارتب ــتن و تحلی ــاد زیس ــی، کارگاه ش هیجان
متقابــل ازجملــه دوره هــای برگــزار شــده اســت کــه 

ــا اســتقبال همــکاران قــرار گرفــت. ب

نمایندگــی ۴22۴ در شهرســتان ایرانشــهر بــه 
صاحــب امتیــازی مهــدی دهقانی آغــاز بــه کار کرد.

ــانی  ــه نش ــت کاری ب ــا 6 پس ــی ب ــن نمایندگ ای

ایرانشــهر، بلــوار ســربازی، نبــش میــدان امــام 
خمینــی) فلکــه جوانــان( آمــاده ارایــه خدمــات بــه 

ــت. ــودرو اس ــران خ ــوالت ای ــدگان محص دارن

استقبال کارکنان از در 
دوره های وبینار اداره آموزش

نمایندگی ۴۲۲۴ افتتاح شد

مهدی مونسان، مدیرعامل ایساکواحکام جدید را صادر کرد.
ــروی  ــرو خس ــد، خس ــن و خری ــت تامی ــت معاون ــوان سرپرس ــی به عن ــین کاویان ــادره، حس ــکام ص در اح
به عنــوان معاونــت مالــی و اقتصــادی، محمدرضــا صبــوری به عنــوان سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی، تولیــد 
و لجســتیک، مجیــد هاشــمی بــه ســمت مدیریــت منطقــه ای تهــران حومــه، اشــکان بخشــی بــه عنــوان 
ــوان سرپرســت  ــه عن ــی ب ــرداد مهدیان ــردی، ف ــت طراحــی و توســعه سیســتم های کارب سرپرســت مدیری
مدیریــت خریــد خارجــی ، محمدرضــا ســاری بــه ســمت سرپرســت مدیریــت پشــتیبانی تامیــن، حســین 
ــت  ــمت سرپرس ــه س ــواز ب ــدی رحیم ن ــانی، مه ــرمایه های انس ــر س ــام مدی ــوان قائم مق ــژاد به عن مختارن
مدیریــت دفتــر منطقــه ای کرمــان و هــادی ابراهیــم ورزی بــه ســمت سرپرســت مدیریــت دفتــر منطقــه ای 

آذربایجــان منصــوب شــدند.

احکام جدید صادر شد
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در آســتانه فرارســیدن چهــل و ســومین بهــار آزادی، کارکنــان ایســاکو بــا حضــور در مرقد مطهــر بنیانگــذار جمهوری 
اســالمی ایــران بــا آرمان هــای امــام تجدیــد پیمــان کردنــد.

 ایــن آئیــن کــه بــا رعایــت پروتــکل بهداشــتی انجــام شــد ضمــن نثــار تــاج گل و قرائــت فاتحــه بــا حضــور در گلزار 
شــهدا بــه آن گلگون کفنــان ادای احتــرام کردنــد.

ــت  ــا رعای ــابقات ب ــن مس ای
در  بهداشــتی  پروتــکل 
ــرکت  ــی ش ــه وزرش مجموع
ــس رو  ــته دارت و تنی ــاکو در دو رش ایس
ــد. ــزار ش ــان برگ ــوان و آقای ــزی بان می

اسامی برندگان این مسابقه بدین شرح است: 
در رشته دارت گروه آقایان

- مهدی فرخ شاهی

- مهدی افشار
- میاد کریمی

رشته تنیس روی میز گروه آقایان
- محمدعلی پژمان

- علی سجودی
- هادی صفری

رشته تیراندازی گروه آقایان
- بهنام دانیالی 

- مرتضی نصیری

- مجتبی بلیا
رشته دارت گروه بانوان

- سمانه زمانی پور
- فریبا حسن خان

- فریده دربان
رشته تیراندازی گروه بانوان

- مرضیه بیگ زاده
- اکرم زمانی خواه

- سمیه امیری

تجدید میثاق ایساکو با
آرمان های امام راحل )ره(

برندگان مسابقات ورزشی دهه مبارک فجر؛
یادواره شهید سلیمانی اعالم شد



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۱    |  اسفند ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۲۲

ســازمان  یــک  در  بازرســي  اصــوال 
ــتم  ــه سیس ــي ک ــور خدمات فرآیندمح
ــه  ــود را دارد، چ ــاص خ ــده خ ــف ش تعری

مي کنــد؟ دنبــال  را  اهدافــي 
بازرســی ویــژه داراي دو خــط مشــی  حــوزه 
ــدام  ــر ک ــدول از ه ــه ع ــت ک ــون اس ــاق و قان اخ
ــدف  ــد. ه ــه دار می کن ــویه را خدش ــل دو س تعام
ــازی در  ــژه چابک س ــي وی ــت بازرس ــي مدیری اصل
ــرکت  ــداف ش ــرد و اه ــاق عملک ــا و انطب فعالیت ه
ــون و دســتورالعمل اســت کــه در واقــع  برپایــه قان
ــت. ــز هس ــازمان نی ــد س ــام ارش ــته مق خواس

ــر  ــد ب ــاش می کن ــژه ت ــم بازرســی وی تی

ــازمان  ــده س ــی ش ــدی طراح ــی فراین روی تمام
نظــارت  کنــد. البتــه نفــس کل فعالیت هــا برمبنــای 

ــت دارای  ــت کیفی ــتم مدیری سیس
ــای خــاص خــود  ــت کنترل ه ماهی
اســت امــا مدیریــت بازرســی ویــژه 
ــا  ــا ب ــاق فعالیت ه ــال انطب ــه دنب ب
ــط  ــازمان، ضواب ــی س ــه عموم نقش
قانونــی و پیشــگیری از تخلفــات 
ــال  ــه دنب ــع ب ــت. در واق ــی اس مال
فرهنگ ســازی هســتیم که هــر فرد 
خــود را ناظــر بــر فرایندهــای تحــت 
ــن  ــد و همچنی ــود بدان ــت خ فعالی
نســبت بــه مصالــح عمومی شــرکت 

بــا رویکــردی متعهدانــه و فعــال مشــارکت داشــته 
باشــد. 

ــرار  ــه ق ــداف چگون ــن اه ای
ــوند؟ ــي ش ــت اجرای اس

ــد  ــارت نبای ــه از نظ ــاد دارم ک اعتق
ــي  ــزار تحکم ــک اب ــوان ی ــه عن ب
ــع نظــارت  اســتفاده شــود و در واق
بایــد بــر گرفتــه از سیســتم و 
خواســت عمومــی باشــد تــا بتوانــد 
مفیــد واقــع شــود. در ســاختار 
ــن  ــال ای ــه دنب ــي ب ــد بازرس جدی
هســتیم که توســعه کمــی و کیفی 

متناســب بــا رونــد کار اجرایی شــکل گیرد. بازرســی 
درون ســازمانی کــه در ســطح فرایندهــا موجــود در 
شــرکت صــورت می گیــرد. بخــش دوم بــه بازرســی 
فرایندهــا و فعالیت هــای شــرکت های زیرمجموعــه 
ــا و  ــات نمایندگی ه ــن اقدام ــردازد و همچنی می پ
فروشــگاه ها تحــت نظارت محســوس و نامحســوس 

ــت. ــرار خواهــد گرف ق

ــا  ــویه ب ــل دوس ــي و تعام ــاي ارتباط راه ه
مدیریــت بازرســي چگونــه تعریــف شــده 

اســت؟
چیــزي کــه همیشــه بــه آن اعتقــاد داشــتم نــگاه 
ــته  ــاد هس ــت. ایج ــایل اس ــه مس ــه ب تحلیل گون

در گفت وگو با  مدیر بازرسی ویژه مورد تاکید قرار گرفت؛

هر فرد یک عنصر ناظر 

اعتقاد دارم که از نظارت 
نباید به عنوان یک ابزار 
تحکمي استفاده شود 
و در واقع نظارت باید 
بر گرفته از سیستم و 

خواست عمومی باشد تا 
بتواند مفید واقع شود.

ــه  ــه در نتیج ــت ک ــي اس ــات احتمال ــش و اصالح ــجم و پای ــه منس ــتن برنام ــتم داش ــک سیس ــد ی ــات و رش ــه حی الزم
بازخوردهــاي کســب شــده از آن شــکل مي گیــرد. در ایــن چرخــه پایــش و نظــارت از اهمیــت باالیــي برخــوردار اســت 
و ایــن نکتــه اي اســت کــه در ســازمان هایي کــه بــا مشــتري نهایــي در ارتبــاط هســتند کــه در زمــره آنهــا ســازمان هاي 

خدماتــي قــرار مي گیرنــد، نمــود بیشــتري دارد؛ چــرا کــه رضایــت مشــتري در اعتــالي آن ســازمان نقــش مســتقیمي دارد.
ایــن موضــوع در شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو نیــز بیــش از پیــش مــورد توجــه قــرار گرفتــه و طــي یــک ســاختار 
تعریــف شــده قــرار اســت ایــن نظــارت در الیه هــاي داخلــي نیــز اجرایــي شــود و الزمــه ایــن امــر ایجــاد تعامــل دوســویه درون 

ســازماني اســت .
دلیــل تاکیــد ویــژه ســازمان در خصــوص بازتعریــف چنین نقشــي چیســت و چگونــه قــرار اســت ایــن دیــدگاه در فرآیندهــا و رویه ها 

اجرایــي شــود بــا محمــد آقامحمــد مدیــر بازرســی ویــژه ایســاکو هم صحبت شــدیم.
وي معتقد است به دنبال فرهنگ سازی هستیم که هر فرد خود را ناظر بر فرایند های تحت امر خود بداند.
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تجزیــه و تحلیــل دیتــا جــزو برنامه هــای همیشــگی ام بــوده تــا بتــوان بــه اهــداف نظــارت نزدیــک 
شــد. بــرای تقویــت ایــن بخــش با مســاعدت مدیــر عامــل محتــرم بــرای اولین بار ســامانه دسترســی 
بــه حــوزه بازرســی را ایجــاد کردیــم. لــذا در ســایت مرکــزی، دو ، ســه، انبــار پــارس و انبــار الیــاف 
صندوق هــای ارتبــاط مســتقیم بــا حــوزه بازرســی ویــژه را در نظــر گرفتیــم تــا همکارانــی کــه مایــل 
ــه دالیلــی نمی تواننــد مراجعــه حضــوری  ــه حــوزه بازرســی ویــژه هســتند و ب ــه گــزارش ب ــه ارائ ب
ــه الیه هــاي  داشــته باشــند از ایــن طریــق مشــارکت داشــته باشــند کــه مــوارد پــس از بررســی ب
باالتــر ســازمان انعــکاس داده مي شــود. در راســتاي ارائــه گــزارش بــرای همــکاران شــرکت های گــروه 
ایســاکو و دفاتــر منطقــه ای نیــز پــل ارتباطــي v.bazresi@isaco.ir در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بــراي نمایندگی هــا و فروشــگاه های مجــاز هــم مســیري بــراي ارایــه انتقــادات و 
پیشــنهادات در نظــر گرفتــه شــده اســت؟

بــه عنــوان فضــای ارتباطــی ارســال مکاتبــات و نظــرات از طریــق دبیرخانــه بــه حــوزه بازرســی ویــژه 
برقــرار اســت. بحــث بازرســی محســوس و نامحســوس شــبکه فروشــگاه ها و نمایندگی هــا مجــدداً 
ــات  ــود در مســیر طراحــی اقدام ــل بهب ــاط قاب ــه شــده نق ــای ارائ ــاز شــده و براســاس گزارش ه آغ
اصاحــی قــرار دارد. بــا توجــه بــه جایــگاه خدمــات پــس ازفــروش در جامعــه و اهمیــت آن در زنجیره 
رضایــت واقعــی در مشــتری تیــم بازرســی بــدون اطــاع قبلــی بــه عنــوان مشــتری ایــن برنامــه را در 

دســتور کار خــود قــرار داده اســت.

همــکاران چگونــه متوجــه شــوند مــوارد عنــوان شــده توســط بازرســی بررســی 
می شــود؟

ــی شــرکت باشــند.  ــا و فضــای عموم ــوارد در فراینده ــن م ــار اجــرای ای ــال آث ــد دنب همــکاران بای
ــورد  ــا م ــه هســته مرکــزی بررســی و تحلیــل و متعاقب ــر اولی ــدا در فیلت گزارش هــای دریافتــی ابت
بررســی و پایــش کامــل قــرار می گیرنــد. در میــان مــدت و درازمــدت نتایــج کار محســوس خواهــد 
بــود. برنامه ریــزي الزم جهــت بازرســی در خصــوص فراینــد فــروش و وجــود یــا عــدم وجــود قطعــات 
متفرقــه در حــوزه فروشــگاه های مجــاز نیــز در حــال انجــام اســت کــه انشــا اهلل بــا بهترشــدن شــرایط 

کرونایــي در کشــور توســعه بیشــتری خواهــد داشــت.

نبــود سیســتم نظــارت در شــرکت هاي خدمــات محــور چــه مخاطراتــي مي توانــد 
بــه دنبال داشــته باشــد؟

در صــورت عــدم وجــود نظــارت محســوس و نامحســوس در دراز مدت مشــتری نهایی حــس وفاداری 
خــود را از دســت می دهــد و نســبت بــه نشــان تجــاری شــرکت بی اعتمــاد خواهــد شــد. طرح هــای 
مختلــف کنتــرل و نظــارت در بطــن فعالیت هــای عملیاتــی حوزه هــای معاونت هــای فــروش و شــبکه 
ــوان نقــش ناظــر عمومــی  ــژه به عن ــان اســت، حــوزه بازرســی وی ــروش در جری ــات پــس از ف خدم
فعالیت هــا را رصــد کــرده و بــا بهــره گیــری از روش هــای رایــج و تجربــه شــده در ســایر فعالیت هــا 
نظیــر طــرح بازرســی نامحســوس نســبت بــه عمــق بخشــی بــر فعالیت هــای نظارتــی با هــدف بهبود 

رضایــت مشــتری نهایــی و ســالم ســازی فضــای کســب و کار اقــدام خواهدکــرد . 

چــه عاملــي باعــث شــد که شــرکت خدمــات پــس از فــروش بــه دنبــال بازتعریفي 
از نقــش نظارت در ســازمان باشــد؟

ضــرورت توســعه فعالیت هــای مبتنــی بــر افزایــش رضایــت مشــتری از خدمــات پــس از فــروش و 
افزایــش ســهم بــازار قطعــات یدکــی در کشــور بــه عنــوان اصلی تریــن اهــداف مــد نظــر بــوده کــه 
ــه ارتقــای جایــگاه نشــان تجــاری ایســاکو و گــروه صنعتــی ایران خــودرو منجــر  نهایتــاً انشــا اهلل ب

خواهــد شــد. 

ــري  ــتم و جلوگی ــک سیس ــاي ی ــب و خط ــن عی ــال یافت ــه دنب ــارت ب ــس نظ نف
ــه قــرار اســت  ــه ایــن مهــم، تعامــل دوســویه چگون ــا علــم ب از فســاد اســت، ب

ــود؟ ــه ش نهادین
ــاورم  ــن ب ــر ای ــرکت ایســاکو دارم ب ــدوم ش ــنل خ ــه از ایســاکو و پرس ــاله ای ک ــناخت ۱۰ س ــا ش ب
ــا فســاد در شــرکت روحیــه مســئولیت پذیری و تعهــد پرســنل در  کــه مهمتریــن عامــل مبــارزه ب
کنــار دیــدگاه مدیریــت ارشــد ســازمان و ســاختار مدیریتــی شــرکت اســت لــذا بــا دیــدگاه فــوق 

تعامــل دوســویه در اجــرای ایــن امــر جــز اصــول 
خواهــد بــود کــه خوشــبختانه علیرغــم پیچیدگی 
ــروش  ــس از ف ــات پ کســب وکار در صنعــت خدم
ــی الخصــوص  ــتفاده عل ــو اس ــود فضــای س و وج
در بــازار قطعــات یدکــی انشــااهلل بــا ایــن تعامــل 
ــا  ــی از فعالیت ه ــه برخ ــدد ب ــاختاردهی مج و س
ــد  ــت از برن ــه حمای ــدد کمیت ــاء مج ــر احی نظی
و بهره گیــری از ظرفیت هــای قانــون حمایــت 
ــایر  ــراه س ــه هم ــوی ب ــت معن ــوق مالکی از حق
همــکاران و مدیریت هــای مرتبــط موفــق بــه 
توســعه و بهبــود در ایــن بخش هــا خواهیــم شــد . 

ــراي  ــویقي ب ــاي تش ــاز و کاره ــه س چ
ــرد  ــر ف ــد ه ــوان کردی ــه عن ــي ک نظارت
بایــد خــود را ملــزم بــه آن بدانــد، 

دیده ایــد؟
در بخــش ایجــاد اقدامــات انگیزشــی جهــت 
توســعه نظــارت هــر فــرد بــه فعالیــت تحــت امــر 
ــی از  ــه از یک ــل را برگرفت ــن اص ــود، مهم تری خ
ســخنان شــهید واال مقــام حــاج قاســم ســلیمانی 
ــوغ برســیم کــه  ــن بل ــه ای ــد ب ــم. »بای )ره( می دان
ــد،  ــد ببین ــه بای ــس ک ــویم! آنک ــده ش ــد دی نبای

می بینــد....«
ــی بصــورت مســتقیم و  ــرات هــر خدمت ــاً اث یقین
غیــر مســتقیم در زندگــی اشــخاص اثــر خواهــد 
داشــت و منجــر بــه تقویــت ارکان شــرکت و نهایتاً 
بهبــود فرایندهــای جبــران خدمــت خواهــد شــد. 
در مســیر نظــارت دســت یــاری بســوی تــک تــک 
همــکاران دراز می کنیــم و از همــه طلــب دعــای 
ــن مســئولیت  ــه در ای ــت انجــام وظیف ــر جه خی

ــر دارم.  خطی

خوشبختانه علیرغم 
پیچیدگی کسب وکار در 

صنعت خدمات پس از 
فروش و وجود فضای سو 

استفاده علی الخصوص در 
بازار قطعات یدکی انشااهلل 
با این تعامل و ساختاردهی 
مجدد به برخی از فعالیت ها 

نظیر احیاء مجدد کمیته 
حمایت از برند و بهره گیری 

از ظرفیت های قانون حمایت 
از حقوق مالکیت معنوی 

به همراه سایر همکاران و 
مدیریت های مرتبط موفق 
به توسعه و بهبود در این 

بخش ها خواهیم شد .

v.bazresi@isaco.irارتباط مستقیم با مدیریت بازرسی ویژه:
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از  یکــی  ترموســتات  خرابــی 
اشــکاالتی اســت کــه شــاید قبــال 
ــن  ــرده باشــید. ای ــه ک آن را تجرب
قطعــه علی رغــم عملکــرد ســاده ای کــه دارد، 
ــور از ارزش  ــح در موت ــرد صحی ــر کارک از نظ
باالیــی برخــوردار اســت. زیــرا ترموســتات در 
واقــع فرمانــده کنتــرل دمــای موتــور اســت. 
بــه ایــن معنــی کــه ایــن قطعــه بــا کنتــرل 
دقیــق دمــای آب بــه موتــور امــکان می دهــد 

ــری داشــته باشــد.  ــان بهت راندم

فــرض کنیــد سیســتم تهویه مطبــوع منــزل را روی یک 
ــد. شــما در ایــن دمــا  دمــای خــاص تنظیــم کــرده ای
کامــا راحــت هســتید. ترموســتات نیــز همــان تنظیــم 
کننــده دمــای مطبــوع موتور بــرای کارکــرد اســت. زیرا 
هــر موتــور بــرای رســیدن بــه بهتریــن راندمــان تولیــد 
قــدرت و مصــرف ســوخت نیاز بــه کارکــرد در یــک بازه 
دمایــی مشــخص دارد. بــه طــور مثــال ممکــن اســت، 
بــرای یــک موتــور تعریــف شــده باشــد کــه بیــن بــازه 
ــن  ــد. ای ــانتیگراد کار کن ــه س ــا ۹2 درج ــی 8۵ ت دمای
تعاریــف در زمــان طراحــی موتــور شــکل مــی گیــرد. 
حــال اگــر دمــای موتــور بیــش از ۹2 درجــه ســانتیگراد 
ــگار دمــای  ــر از 8۵ درجــه ســانتیگراد باشــد، ان و کمت
اتــاق گرم تــر یــا ســردتر از تنظیــم شــما شــده اســت. 
ــی از  ــد ناش ــوال می توان ــور معم ــای موت ــش دم افزای
خرابــی یــا بســتن ترموســتات، کاهــش ســطح آب یــا 
روغــن و یــا خرابــی فــن خنک کننــده باشــد. هــر چنــد 
علــل دیگــری هــم در ایــن موضــوع دخیــل هســتند اما 
عمــده مشــکات از ایــن بخــش هــا بــه وجــود می آیــد. 
در صورتــی کــه ترموســتات خــودرو خــراب باشــد، در 
ــا جــوش آوردن  ــای و ی ــش دم تابســتان ها شــاهد افزای
مایــع خنک کننــده موتــور می باشــیم. زیــرا در صــورت 
ــای آب در  ــی دم ــتات، وقت ــح ترموس ــرد صحی عملک
موتــور بــه حــد نرمال برســد مســیر گردش در سیســتم 
ــر  ــا در زمســتان ها دی ــد. ام ــاز می کن ــده را ب خنک کنن
ــان  ــای آب در زم ــش دم ــای آب، کاه ــدن دم ــاال آم ب
ــه  ــاد بخــاری از جمل حرکــت و حتــی دمــای پاییــن ب

راه هــای شــناخت خرابــی ترموســتات هســتند. 
گاهــی مشــاهده می شــود، مالکیــن خودروهــا در 
ــا  ــی ب ــتات های مختلف ــتان از ترموس ــتان و زمس تابس
دماهــای متفــاوت اســتفاده می کننــد. مثا در تابســتان 
از ترموســتاتی بــا دمــای پایین تــر و در زمســتان از 
ــته  ــه داش ــد توج ــر. بای ــای باالت ــا دم ــتاتی ب ترموس
ــک کاری  ــتم خن ــامت سیس ــورت س ــید در ص باش
ــن  ــن کار نیســت. ضمــن ای ــه ای ــاز ب خــودرو اصــا نی
ــد  ــر اســتاندارد می توان ــه اســتفاده از ترموســتات غی ک
ــه  ــرای موتــور خــودرو ب مشــکات جبران ناپذیــری را ب

ــاورد.  ــود بی وج
افزایــش مصــرف ســوخت از جملــه مــواردی اســت کــه 
در اثــر خرابــی ترموســتات بــه وجــود مــی آیــد، زیــرا 
موتــور در دمــای کافــی نیســت و تولیــد قــدرت درســت 
انجــام نمی شــود. پــس شــما نیــز پــدال گاز را بیشــتر 
ــا  ــتات اصطاح ــه ترموس ــی ک ــارید. در صورت می فش
ــع  ــد، مای ــاز نکن ــردش آب را ب ــیر گ ــد و مس ــر کن گی
در موتــور مانــده و در اثــر جــذب گرمــای بــاال ممکــن 
اســت، دمــای موتــور تــا انــدازه ای بــاال بــرود کــه واشــر 
سرســیلندر نیــز بســوزد. عــاوه بــر ایــن دمــای روغــن 
نیــز افزایــش می یابــد و موجــب رقیق شــدن و ســوختن 
روغــن می شــود کــه در نتیجــه آن حتــی ممکــن اســت 
موتــور یاتاقــان بزنــد کــه یــک خســارت چنــد میلیــون 

تومانــی یــا چنــد ده میلیــون تومانــی اســت. 
بــه ایــن ترتیــب بهتــر اســت بیشــتر بــه ســامت ایــن 
قطعــه اهمیــت داد. ضمنــا اگــر شــما نیــز از مالکیــن 
خودروهــای تولیــد شــده ایــران خــودرو هســتید، 
بهتــر اســت در صــورت نیــاز بــه تعویــض ترموســتات با 
مراجعــه بــه فروشــگاه های ایســاکو یــک نمونــه اصلی از 
ایــن قطعــه را تهویــه کنیــد. زیــرا در شــرایط فعلــی بازار 
قطعــات یدکــی پــر اســت از ترموســتات های بی کیفیت 
کــه بــا نمونه هــای اصلــی از نظــر بســته بندی و ظاهــر 
مــو نمی زننــد. امــا در عمــل ممکــن اســت یــک تعمیــر 
موتــور را روی دســت شــما بگذارنــد. ضمنــا می توانیــد 
قیمــت و مشــخصات ترموســتات مــورد نیــاز خــود را از 

طریــق اپلیکیشــن ایســاکو اســتعام کنیــد. 

نشانه های خرابی ترموستات 
خرید قطعه اصلـی یا تعمیر موتور؟

افزایش مصرف سوخت از 
جمله مواردی است که در 

اثر خرابی ترموستات به 
وجود می آید، زیرا موتور 

در دمای کافی نیست 
و تولید قدرت درست 

انجام نمی شود. پس شما 
نیز پدال گاز را بیشتر 

می فشارید. در صورتی که 
ترموستات اصطالحا گیر 
کند و مسیر گردش آب 

را باز نکند، مایع در موتور 
مانده و در اثر جذب 

گرمای باال ممکن است، 
دمای موتور تا اندازه 
ای باال برود که واشر 

سرسیلندر نیز بسوزد.
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ــل ســال جلســاتی برگزارشــد وطــی  اوای
ــرای جلوگیــری از اســتفاده  آن ایســاکو  ب
از قطعــات تقلبــی و احقــاق حقــوق 
ــی  ــه معرف ــدام ب ــدگان  اق ــرف کنن مص
ــرد.  ــود ک ــه خ ــر ب ــای منحص فناوری ه
طــی ماه هــای گذشــته اقدامــات ایســاکو 
ــه  چــه دســتاوردی داشــته اســت؟ آیــا ب
ــق  ــیده و آن محق ــر رس ــد نظ ــداف م اه

ــت؟ ــده اس ش
ــه  ــک ب ــا کم ــن روش ه ــه ای ــی از ارائ ــدف اصل ه
جامعــه و مشــتریان و ایجــاد راهکارهایــی اســت تــا 
بــر اســاس آن خریــدار بــه عنــوان مصــرف کننــده 
ــی قطعــه ای را می خــرد بتوانــد بــر  ــی وقت نهای
اســاس آن تشــخیص بدهــد کــه آیــا قطعــه اصلــی 
ــم  ــر حج ــال حاض ــه در ح ــرا ک ــا خیر؟چ ــت ی اس
قطعــات تقلبــی در بــازار بســیار زیــاد اســت. شــاید 
ــی  ــه راحت ــد ب ــزرگ نتوان ــازار  ب ــن ب ایســاکو در ای
ــزار و  ــن اب ــه ای ــا ارائ ــا ب ــرد؛ ام ــب را بگی ــو تقل جل
راهکارهــا ایــن قابلیــت ایجــاد می شــود کــه مــردم 
خودشــان بتواننــد تفــاوت کاالی تقلبــی و اصلی 
ــد. ــل را بخرن ــخیص داده و کاالی اص را تش

در ابتدا کار از کجا شروع شد؟
روی   مشــخصه هایی  گذشــته  ســالیان  طــی 
ــی روی  ــاپ و عبارات ــته بندی  چ ــب های بس برچس
آن نوشــته می شــد مبنــی بــر معرفــی قطعــه و یک 
ــع  ــد در واق ــب می ش ــز روی آن نص ــرام نی هولوگ
ــودن قطعــه  ــن هولوگــرام نشــان اصــل ب وجــود ای
بــه شــمار می رفــت. امــا بعــد از ورود هولوگرام هــای 
تقلبــی توســط جاعــان و تولیدکننــدگان زیرپله ای 
ــرای  ــدی ب ــای جدی ــه ها و پروژه ه ــب پروس متقل
شناســایی قطعــات اصــل بــه مــردم معرفــی کردیم. 
ــتر  ــرام را بیش ــای هولوگ ــال الیه ه ــوان مث ــه عن ب
کردیــم تــا کار بــرای جاعــان و متقلبــان ســخت تر 
ــه مشــتریان  ــاز هــم نمی شــد مــدام ب شــود، امــا ب
گوشــزد کــرد کــه هولوگــرام را در برابر اشــعه بگیرید 
و از اصــل بــودن آن مطمئــن شــوید! در واقــع ایجــاد 
پیچیدگــی در هولوگــرام، بــرای مشــتریان قابلیــت 

تشــخیص را ســخت تر می کــرد.

برای این کار چه اقدامی انجام گرفت؟ 
برای تســهیل شناســایی قطعــات اصلی، در شــرکت 
ایســاکو ســامانه  اصالــت کاال طراحــی و راه انــدازی 
شــد و اخیــرا نیــز روی ایــن ســامانه تغییــر و 

ــایی  ــا شناس ــت ت ــای اساســی شــکل گرف تحول ه
ــرای مشــتریان آســان باشــد. ــی ب قطعــات اصل

ایســاکو چــه اقداماتــی در خصــوص مقابله 
بــا قطعــات تقلبی انجــام داده اســت؟

ــای  ــر مبن ــتمر ب ــورت مس ــاکو به ص ــرکت ایس ش
بازخوردهــای دریافتــی از کانال هــای مختلــف، اقدام 
بــه شناســایی جاعــان و توزیــع کننــدگان قطعــات 
ــق مراجــع  تقلبــی، اطاع رســانی و برخــورد از طری

ــد. ــری می کن ــط را پیگی ــی ذی رب قانون
ــتورالعمل  ــازی دس ــتای جاری س ــن در راس همچنی
ــوزه  ــی، در ح ــاق و تقلب ــای قاچ ــا کااله ــارزه ب مب
قطعــات یدکی خــودرو در سراســر کشــور، در بازدید 
اخیــری کــه ریاســت ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال 
ــودرو  ــران خ ــرکت های ای ــراه، از ش ــم هم و ارز و تی
ــرکت  ــه ش ــای نوآوران ــتند فعالیت ه ــاکو داش و ایس
ــا  ــد و نهایت ــه گردی ــوص ارائ ــن خص ــاکو در ای ایس
تصمیــم بــر ایــن شــد تــا بــا ســرعت هرچــه بیشــتر 
نســبت بــه ایجــاد یکپارچه ســازی بیــن ســامانه های 
شــرکت ایســاکو بــا ســامانه جامــع تجــارت 
ــازی و  ــش آگاه س ــر افزای ــاوه ب ــا ع ــود ت ــدام ش اق
نظارت هــای مردمــی، قابلیت هــای دســتگاه های 

 در گفت و گو با معاون مهندسی سازمان و سیستم های ایساکو:

سامانه اصالت کاال؛
مرجعی برای تشخیص قطعات اصلی

ــا کیفیــت بــه مشــتریان و  ــرای ارائــه هــر چــه بهتــر خدمــات ب خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو - ایســاکو -ب
جلوگیــری از خریــد قطعــات تقلبــی، فناوری هــای جدیــد و منحصــر بــه فــردی را بــه کار بــرده اســت. اعمــال تحریم هــای 
ظالمانــه وکــم شــدن قطعــات یدکــی و بــه تبــع آن گــران شــدن ایــن نــوع قطعــات و ظهــور مــوج جدیــدی از قطعــات 
تقلبــی در بــازار و زیانــی کــه مصــرف کننــدگان از ایــن بــازار خاکســتری متحمــل می شــوند باعــث می شــود بــه نــام و نشــان تجاری 
ایســاکو ضربــه جبــران ناپذیــری وارد ســازد، در همیــن راســتا ایســاکو، عــالوه بــر افزایــش میــزان توزیــع قطعــات بــا کیفیــت اصــل 
همــراه بــا قیمــت مناســب بــه بــازار،کار را بــرای جاعــالن و فروشــندگان تقلبــی با بســته بنــدی ایســاکو ســخت و ســخت تر می کند. 
بــه همیــن منظــور بــا برنامه ریزی هایــی کــه در ایــن مجموعــه انجــام شــد ســامانه هایی طرح ریــزی شــد کــه مصــرف کننــده بــا 

اســتفاده از آن عــالوه بــر پــی بــردن بــه اصالــت قطعــه بتوانــد از شــرایط قیمتــی نیــز اطــالع داشــته باشــد.
در همین خصوص با مهندس محمد حسن پور- معاون مهندسی سازمان و سیستم ها -گفت وگویی انجام داده ایم:

بــازرس و ناظــر نیــز بمنظــور شناســایی کاالی 
قاچــاق و تقلبــی در ســطح بــازار و انبارهــای سراســر 

ــد.  کشــور افزایــش یاب

ــای  ــر فناوری ه ــال حاض ــن در ح بنابرای
ــدن  ــه روز ش ــال ب ــدام در ح ــاکو م ایس

ــت؟ اس
بلــه یکــی دیگــر از ســامانه هایی کــه می تــوان 
از آن بــه عنــوان ســامانه توســعه ای یــاد کــرد 
ــن  ــن اپلیکیش ــا ای ــت؛ ب ــاکو اس ــن ایس اپلیکیش
ــزدار روی  ــد رم ــارت ک ــد  عب ــتریان می توانن مش
بســته بندی های ایســاکو را اســکن کــرده و بــه 
صــورت آنایــن از اصالــت و قیمــت کاال اطمینــان 

ــد.  یابن

ایــن اســتعالم آنالیــن چــه ویژگــی هایــی 
دارد؟ 

ایســاکو بــا دارا بودن تقریبــا ۷۰۰ نمایندگی خدمات 
و بیــش از هزار فروشــگاه مجاز در سراســر کشــور، از 
معــدود شــرکت هایی اســت کــه قطعــات بــا قیمــت 
یکســان و مشــخص بــه دســت مصرف کننــده 
ــه  ــد ک ــک می کن ــوع، کم ــن موض ــاند و ای می رس
ــه  ــا چ ــه را ب ــد قطع ــه بدان ــر لحظ ــتری در ه مش
قیمتــی می توانــد تهیــه کنــد تــا از هرگونــه اجحاف 

احتمالــی بــه مشــتریان جلوگیــری شــود.

بــا اســکن بارکــد محصــول در اپلیکیشــن 
ــه  ــی ب ــه اطالعات ــتری چ ــاکو مش ایس

ــی آورد؟ ــت م دس
ــام کامــل و شــرح محصــول و اصالــت آن. یعنــی  ن
ــه  ــن کاال در چ ــه ای ــود ک ــه می ش ــتری متوج مش
خودروهایــی کاربــرد دارد. همچنین تصویــر قطعه از 
زوایــای مختلــف بــه مشــتری نشــان داده می شــود 
ــا پــس از بازکــردن  ــد دقیق یعنــی مشــتری می دان
ــنده  ــه ای از فروش ــه قطع ــول چ ــته بندی محص بس
تحویــل بگیــرد. در واقــع شــرکت ایســاکو بــا پویایی 
در ایــن زمینــه مــدام در تــاش اســت قطعــه 
ــت مشــخص در  ــا قیم ــت و ب ــا کیفی ــتاندارد، ب اس
سراســر کشــور بــه دســت مصــرف کننــده برســاند.

ــد  ــاوری جدی ــتید فن ــی هس ــی مدع یعن
ــرای   ــر اینکــه راهــی ب ایســاکو، عــالوه ب
جلوگیــری از تقلــب اســت بــه  مشــتریان 

ــد مــی دهــد؟ نیزمشــاوره خری
دقیقــا؛ در هــر لحظــه ای کــه مصرف کننــده، 
ــه او مشــاوره می دهیــم و  ــد کنــد ب ــه خری اقــدام ب
ــه ایــن  ــه ســهولت در خریــد کمــک می کنیــم. ب ب
ــی  ــش از قطع ــد پی ــتری می توان ــه مش ــی ک معن
ــخصا  ــت کاال را  ش ــد، اصال ــات خری ــردن عملی ک
ــا اطمینــان عمــل کنــد. ایــن مشــاوره  کنتــرل و ب
ــی  ــامانه پیامک ــاکو و س ــن ایس ــق اپلیکیش از طری

ــت. ــت اس ــل دریاف 3۰۰۰3۱ قاب
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ــران خــودرو   گــروه صنعتــی ای
بــا تاســی از  فرمایشــات رهبــر 
ــتین  ــالب در نخس ــم انق معظ
ــام  ــال ۱۳۹۹، اهتم ــان در س ــخنان ایش س
خــود را بــه کار بســت تــا گام هــای موثــری 
در تحقــق شــعار ســال، »جهــش تولیــد« 
بــردارد. لــذا در جهــت عملیاتی شــدن 
شــعار معظــم لــه، مدیریــت محتــرم عامل 
ــر  ــزام ب ــودرو  ال ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
ــی در  ــع خارج ــه مناب ــتگی ب ــع وابس قط
صنعــت خــودروی کشــور را از طریــق 
نهضــت داخلــی ســازی ، بــه عنــوان 

ــران  ــی ای ــروه صنعت ــران گ ــت مدی اولوی
ــد.  ــف کردن ــودرو تعری خ

ــي کشــور تأمیــن  ــه اینکــه در شــرایط کنون نظــر ب
برخــي قطعــات خودروهــای خارجــی، بدلیــل اعمــال 
ــرخ ارز،   تحریم هــای اقتصــادی و افزایــش فزاینــده ن
ــاال صــورت مــي پذیرفــت،  ــري ب ــا دشــواري و ارزب ب
لــذا بــرای کاهــش ریســک تأمیــن قطعــات پرمصرف 
خودروهــای هایمــا و دانــگ فنــگ در حــوزه خدمــات 
پــس از فــروش، اســتفاده از توانمندی هــای داخلــی 
جهــت تولیــد ایــن قطعــات، بــا مدیریــت برقیمــت 
تمــام شــده جــزء اولویت هــای شــرکت ایســاکو قــرار 

ــاخت داخــل  ــدازی نهضــت س ــا راه ان ــه ب ــت ک گرف
ــس از  ــات پ ــات خدم ــری قطع ــش ارزب ــاهد کاه ش

فــروش خــودرو بودیــم. 
بــا توجــه بــه تعریــف پــروژه »داخلــی ســازی قطعات 
ــا  ــگ« ب ــگ فن ــا و دان ــای خارجــی-  هایم خودروه
و  ســاپکو  ایران خــودرو،  شــرکت های  همــکاری 
ــس از  ــات پ ــن قطعــات خدم ــد و تأمی ایســاکو تولی
فــروش خودروهــای خارجــی یــاد شــده در فــاز اول 
ــون  ــام و هم اکن ــذاری انج ــه هدف گ ــرای 3۴ قطع ب
بــه تولیــد انبــوه رســیده و منجــر بــه کاهــش 
هزینــه ای بالــغ بــر 26۰ میلیــارد ریــال )حــدود ۴۰ 

ــوان( شــد.  میلیــون ی

ــل  ــتور مدیرعام ــب دس ــت حس ــر اس ــه ذک الزم ب
ــه  ــرروی ۴۷ قطع ــروژه ب ــاز 2 پ ــاکو ف ــرم ایس محت

ــت.  ــنجی اس ــال امکان س ــز در ح ــر نی دیگ
ذینفعان پروژه:

- معاونت کیفیت ایران خودرو 
- شرکت ساپکو

- معاونت بازاریابی و فروش ایساکو
- معاونت مهندسی سازمان و سیستم های ایساکو

- معاونت برنامه ریزی و نگهداری کاال ایساکو
- معاونت مالی و اقتصادی ایساکو

- مدیریت برنامه ریزی راهبردی ایساکو
- معاونت تأمین و خرید ایساکو

    شکست تحریم های خودرویی
با تمرکز بر توان تولید در داخل

 شروع پروژه: مرداد ماه 89          پایان  فاز یک پروژه: اسفندماه 99
 حامـی پـروژه: معاونت مهندسی و کیفیت ایساکو

 اهــداف پــروژه: اســتفاده از توانمنــدی داخلــی جهــت تولیــد قطعــات خودروهــای خارجــی بــا 
تمرکــز بــر خودروهــای دانــگ فنــگ و هایمــا

اعضاء پروژه ایساکو:

مهدی زمانی خرقانی مجید نجار تبار بیشه

محسن شیخ محمدیعلیرضا ابراهیم زاده

مریم کالنتری

جهانگیر امیری

امیر محرابیان 

عباس اخوان فرد
)مدیر پروژه (

فردین کمالی

مجتبی مافی

 اکبر بدل پور

عسگر مهدی زاده

محمد رحمتی

عباس عبدالهی

محمدرضا المعی
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تــو ایــن روزهــای کرونایــی کــه مجبوریــم و بهتــره تــوی خونــه باشــیم، کارهــای زیــادی هســت کــه انجــام بدیــم تــا حوصلمــون 
ســر نــره و ســرگرم بمونیــم. 

مــا نیــز بــرای تقدیــراز شــما کــه نــوروز امســال در خانــه می مانیــد ازتــون دعــوت می کنیــم در مســابقه نقاشــی »نــوروز در خانــه« 
شــرکت کنیــد. ایــن مســابقه در رده هــای ســنی 3 و 5 ســال، 6 و 8 ســال، 9 و 11 ســال، 12 و 15 ســال برگــزار میشــه. تیــم 
داوران بــه بهتریــن نقاشــی های هــر گــروه جوایــزی اهــدا میکنــه. همچنیــن عالقه منــدان بــه عکاســی می تواننــد در مســابقه 

»نــوروز ۱۴۰۰  از نــگاه دوربیــن« شــرکت کنــن.  عکــس هــای خــود را از ســفره هفــت ســین بــرای مــا بفرســتین.
فرزنــدان کارکنــان ایســاکو می توانــن نقاشــی و عکس هــای خــود را  از ایــن نــوروز متفــاوت و تعطیــالت امســال تــا 20 فروردیــن 

1400 به شــماره واتس اپ ۰۹۱۰۸۹۲۰۶۲۸ بفرســتن.
همراه با نقاشی و عکس نام و نام خانوادگی خود و شماره پرسنلی پدر یا مادر را برایمان ارسال کنید.
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In 2000, for instance, two statisticians 
were hired by the YMCA _ one of the 
nation’s largest nonprofit organizations _ 

to use the powers of data-driven fortune-telling to 
make the world a healthier place. The YMCA has 
more than 2,600 branches in the United States, 
most of them gyms and community centers. About 
a decade ago, the organization’s leaders began 
worrying about how to stay competitive. They 
asked a social scientist and a mathematician _ Bill 
Lazarus and Dean Abbott _ for help.
The two men gathered data from more than 
150.000 YMCA member satisfaction surveys that 

had been collected over the years and started 
looking for patterns. At that point the accepted 
wisdom among YMCA executives was that people 
wanted fancy exercise equipment and sparkling, 
modern facilities. The YMCA had spent millions 
of dollars building weight rooms and yoga studi-
os. When the surveys were analyzed, however, it 
turned out that while a facility’s attractiveness and 
the availability of workout machines might have 
caused people to join in the first place, what got 
them to stay was something else.
Retention, the data said, was driven by emotional 
factors such as whether employees knew mem-

bers’ names or said hello when they walked in. 
People, it turns out, often go to the gym looking for 
a human connection, not a treadmill. If a member 
made a friend at the YMCA, they were much more 
likely to show up for workout sessions. In other 
words, people who join the YMCA have certain so-
cial habits. If the YMCA satisfied them, members 
were happy. So if the YMCA wanted to encourage 
people to exercise, it needed to take advantage of 
patterns that already existed, and teach employ-
ees to remember visitors’ names.

acceptedپذیرفته شده، مورد قبول

alreadyقبال"، از قبل

analyzeتجزیه و تحلیل کردن

attractivenessجذابیت

availabilityدر دسترس بودن

branchشعبه، شاخه

causeموجب شدن، باعث شدن

collectجمع آوری کردن، گرد آوردن

community centerمرکز اجتماعی

competitiveرقابتی

connectionارتباط

data-drivenداده محور، مبتنی بر داده

decadeدهه

emotionalعاطفی

encourageترغیب کردن، تشویق کردن

equipmentتجهیز، تجهیزات

executiveمدیر اجرائی، عضو هیئت رئیسه

exerciseتمرین کردن

existوجود داشتن

facilityامکان )امکانات(، وسیله

factorعامل

fancyتجملی، تفننی

for instanceبه عنوان مثال

fortune-tellingپیش گوئی

gatherجمع آوری کردن، گرد آوردن

ژیمناســتیک،  ســالن  ورزش،  ســالن 
بدنســازی باشــگاه 

gym

habitعادت

hireاستخدام کردن، به استخدام در آوردن

humanانسان، انسانی

in other wordsبه عبارت دیگر

in the first placeدر وهله اول

joinپیوستن

leaderرهبر

likelyمحتمل

mathematicianریاضی دان

memberعضو

nationملت، کشور

nonprofitغیر انتفاعی

patternالگو

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس پنجم: 

What makes it much 
more likely to show up for 
workout sessions

< مهران فصیحی حور

واژگان:

rememberبه خاطر آوردن

retentionنگه داشتن، نگه داری، اِبقاء

satisfyراضی کردن، خشنود کردن

scientistدانشمند

sessionجلسه

show upحضور یافتن، حاضر شدن

social اجتماعی، )اینجا( علوم اجتماعی

sparklingبا زرق و برق

statisticianآمارگر، آمارشناس، متخصص آمار

surveyبررسی، مطالعه

ــردن از، اســتفاده  ــردن از، بهــره ب ســود ب
کــردن از

take advantage of

معلــوم شــدن، مشــخص شــدن، ثابــت 
شــدن

turn out

visitorمالقات کننده

weightوزن

whetherآیا، که آیا

wisdomخِرَد، دانائی

workoutتمرین، تمرین بدنی
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یادآوری:
Communication، همــان ارتبــاط را می تــوان به طــور ســاده، بــه عمــل انتقــال اطاعــات از یــک 

مــکان، شــخص یــا گــروه بــه یــک مــکان، شــخص یــا گــروه دیگــر اطــاق نمــود.
هــر ارتبــاط، )دســِت کــم( یــک فرســتنده، یــک پیــام و یــک دریافت کننــده را شــامل می گــردد. موضــوع 

ارتبــاط ممکــن اســت ســاده بــه نظــر برســد، امــا در واقــع، ارتبــاط یک موضــوع بســیار پیچیده اســت.

Communication: Communication is simply the act of transferring information 
from one place, person or group to another.
Every communication involves (at least) one sender, a message and a recip-
ient. This may sound simple, but communication is actually a very complex 
subject.

1)
Someone once remarked that bad ……………… are like a comfortable bed, easy to get 
into, but hard to get out of.

A) sessions
B) data
C) equipment 
D) habits

2)
In 1683, Dutch scientist Antony van Leeuwenhoek became the first to report the 
……………… of bacteria.

A) retention
B) pattern
C) existence    
D) decade

پاســخ هایتان بــه بخش هــای تمریــن و خودآزمائــی را بــا پاســخ هائي کــه همــراه بــا درس بعــدي )شــماره آتــي نشــریه فرهنــگ 
خدمــت( ارائــه خواهــد شــد، مقایســه کنید!

خودآزمایي: پاسخ سواالت شماره قبل:

بــه عنــوان مثــال، در ســال 2۰۰2، دو متخصــص آمــار بــه اســتخدام 
ــور(  ــی کش ــازمان های غیرانتفاع ــن س ــی از بزرگ تری YMCA )یک
ــور  ــه منظ ــور را ب ــگویی داده مح ــای پیش ــا قدرت ه ــد ت در آمدن
تبدیــل جهــان بــه مکانــی ســالم تر، بــه کار گیرنــد. YMCA بیش از 
26۰۰ شــعبه در ایــاالت متحــده دارد کــه بیشــتر آن هــا ســالن های 
ورزشــی و مراکــز اجتماعــی هســتند. حــدود یــک دهــه پیــش، در 
میــان رهبــران YMCA، پیرامــون رقابتــی باقــی مانــدن ســازمان، 
نگرانی هائــی ایجــاد شــد. آن هــا از یــک دانشــمند علــوم اجتماعــی 
 Bill( ــوت ــن اب ــل الزاروس و دی ــای بی ــه نام ه ــدان ب ــک ریاضی و ی

ــد.  ــک کردن ــِت کم Lazarus  و Dean Abbott ( درخواس
ــام  ــنجِی انج ــش از ۱۵۰۰۰۰ نظرس ــی از بی ــرد، داده های ــن دو م ای
شــده از میــزان رضایتمنــدِی اعضــای YMCA کــه در طــِی 
ســال ها جمــع آوری شــده بــود را گــردآوری کــرده و درصــدد 

یافتــن  الگوهائــی در میــان آن هــا بــر آمدنــد. در آن زمــان، ِخــَرِد 
ــه  ــود ک ــن ب ــران YMCA ای ــان مدی ــول در می ــاده و مقب ــا افت ج
مــردم خواهــان تجهیــزات ورزشــی تجماتــی و امکانــات پــر زرق و 
بــرِق مــدرن هســتند. YMCA میلیون هــا دالر بــرای ســاخت اتــاق 
هــای کاهــش وزن و اســتودیوهای یــوگا صــرف کــرده بــود. بــا ایــن 
ــت،  ــرار گرف ــل ق ــورد تحلی ــه نظرســنجی ها م ــی ک حــال،  هنگام
مشــخص گردیــد کــه اگرچــه در وهلــه ی اول، جذابیت امکانــات و در 
دســترس بــودن دســتگاه های تمریــن موجــب پیوســتن مــردم بــه 
یــک ورزشــگاه می شــود،  ولــی آنچــه کــه آنهــا را در ورزشــگاه نگــه 

مــی دارد، چیــزی دیگــر اســت.
داده هــا حکایــت از آن داشــت کــه باقــی مانــدن مــردم در ورزشــگاه، 
بــه عوامــل عاطفــی بســتگی دارد. چیزهایــی هماننــد ایــن کــه آیــا 
کارمنــدان اســم اعضــای ورزشــگاه را می دانســتند یــا وقتــی اعضــاء 

وارد می شــدند، متصدیــان ورزشــگاه بــه آن هــا ســام می کردنــد یــا 
نــه. اینگونــه مشــخص شــد کــه مــردم، اغلــب، در جســتجوی برقرار 
نمــودن ارتباطــات انســانی اســت کــه بــه ورزشــگاه ها می رونــد، نــه 
بــه خاطــر تردمیــل )treadmill(. اگــر یکــی از اعضــاء دوســتی در 
YMCA پیــدا می کــرد، احتمــال بســیار بیشــتری وجــود داشــت 
کــه آن هــا، بــه اتفــاق در جلســاِت تمریــن حضــور یابنــد. بــه عبارت 
دیگــر، افــرادی کــه در YMCA عضــو می شــدند، عــادات اجتماعــی 
معینــی داشــتند. تــا زمانــی کــه YMCA رضایــت خاطــِر آنــان را 
فراهــم مــی آورد، اعضــاء نیــز شــاد و خشــنود بودنــد. بنابرایــن اگــر 
YMCA می خواســت افــراد را بــه ورزش کــردن ترغیــب کنــد، الزم 
بــود تــا از الگــو هــای موجــود از قبــل، ســود ُجســته و بــه کارمنــدان 

خــود بیامــوزد کــه چگونــه نــام اعضــاء را بــه خاطــر بیاورنــد. 

ــه عنــوان مثــال، واژه نامه هــا و  ــان انگلیســي )ب ــع و مراجــع معتبــر آمــوزش زب توصیــه مي گــردد خواننــدگان و فراگیــران گرامــی، از ســایر مناب
ــد. ــن درس اســتفاده نماین ــر از ای ــرداري هرچــه موثرت ــز، در جهــت بهره ب ــان( نی کتاب هــاي دســتور زب

1: A) opponent 
2: B) hamper

آنچه که احتمال حاضر شدن در جلسات 
تمرین های ورزشی را بسیار باالتر می َبَرد
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افقی:
1- کســی کــه اصــول آراســتگی را رعایــت مــی کنــد، بــا مــه و خورشــید و فلــک در کار 

اســت
2- زیباتریــن معلولیــت مربــوط بــه آن اســت، حــرف »ب« کلمــه »نــاب« مربــوط بــه 

آن اســت، زادگاه ایــرج بســطامی
3- از نامهــای دخترانــه، از محصــوالت گوجــه اســت، بســیار ســفر بایــد تــا کــه پختــه 

شــود
4- اســم دخترانــه کــردی بــه معنــی مقــام و شــأن، نــه باالیــش خــوب اســت نــه پاییــن، 

نوعی ســنگ
5- جویای هنر است، مرسوم 

6- اخر و انتها، بعضی ادمها اینگونه اند
7- مایــع خوشــبویی کــه از تقطیــر گل ســرخ و آب حاصــل می شــود، آش، اگــر بــه آن 

»ت« اضافــه کنیــد یکــی از دســتگاه های آواز ایرانــی خواهــد شــد
8- اسم به زبان آذری، این دفعه

9- تکراری و از مد افتاده در گویش عامیانه، مرد الغر، 
10- شیب و سراشیب، ویروس منحوس، 

11- منسوب به رکن، نام اصلی سلمان فارسی از یاران معروف پیامبر )ص (
12- حتمــا مرتبــش کنیــد و بــرای جلوگیــری از انتقــال ویــروس کرونــا اســتفاده کنیــد، از 

جزایــر جنــوب ایــران، نصیحــت و پنــد
ــیم، رطوبــت، یــک منطقــه مســکونی در بلغارســتان اســت کــه در  ــا شــما  …. ـ 13- ب

ــت واقــع شــده اســت. شهرســتان لوکووی
14- از اقوام ایرانی، سر و صیقلی، آشکار و نمایان، از فلزات و بمعنی چهره

15- اولین مسجد مسلمانان، بسته شدن و بند گردیدن

عمودی:
1- همان 14 افقی است، تندی و تیزی، بوجود آوردن

2- بــا ارائــه آن بــه بهبــود شــرکت کمــک کنیــم، بــه معنــی منبــع بــه انگلیســی، خــدا و 
خالــق

3- آهو به زبان آذری، از اقوام شمال ایران، 
4- ریزریزشده یا بریده شده، گوش به زنگ

5- در ســوال 8 افقــی پیدایــش کنیــد، نــام ماهــی از مــاه هــای میــالدی و بــه معنــی 
خــارج، بــرای حفــظ و بهبــود ســطح آراســتگی شــرکت انجــام می شــود، 

6- از شهرهای استان آذربایجان شرقی، بدوِن
7- سلســله ای کــه بوســیله عبدالــرزاق از مــردم قریــه باشــتین از قــرای خراســان 

تاســیس شــد
8- آخر و انتها، ریشه و پایه

9- تکیه کالم دراویش، علم نجوم و ستاره شناسی،
10- نــام گلــی ســت، اندریــن ره کــه راه مــردان اســت/هر کــه خــود را شــناخت ...... 

آن اســت.
11- نــام غــاری در جــاده چالــوس، نــام همســر موالنــا جــالل الدیــن بلخــی، زاییــدن و 

زایــش
12- برای همه انسانها ارزو می کنیم، نام رودی در جنوب ایران

13- بــرای اطمینــان از عملکــرد سیســتم های مدیریتــی انجــام می شــود، غمگیــن و 
ناراحــت کننــده

14- مایع حیات انسانهاست، صف و رده، بوی عنبر می دهد
15- یــک کمیّــت فیزیکــی و نســبی اســت کــه میــزان گرمــی و ســردی را مشــخص 

می کنــد، بــه زندگــی و رویــه یــک راهــزن گفتــه می شــود.

 طراح | سید مجید آژگان

از جدول حل شده عکس بگیرید 
و به شماره ۰۹۱۰8۹۲۰۶۲8 ارسال 
کنید... به ۲ نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جایزه اهدا می شود.
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دو سریال کمدی و یک ملودرام عاشقانه برای به روی 

آنتن رفتن در نوروز ۱۴۰۰ در حال ساخت هستند.

»نون خ ۳«
ــه  ــون خ« ب ــدی »ن ــریال کم ــوم از س ــل س فص
ــی  ــه کنندگ ــی و تهی ــعید آقاخان ــی س کارگردان
مهــدی فرجــی بــرای پخــش از شــبکه یــک ســیما 
در نــوروز ۱۴۰۰ در حال ســاخت اســت. این ســریال 
ــوال  ــه معم ــد می شــود ک ــی تولی ــه دار در حال ادام
ــا  ــب ب ــاال اغل ــای ب ــداد فصل ه ــا تع ســریال هایی ب
نگرانی هایــی چــون جلب رضایــت مخاطــب و تکرار 
موفقیــت فصل هــای قبلــی، همــراه می شــوند. امــا 
ــت،  ــان داده اس ــه اطمین ــن زمین ــردان در ای کارگ
»تمــام تــاش مــا ایــن اســت که ســریال »نــون خ« 
ــر و مخاطب پســندتر  ــدش جذاب ت در فصــول جدی
باشــد و بتوانــد مــردم را در ایــام عیــد نــوروز بیشــتر 

شــاد و خوشــحال کنــد.«
ــه گفتــه آقاخانــی داســتان فصــل ســوم ســریال  ب
»نــون. خ«، ادامــه فصــل دوم اســت و در ایــن فصــل 
ــر نمایــش زیبایی هــای اســتان کرمانشــاه  عــاوه ب
و  مهابــاد  از  جلوه هایــی  کردســتان،  اســتان  و 
بخش هــای کردنشــین اســتان آذربایجــان هــم بــه 

تصویــر کشــیده خواهــد شــد.
ــل  ــران دو فص ــان بازیگ ــل هم ــن فص ــران ای بازیگ
گذشــته هســتند بــا ایــن تفــاوت کــه چنــد بازیگــر 
ــل  ــد و در فص ــده ان ــه ش ــه اضاف ــن مجموع ــه ای ب
ــر روی تولیــد محصــوالت دارویــی  ســوم تمرکــز ب

ــد. ــارز کرده ان ــی و ب ــغل را معرف ــن ش ــت و ای اس
ــا  ــران ب ــون.خ« بازیگ ــریال »ن ــد س ــل جدی در فص
ماســک مقابــل دوربیــن می رونــد؛ ســعید 
ــم  ــرایط ه ــن ش ــح ای ــی در توضی آقاخان
عنــوان کــرده اســت: از آنجــا کــه یکــی 

از شــخصیت های ایــن ســریال براســاس قصــه 
بــه کرونــا مبتــا شــده اســت بنابرایــن مــا عــاوه 
ــام  ــم، تم ــا پرداختی ــوع کرون ــه موض ــه ب ــر اینک ب
ــم. ــل دوربیــن رفته ای ــا ماســک مقاب ــا را ب صحنه ه

ــون خ« ایــن روزهــا در اطــراف تهــران در حــال  »ن
تصویربــرداری اســت و تاکنــون حــدود ۹۷ درصــد از 

تصویربــرداری فصــل ســوم انجــام شــده اســت.
ســعید آقاخانــی، علــی صادقــی، ســیروس میمنت، 
شــقایق دهقــان، ســیدعلی صالحــی، پاشــا جمالــی، 
ــرادی،  ــرین م ــمی، نس ــدا قاس ــادمانی، ن ــداهلل ش ی
ــرافتی،  ــا ش ــفی، صهب ــیدا یوس ــد، ش ــه بازون هدی
هــدی اســتواری، آتنــا مهیــاری، کاظــم نوربخــش، 
ماشــااهلل وروایــی، ســیروس ســپهری، یوســف 
کرمــی، رضــا رشــیدی، سیدحســین موســوی، 
ســیروس حســینی فر، علــی اخــوان، افشــین ملکی، 
ناریــن ایوبــی و شــقایق فتاحــی بازیگــران ســریال 

ــون.خ« هســتند. »ن

پایتخـت
ــی فصــل ششــم از  ــرداری دو قســمت پایان تصویرب
ــی  ــه کارگردان ــت« ب ــی »پایتخ ــه تلویزیون مجموع
ســیروس مقــدم و تهیه کنندگــی الهــام غفــوری در 
مازنــدران آغــاز شــده اســت. بــه گفتــه تهیــه کننده 
قــرار اســت ایــن قســمت هــا عیــد نــوروز روی آنتن 
تلویزیــون بــرود؛ البتــه پخــش قطعــی آن هنــوز از 

ســوی شــبکه اعــام نشــده اســت.
ــاره  ــریال درب ــن س ــده  ای ــوری، تهیه کنن ــام غف اله
ــوان  ــریال عن ــن س ــی ای ــمت پایان ــاخت دو قس س
ــیوع و  ــل ش ــه دلی ــته ب ــال گذش ــت: س ــرده اس ک

ــا، تولیــد و پخــش فصــل  ــروس کرون گســترش وی
ــود  ــر خ ــا ب ــد و م ــام مان ــت« ناتم ــش »پایتخ ش
ــی  ــمت پایان ــا دو قس ــه حتم ــتیم ک ــه دانس وظیف
»پایتخــت6« را تولیــد و پخــش کنیــم تــا پرونده ی 

ــن فصــل بســته شــود. ای
ایــن خبــر در حالــی اعــام مــی شــود کــه زمزمــه 
هایــی مبنــی بــر ســاخت »پایتخــت ۷« هــم مطرح 
ــتمزد  ــاره دس ــی درب ــرح مطالب ــا ط ــود ام ــده ب ش
ــا و  ــانه ه ــوی رس ــل از س ــی عوام ــاردی برخ میلی
همچنیــن ممنــوع التصویــری برخــی بازیگــران این 
ســریال، باعــث شــد کــه در نهایــت محســن تنابنده 
ــن  ــد ای ــری جدی ــاخت س ــی س ــار مطلب ــا انتش ب

مجموعــه را فعــا منتفــی اعــام کنــد.

هـم بازی
ــه  ــازی« ب ــم ب ــوروزی »ه ــریال ن ــرداری س تصویرب
کارگردانــی ســروش محمــدزاده و تهیــه کنندگــی 
نویــد محمــودی در تهــران در حــال انجــام اســت.

ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــیانی از بازیگران ــا پس آتی
ــردازد. ــی پ ــش م ــای نق ــه ایف ــریال ب س

ــرای  ــازی« ب ــه اینکــه ســریال »هــم ب ــا توجــه ب ب
پخــش در ایــام نــوروز در نظــر گرفتــه شــده اســت، 
دو گــروه تصویربــرداری در تهــران و اطراف گرمســار 

مشــغول ضبــط تصاویــر هســتند.
ــری،  ــین مه ــی، حس ــران تفت ــدی، کام ــا زاه دیب
مریــم مومــن، علیرضــا اســتادی و امیــر کاظمــی از 

ــن ســریال هســتند. دیگــر بازیگــران ای
حســین مهــری، مریــم مومــن و کامــران تفتــی از 
جملــه شــرکت کننــدگان »شــب هــای مافیــا«ی 

ــازی  ــن ب ــا در ای ــد کــه اتفاق ــب بودن ســعید ابوطال
خــوش درخشــیدند.

»هــم بــازی« ســعی دارد بــا فیلمنامــه ای از وحیــد 
حســن زاده و مریــم اســمی خانــی بــا طراحــی نوید 
ــان و هویــت  ــط، اشــتغال جوان ــه رواب محمــودی، ب

نــگاه ویــژه ای داشــته باشــد.

بوتیمـار
ــی  ــه کارگردان ــا« ب ــی »وی ــام قبل ــا ن »بوتیمــار« ب
علیرضــا نجــف زاده، تهیــه کنندگــی مهــران مهام و 
نویســندگی ســعید جالــی، دیگــر ســریال جدیدی 
ــوروز  ــام ن ــه هــای پخــش در ای اســت کــه از گزین

محســوب مــی شــود.
ــار  ــریال بوتیم ــردان س ــا نجــف زاده ـ کارگ علیرض
ــبکه  ــرد« را در ش ــا ف ــریال »زوج ی ــوروز ۹8، س ـ ن
ســه ســیما روی آنتــن بــرد. »بوتیمــار« هــم بــرای 
پخش از شــبکه ســه ســیما در حال ســاخت اســت 
و کارگــردان و تهیــه کننــده از گروهــی از بازیگرانــی 
بهــره بــرده انــد کــه پیــش از ایــن بارهــا در کارهای 
کمــدی جوابشــان را پــس داده انــد. حــال بایــد دید 
ایــن ســریال بــا تغییر لوکیشــن و نــوع روایــت قصه 
در نــوروز، مخاطــب را پــای تلویزیــون نگه مــی دارد 

یــا نــه.
ســاخت ایــن ســریال بعد از ســه مــاه تصویربــرداری 
در ســاحل دریــای خــزر و لوکیشــن هــای مختلــف 
اســتان مازنــدران، مجــددا در تهــران پیگیــری مــی 
شــود و گــروه دوبــاره بــرای ضبــط چنــد ســکانس 
ــده راهــی شــمال و شــهر نوشــهر خواهنــد  باقیمان

شــد.
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 ۱. تماس هــای تصویــری مجــازی را 
ــد ــان کنی امتح

همیشــه نبایــد بــه مهمانــی برویــد و جمعــی را کــه 
دوســت داریــد، در آغــوش بگیریــد و لمــس کنیــد. 
ــی در  ــای اجتماع ــبکه ه ــت و ش ــک اینترن به کم
دنیــای امــروز به راحتــی می توانیــد در هــر کجــای 
ــم  ــان دور ه ــن زم ــا کمتری ــید، ب ــه باش ــان ک جه
جمــع شــوید و در ایــن دورهمــی نگــران گســترش 
ــر از خانه نشــینی و احســاس  ــاری نباشــید. اگ بیم
ــده ای  ــر ای ــه فک ــا ب ــده اید ی ــته ش ــی خس تنهای
ــان  ــه خودت ــح در خان ــی و تفری ــرای خوش گذران ب
ــتانتان  ــی از دوس ــا جمع ــد ب ــط بای ــتید، فق هس
تمــاس تصویــری برقــرار کنیــد و همــه را در یــک 

قــاب کنــار هــم جمــع کنیــد.
ــای  ــراغ غذاه ــد و س ــپزی کنی ۲. آش

ــد ــد بروی جدی
یــک  می توانیــد  خانه نشــینی  دوران  در 
هنرمنــد واقعــی شــوید و خودســازی 

ــدت،  ــن م ــد. در ای ــن کنی ــی را تمری و خودشناس
یکــی از تجربه هــای لذت بخــش کــه می توانــد 
به نوعــی تفریــح در خانــه محســوب شــود، آشــپزی 
ــاوت  ــد و متف ــی جدی ــا دســتورهای غذای ــردن ب ک
اســت. ســراغ صفحه هــای آشــپزی در اینســتاگرام 
ــن  ــج را در ای ــپزی مهی ــتورهای آش ــد و دس بروی
شــبکه اجتماعی پیــدا کنیــد. انــواع غذاها، دســرها، 
نوشــیدنی ها و اســموتی های خنــک تابســتانی 
ــد  ــت کنی ــان درس ــپزخانه خودت ــال در آش را امس
ــد را  ــای جدی ــواده، طعم ه ــای خان ــار اعض و در کن

بچشــید.
۳. ســراغ یادگیــری و کالس هــای آنالین 

ــد ــان بروی موردعالقه ت
همــه مــا در زندگــی عاشــق یادگیــری چیزهایــی 
ــش  ــان پی ــش برایم ــز فرصت ــه هرگ ــم ک بوده ای
نیامــده اســت. مشــغله های کاری و اتــاف وقــت در 
ترافیــک، بــه مــا اجــازه نداده انــد تــا بــه عایقمــان 
فکــر کنیــم؛ در عــوض، فقــط بــه فکــر درآمدزایــی 

ــوزش  ــای آم ــم. دوره ه ــره بوده ای ــاز روزم ــع نی و رف
آنایــن، عــاوه بــر تفریــح در خانــه، شــما را چنــد 
قــدم بــه آرزوی همیشــگی و توجــه بــه عاقه تــان 
نزدیــک می کننــد. پــس بیشــتر از ایــن وقت کشــی 
نکنیــد و در دوره هــای آنایــن ســایت های آموزشــی 
معتبــر علمــی و هنــری ثبت نــام کنیــد. بــه باغبانی، 
طراحــی داخلــی، نجــوم، آشــپزی، عکاســی، نواختن 
ســاز، نقاشــی، هنــر آرایــش و زیبایــی، خیاطــی یــا 
ــه  ــه عاق ــری ک ــری دیگ ــی و هن ــوزه علم ــر ح ه
ــا فرصتــی طایــی بــرای  داریــد، ایــام شــیوع کرون

آمــوزش شــما خواهــد بــود!
۴. مدیتیشــن کنیــد و از آرامــش زمیــن 

لــذت ببریــد
تفریــح در خانــه را بــه ســبک دیگــری هــم 
ــش  ــن آرام ــراغ تمری ــد: س ــه کنی ــد تجرب می توانی
برویــد. مدیتیشــن اصولی یکــی از روش هایی اســت 
کــه می توانیــد از اســترس خــاص دوران کرونــا کــم 

ــد و ذهــن آرام داشــته باشــید. کنی

با عینک خوش بینی؛
عید در خانه خوش می گذرد

ــری  ــر همه گی ــا به خاط ــن روزه ــیم؟ ای ــته باش ــی داش ــال خوب ــا ح ــیوع کرون ــینی و ش ــای خانه نش ــور در روزه چط
ــا، جایــی بــرای تفریــح و خوشــگذرانی نداریــم و معمــوال از ایــن موضــوع، کســل و خســته شــده ایم.  ویــروس کرون
در ایــن مطلــب می خواهیــم بــه شــما بگوییــم کــه بــرای داشــتن حــال خــوب، حتمــا نبایــد از خانــه خــارج شــوید و 
بــه جــای خاصــی برویــد. تفریــح در خانــه هــم می توانــد جــذاب باشــد. راه هــای مختلفــی بــرای شــاد بــودن در دوران قرنطینــه و 
خانه نشــینی وجــود دارد. در ایــن روزهــا کــه رفتــن بــه مهمانی هــای دســته جمعی، دیــد و بازدیــد عیــد، باشــگاه های ورزشــی، 
ــوان از زندگــی  ــاز هــم می ت ــه نمی شــود، ب ــر، کافه هــا، کنســرت، رســتوران ها و هــر فضــای شــلوغ دیگــر توصی ســینما، تئات

لــذت بــرد. در ایــن مطلــب بــا مــا همــراه باشــید تــا بــه شــما بگوییــم چگونــه خوشــحالی و تفریــح در خانــه را تجربــه کنیــد.

دراز  یــا  بنشــینید  مشــخص  جــای  یــک  در 
بکشــید، مدتــی را بــا خودتــان خلــوت کنیــد، بــه 
ــمع  ــد، ش ــوش دهی ــش گ ــای آرامش بخ موزیک ه
ــی  ــکوت ذهن ــرق در س ــد و غ ــود روشــن کنی و ع

ــوید. ــان ش خودت
ــا دوســتان خــود  ــرای تأثیــر بیشــتر می توانیــد ب ب
زنجیــره ای تشــکیل دهیــد و در یــک ســاعت 
خودتــان  خانه هــای  در  همگــی  مشــخص، 

ــد. ــن کنی مدیتیش
و  فیلم هــا  بهتریــن  به ســراغ   .5

برویــد  ۲۰۲۰ ســریال های 
تماشــای فیلــم و ســریال همیشــه جــذاب هســتند 
ــرای تفریــح  و یکــی از محبوب تریــن پیشــنهادها ب
در خانــه محســوب می شــوند. بــرای انتخــاب 
فهرســت بهتریــن فیلــم هــا و ســریال ها می توانیــد 
ســراغ باالتریــن امتیازهــای IMDB برویــد یــا 
پیشــنهادهای نتفلیکــس )Netflix( را دنبــال کنید. 
ــایت های  ــن س ــراغ بهتری ــد س ــن می توانی همچنی
تماشــای آنایــن فیلــم و ســریال داخلــی برویــد و 
بهترین هــای ایرانــی و خارجــی را بــا کیفیــت بــاال 

تماشــا کنیــد.
ــد و  ــگری ببینی ــتندهای گردش ۶. مس
مجله هــای آنالیــن ســفر را دنبــال 

ــد کنی
در ایــن روزها که ســفر و گردشــگری از رونــق افتاده 
و بــرای حفــظ ســامتی خــود و دیگــران مجبــور به 
دوری از ســفر هســتید، فرصــت خوبــی اســت تــا به 
ســبک دیگــری، در زمیــن ماجراجویــی کنیــم. اگــر 
گردشــگری از عایــق اصلــی شــما اســت، پیشــنهاد 
می کنیــم کــه بیــش از پیــش درمــورد زیبایی هــای 
ــد  ــورد مقاص ــود درم ــات خ ــد و اطاع ــا بدانی دنی
ــد.  ــش دهی ــی را افزای ــی و خارج ــگری ایران گردش
بــرای ایــن کار می توانیــد مســتندهای مختلــف در 
صنعــت گردشــگری را تماشــا کنیــد و مجله هــای 
ــب  ــن در ســایت های معتبــر را دنبــال و مطال آنای
ــتندهای  ــر مس ــاوه ب ــد. ع ــه کنی ــا را مطالع آنه
ــز در صنعــت  ــی نی خارجــی، مستندســازهای ایران
گردشــگری، بســیار موفــق عمــل کرده انــد و 
حیــف اســت کــه تماشــای آنهــا را از دســت بدهید. 
همچنیــن می توانیــد تصاویــر مقصــد رؤیایــی خــود 
را در گــوگل جســت وجو کنیــد یــا در صــورت 
امــکان، بــا ســرویس گردشــگری آنایــن در گــوگل، 
نگاهــی مختصــر بــه جاذبــه موردنظرتــان بیندازیــد.
امســال می توانیــد راهنمــای گردشــگری در مقصــد 
موردنظرتــان را به طــور کامــل بخوانیــد و از هرچــه 
کــه پیــش از ســفر بایــد بدانیــد، آگاه شــوید تــا بعد 
از کنتــرل شــیوع کرونــا، بــا دانــش و آگاهــی کافــی 
راهــی مقصــد موردنظرتــان شــوید. قطعــا ســفر در 
شــرایطی کــه اطاعــات کافــی از مقصدتــان داریــد، 
ــد  ــن می توانی ــود. بنابرای ــد ب ــر خواه لذت بخش ت
ــل  ــور کام ــود به ط ــده خ ــال آین ــفر س ــرای س ب
برنامه ریــزی کنیــد و بــا جاذبه هــا، رســتوران و 

ــان آشــنا شــوید. اقامتگاه هــای مقصــد موردنظرت
ــی و  ــراث فرهنگ ــایت های می ــه س ۷. ب

ــد ــر بزنی ــان س ــا در جه موزه ه
حــاال کــه بیشــتر از پیــش زمــان داریــد، می توانیــد 
و  فرهنگــی  میــراث  ســایت های  بــه  ســری 
موزه هــای مختلــف در سرتاســر جهــان بزنیــد 
ــورد  ــد. درم ــب دهی ــازی ترتی ــد مج ــک بازدی و ی
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میــراث  ســایت های  در  مختلــف  جاذبه هــای 
فرهنگــی بخوانیــد و تصاویــر آنها را ببینیــد. نگاهی 
ــه اشــیای قدیمــی یافت شــده بیندازیــد کــه در  ب
ــوند،  ــداری می ش ــان نگه ــف جه ــای مختل موزه ه
و دربــاره تاریخچــه آنهــا در ســایت مــوزه بخوانیــد.

همچنیــن بــرای یــک ماجراجویــی مهیــج در تمام 
نقــاط زمیــن، در صــورت امــکان می توانیــد از 
ــد و از  ــتفاده کنی ــات Google Earth اس امکان
ــد.  ــذت ببری ــازی ل ــگری مج ــن گردش ــوح ای وض
ــد.  ــادور زمیــن می گردان گــوگل ارث شــما را دورت
ــد  ــل بزنی ــاج مح ــه ت ــری ب ــد س ــر می خواهی اگ
ــراغ  ــا س ــد ی ــل بیندازی ــرج ایف ــه ب ــی ب ــا نگاه ی
مجســمه بــزرگ ابوالهــول در مصــر برویــد، فرقــی 
نمی کنــد؛ بــا گــوگل ارث بــه هــر نقطــه از زمیــن 

ــد. ــد ســفر کنی ــد، می توانی ــه بخواهی ک
8. مســتندهای مرتبــط بــا علــم 
ببینیــد اخترشناســی  و  فیزیــک 

تفریــح در خانــه را ایــن  بــار می توانیــد بــا 
چاشــنی علــم و دانســتنی همــراه کنیــد. تماشــای 
فیلم هــای مســتند دربــاره اخترشناســی یــا ســایر 
دانش هــای فیزیکــی، بــرای بســیاری از ســلیقه ها 
ــینی،  ــت. در روزگار خانه نش ــج اس ــذاب و مهی ج
ــا و  ــر فیلم ه ــاوه ب ــا ع ــت ت ــی اس ــت خوب فرص
ــم  ــتند ببینی ــای مس ــرح، فیلم ه ــریال های مف س
ــم.  ــش دهی ــان را افزای ــش خودم ــم دان ــا بتوانی ت
معمــوال مســتندهای علمــی مطــرح بــا زیرنویــس 
ــا  ــرای تماش ــف ب ــایت های مختل ــی در س فارس

ــد. وجــود دارن
را  موردعالقه تــان  موزیک هــای   .۹
گــوش دهیــد و درمــورد آنهــا بیشــتر 

ــد بدانی
همــه مــا بــه ســبک خاصــی از موســیقی 
عاقه منــد هســتیم و آن را دنبــال می کنیــم. 
ــه  ــح در خان ــوب و تفری ــال خ ــتن ح ــرای داش ب
ــه  ــری ب ــکل دیگ ــه ش ــی و ب ــا آگاه ــد ب می توانی
ــد. در  ــوش دهی ــود گ ــه خ ــیقی موردعاق موس
ــورد  ــا درم ــت ت ــی اس ــت خوب ــا فرص ــن روزه ای
ــا  ــد و ب ــواع ســبک های موســیقی بیشــتر بدانی ان
نوازنــدگان ســازهای ایــن ســبک ها آشــنا شــوید. 
ــیقی  ــاص از موس ــبک خ ــک س ــردن ی ــال ک دنب
آن،  تاریخچــه  از  آگاهــی  و  دانــش  به همــراه 
ــه ای  ــه تجرب ــد داشــت و ب ــذت بیشــتری خواه ل

فراموش نشــدنی تبدیــل خواهــد شــد.
۱۰. پادکست ها را دنبال کنید

یکــی از لذت هــای زندگــی دیجیتــال امــروز، 
ــات  ــا موضوع ــون ب شــنیدن پادکســت های گوناگ
مختلــف اســت. پادکســت فرصــت خوبــی اســت 
تــا ذهنتــان از محیــط اطــراف دور شــود. بــا لــذت 
بــردن از گفت وگو هــا، موزیک هــا و...، ســبکی 
جدیــد از تفریــح در خانــه را تجربــه کنید. راســتی، 
ــد؟ ــال می کنی ــت هایی را دنب ــه پادکس ــما چ ش

۱۱. کتاب بخوانید یا کتاب بشنوید
کتابخوانــی از پیشــنهادهای همیشــگی بــرای 
تفریــح در خانــه اســت. ایــام خانه  نشــینی فرصــت 
ــه  ــه های کتابخان ــراغ قفس ــا به س ــت ت ــی اس خوب
برویــد. زمــان آن رســیده تــا از میــان کتاب هایــی 
ــون در  ــم و اکن ــش خریده ای ــا پی ــه مدت ه ک
حــال خاک خــوردن در کتابخانــه هســتند، 
کتابــی انتخــاب کنیــم و در ایــن 

ــم. ــتی کنی ــاب آش ــا کت ــده ب فرصــت پیش آم
ســراغ  می توانیــد  کتاب خوانــی،  بــر  عــاوه 
کتاب هــای صوتــی نیــز برویــد و بــا صــدای 
گوینده هــای حرفــه ای، صفحه هــای کتــاب را 
ورق بزنیــد. پیــش از خریــد کتــاب صوتــی، حتمــا 
فایــل نمونــه را گــوش کنیــد تــا مطمئــن شــوید 
کــه صــدای گوینــده بــرای شــما دوست داشــتنی 

باشــد.
ــال های  ــیقی در س ــای موس ۱۲. اجراه

ــارات تماشــا کنیــد گذشــته را از آپ
ــیقی  ــرت های موس ــام کنس ــر تم ــال حاض در ح
لغــو شــده اند و امــکان برگــزاری کنســرت وجــود 
نــدارد. امــا می توانیــد اجراهــای گذشــته خواننــده 
یــا نوازنــده محبوبتــان را در آپــارات تماشــا کنیــد و 

کنســرت را در خانــه خودتــان برگــزار کنیــد.
ــم،  ــه دور از ه ــا ب ــته جمعی ام ۱۳. دس

فیلــم ببینیــد
از کارهــای جذابــی کــه در ایــام کرونــا می توانیــد 
انجــام دهیــد، قــرار تماشــای یک فیلــم به خصوص 
ســر ســاعت مشــخص با دوســتانتان اســت. اشتباه 
نکنیــد! قــرار نیســت کــه دور هــم جمــع شــوید و 
ویــروس کرونــا را بــه خانــه دعــوت کنیــد؛ این یک 
قــرار بــه دور از هــم اســت. در گروه هــای دوســتانه 
ــی  ــان های اجتماع ــه در پیام رس ــی ک ــا خانوادگ ی
داریــد، چنــد فیلــم را پیشــنهاد بدهیــد در میــان 
آنهــا رأی گیــری کنید. فیلمی کــه باالتریــن رأی را 
آورد، تمــام اعضــای گــروه در یــک ســاعت خــاص 
در خانــه خــود تماشــایش می کننــد. حتــی بــرای 
ــد در انتخــاب تنقــات  جذابیــت بیشــتر می توانی
بــرای تماشــای فیلــم هــم یکســان عمــل کنیــد و 
یــک قــرار مجــازی رفتــن بــه ســینما راه بیندازید. 
بعــد از اتمــام فیلــم بــه گــروه بازگردیــد و نظرتــان 
درمــورد فیلــم را بگوییــد. فیلــم را نقد کنیــد و نظر 

دوســتانتان را بــه چالــش بکشــید.
ــزی  ــودک رنگ آمی ــک ک ــد ی ۱۴. مانن

کنیــد
ــا،  ــیوع کرون ــه در روزگار ش ــح در خان ــرای تفری ب
می توانیــد کمــی کودکــی کنیــد و به ســراغ 
کتاب هــای  برویــد.  رنگ آمیــزی  کتاب هــای 
رنگ آمیــزی بزرگ ســاالن، بــه شــما ایــن فرصــت 
ــی از  ــان کودک ــل زم ــاره مث ــه دوب ــد ک را می ده
ــان  ــا دغدغه ت ــد و تنه ــذت ببری خطــوط رنگــی ل
باشــد.  خوش رنگ ولعــاب  اثــر  یــک  خلــق 
رنگ آمیــزی ســبب افزایــش تمرکــز و آرامــش در 
ــود. ــترس می ش ــش اس ــز کاه ــاالن و نی بزرگ س
۱5. در کالس هــای ورزشــی آنالیــن 

ــد ــرکت کنی ش
ــه باشــگاه های ورزشــی  ــن ب ــا کــه رفت ــن روزه ای
و حضــور در جمــع، توصیــه نمی شــود، بــاز 
ــد. شــرکت در  ــد ورزش را فرامــوش کنی هــم نبای
کاس هــای آنایــن کــه بســیاری از مربی هــا 
برگــزار می کننــد، می توانــد بســیار مؤثــر باشــد و 
ــن از  ــد. همچنی ــما دور کن حــس کســلی را از ش
طریــق بســیاری از ســایت های ورزشــی می توانیــد 
ویدئوهــای آموزشــی ورزش موردعاقه تان را تماشــا 
کنیــد. یوگا یکــی از بهتریــن ورزش ها بــرای تفریح 
ــن ورزش  ــت. ای ــترس اس ــش اس ــه و کاه در خان
محبــوب وســیله خاصــی نمی خواهــد و به راحتــی 
ــن  ــه ای ــر تجرب ــد. اگ ــد آن را شــروع کنی می توانی

در دوره های آنالین 
سایت های آموزشی معتبر 

علمی و هنری ثبت نام 
کنید. به باغبانی، طراحی 

داخلی، نجوم، آشپزی، 
عکاسی، نواختن ساز، 
نقاشی، هنر آرایش و 
زیبایی، خیاطی یا هر 
حوزه علمی و هنری 

دیگری که عالقه دارید، 
ایام شیوع کرونا فرصتی 
طالیی برای آموزش شما 

خواهد بود!

ورزش را نداریــد، بــرای انجــام یــوگا در خانــه توصیــه 
می کنیــم کــه ســایت های آموزشــی را دنبــال کنیــد 
یــا به صــورت مجــازی از افــراد مجــرب کمــک بگیرید.

۱۶. یک زبان جدید یاد بگیرید
ایــن روزهــا یکــی از بهتریــن فرصت هــا بــرای 
یادگیــری یــک زبــان جدیــد اســت و به دلیــل 
تعطیلــی بســیاری از مراکــز و آموزشــگاه ها می توانیــد 
در خانــه به ســراغ آموزش هــای مجــازی برویــد. از 
ــی  ــای آموزش ــرور کتاب ه ــن، م ــای آنای ــق دنی طری
ــام رکــود  ــی، در ای ــان اصل ــه زب ــا ب و تماشــای فیلم ه
ــد،  ــان جدی ــک زب ــری ی ــا یادگی ــد ب ــا می توانی کرون
صعــودی بی نظیــر در افزایــش کیفیــت زندگــی خــود 

داشــته باشــید.
۱۷. فایل هــای موبایــل و کامپیوتــر خــود را 

ــب کنید مرت
همــه مــا مدت هــا اســت کــه در حافظــه تلفــن همــراه 
و کامپیوترمــان، فایل هــا، موزیک هــا و عکس هــای 
بســیاری داریــم کــه هنــوز فرصــت نکرده ایــم ســر و 
سامانشــان دهیــم. ایــن روزهــا فرصــت خوبــی اســت 
کــه به ســراغ آنهــا برویــم و حســابی مرتب شــان 
ــد  ــه نمی بینی ــی را ک ــا و موزیک های ــم. عکس ه کنی
و نمی شــنوید، از داخــل موبایــل خــود پــاک کنیــد و 
فکــری بــرای فایل هــای بیهــوده و نامرتــب کامپیوتــر 

. کنید
۱8. لذت انجام بازی را از دست ندهید

ــازی  ــا ب ــه ی ــای خان ــا اعض ــی ب ــای گروه ــازی ه ب
ــی  ــد و از هیجــان و ماجراجوی ــه کنی ــن را تجرب آنای
ــد  ــه می توان ــای گروهــی در خان ــد. بازی ه ــذت ببری ل
ــی جــذاب  ــد و رقابت ــواده را ســرگرم کن اعضــای خان
بیــن والدیــن و بچه هــا ایجــاد کنــد. همچنیــن 
بازی هــای آنایــن، به ویــژه از نــوع گروهــی آن بســیار 
مهیــج اســت. می توانیــد در فضــای مجــازی بــا افــراد 

دیگــر رقابــت کنیــد و امتیــاز بگیریــد.
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