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ــام  ــن ن ــاب در تبیی ــم انق ــر معظ رهب
ســال ۱۳۹۹ تحــت عنــوان »جهــش 
تولیــد« فرمودنــد: جهــش تولیــد لوازمی 
ــه  ــت ک ــن نیس ــئله ای ــط مس دارد؛ فق
صاحــب ســرمایه یــا صاحــب کارگاه هّمت 
بکنــد بــرای تولیــد بیشــتر؛ ایــن احتیاج 
دارد بــه اینکــه تمــام دســتگاه های 
ذی ربــط کار خودشــان را انجــام بدهنــد؛ 
ــوی  ــود، جل ــه بش ــاق گرفت ــوی قاچ جل
واردات بی رویــه گرفتــه بشــود، بــه 
ــود،  ــوق هایی داده بش ــده مش تولید کنن
ــی  ــای مال ــه از کمک ه ــانی ک ــا کس ب
می کننــد  اســتفاده  ســوء  دولتــی 

ــود. ــی بش ــّدِی قضائ ــورد ج برخ

رهبــر معظــم انقــاب ایــن ســال را تحــت عنــوان 
جهــش تولیــد نامگــذاری کــرده و فرمودنــد: ســال 
۹۸ را مــا بــه عنــوان ســال »رونــق تولیــد« معّرفــی 
ــرض  ــران ع ــز ای ــت عزی ــه مل ــن ب ــم و م کردی
ــد، در  ــتقبال ش ــعار اس ــن ش ــم از ای می کن
عمــل؛ حــاال در آغــازِ کار، صاحب نظــران 

اســتقبال کردنــد، گفتنــد تولیــد نقطــه ی اصلــی 
اســت امــا در عمــل هــم اســتقبال شــد.

ایشــان افزودنــد: طبــق گزارش هــای موثّقــی که در 
اختیــار بنــده هســت، تولیــد کشــور حرکتــی پیدا 
ــده  ــد ش ــه راک ــی ک ــی از کارخانه های ــرد؛ برخ ک
بودنــد و تعطیــل شــده بودنــد، بــه کار برگشــتند؛ 
بعضــی کــه زیــر ظرفیــت کار می کردنــد، ظرفیــت 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــد؛ ش ــدا کردن ــی پی خوب
وارد میــدان شــدند؛ دســتگاه های مختلــف تــاش 
کردنــد و کار کردنــد، تولیــد حرکتــی پیــدا کــرد، 
یــک کاری انجــام گرفــت. مســئله ی پژوهش-کــه 
سرچشــمه ی تولیــد، پژوهــش و تحقیق اســت- در 
کشــور بــه طــور جــدی در ایــن ســال انجــام گرفت 

کــه مــا نمونه هایــش را دیدیــم.

ــد کار  ــده بای ــام ش ــه انج ــر آنچ ۱۰ براب
انجــام شــود

ــد:  ــه فرمودن ــه ای در ادام ــت اهلل خامن حضــرت آی
ــن  ــور، ای ــده اســت در کش ــا ش ــن کاره خــب، ای
جــور نیســت کــه کار نشــده باشــد، لکــن آنچــه 
مــن میخواهــم بگویــم ایــن اســت کــه ایــن کاری 

ــِم آن  ــی یک ده ــاید حت ــده ش ــاال ش ــا ح ــه ت ک
چیــزی کــه بــرای کشــور احتیــاج اســت نباشــد. 
البتــه مــن »یک دهــم« را از روی آمــارِ دقیــق 
ــم«؛  ــم »یک ده ــدس میزن ــه ح ــم، بلک نمی گوی
یعنــی شــاید واقعــاً ده برابــِر ایــن، کار بایــد انجــام 
بگیــرد؛ چــه کار تحقیقــی، چــه کار تولیــدی، چــه 
ــق  ــا رون ــل، ت ــن قبی ــون از همی ــای گوناگ کاره
ــان  ــودش را نش ــر خ ــردم اث ــی م ــد در زندگ تولی
بدهــد. در ســال ۹۸ تولیــد تــکان خــورد، حرکــت 
کــرد و راه افتــاد تــا یــک حــدودی، لکــن اثــری در 

ــردم از آن محســوس نشــد. ــی م زندگ

ــر  ــردم اث ــی م ــد در زندگ ــد بای تولی
ــذارد بگ

ــه  ــا بایســتی تولیــد را ب ــد: م ــه کردن ایشــان اضاف
جایــی برســانیم کــه در زندگــِی مــردم اثر بگــذارد. 
البتــه مســائل اقتصــادی کشــور مســائل متعــددی 
ــات  ــی، اصاح ــات بانک ــئله ی اصاح ــت -مس اس
گمرکــی، اصاحــات مالیاتــی، بهبود فضای کســب 
ــک  ــد ی ــش تولی ــن نق ــل- لک ــن قبی و کار و از ای

ــی اســت. ــه و بی همتای نقــش یگان

ــد: اگــر مــا  آیــت اهلل خامنــه ای خاطرنشــان کردن
ــه  ــه ب ــا توّج ــم و ب ــد را راه بیندازی ــم تولی بتوانی
ــه  ــر چ ــود کشــور در داخــل -اگ ــیع خ ــازار وس ب
ــای خارجــی  ــه بازاره ــروش و ب ــه ف ــد ب ــه تولی ک
احتیــاج دارد، امــا مــا هــم ضمــن اینکــه میتوانیــم 
ــیم،  ــته باش ــاط داش ــی ارتب ــای خارج ــا بازاره ب
ــا داخــل کشــور اســت  ــروش م ــازار ف ــده ی ب عم
ــا ایــن جمعّیــت هشــتاد میلیونــی- اگــر بشــود  ب
تولیــد را ان شــاء اهلل حرکــت بدهیــم و پیــش ببریم، 
مشــکات اقتصــادی قطعــاً تمــام خواهــد شــد و 
ایــن تحریم هایــی کــه کرده انــد بــه نفــِع مــا تمــام 
خواهــد شــد؛ تــا االن البتــه ضررهایی داشــته لکن 
ســودهایی هــم در کنــارش وجــود داشــته؛ یعنــی 
ــات  ــر امکان ــه فک ــه ب ــه اینک ــرده ب ــا را وادار ک م
خودمــان باشــیم، بــه فکــر تهیــه ی لــوازم زندگــی 
و نیازهــای کشــور از طریــق امکانــات داخلــی 
باشــیم، کــه ایــن بــرای مــا خیلــی مغتنــم اســت 
و همیــن ان شــاء اهلل ادامــه پیــدا خواهــد کــرد. پس 

ــم. ــاز داری ــد نی ــه تولی ــاز ب ــا ب ــن، م بنابر ای

در ســال ۹۹ تولیــد بایــد جهــش پیــدا 
کنــد

رهبــر انقــاب در خصــوص نامگــذاری ســال جدید 
فرمودنــد: ســال گذشــته گفتیــم »رونــق تولیــد«، 
امســال بنــده عــرض می کنــم »جهــش تولیــد«؛ 
ــد  ــن ش ــت. ای ــد اس ــِش تولی ــاِل جه ــال س امس
شــعار امســال؛ کســانی کــه دســت اندرکار هســتند 
جــوری عمــل کننــد کــه تولیــد ان شــاء اهلل جهــش 
پیــدا کنــد و یــک تغییــر محسوســی در زندگــی 

مــردم ان شــاء اهلل بــه وجــود بیــاورد.
بــه  احتیــاج  ایــن  البتــه  افزودنــد:  ایشــان 
ــوی،  ــه نح ــه ب ــازمان برنام ــزی دارد؛ س برنامه ری
ــه نحــوی،  ــش ب ــز تحقیقات ــس شــورا و مرک مجل
ــه نحــوی -قــوه ی قضائیــه هــم  قــوه ی قضائیــه ب
بــه  دانش بنیــان  مجموعه هــای  دارد-  نقــش 
نحــوی. مجموعه هــای جــوان و مبتکــر بحمــداهلل 
در کشــور زیادنــد و بنــده در طــول امســال 
ــا  ــدادی از اینه ــا تع ــل، ب ــال قب ــال ۹۸- و س -س
ــتم،  ــدی داش ــوب و مفی ــیار خ ــت های بس نشس
آنهــا را از نزدیــک دیــدم، حرفهایشــان را از نزدیــک 
شــنفتم؛ جوان هــای عاقه منــد بــه کار و پــای کار 
ــتعداد و  ــر اس ــزه و پ ــرو و پر انگی ــد و پر نی و پر امی
ابتــکار. اینهــا بحمــداهلل هســتند؛ اینهــا بایــد همــه 
ــا  ــن کار ب ــد و ای ــرکت کنن ــا ش در برنامه ریزی ه

ــرود. ــش ب ــاء اهلل پی ــزی ان ش برنامه ری

رونق تولید کافی نیست
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردند: »جهــش تولید« 
هــم کــه بنــده امســال مطــرح کــردم، در واقــع از 
ابزارهــای قــدرت اســت. تولیــد ]بایــد[ جهــش پیدا 
بکنــد؛ نــه  فقــط رونــق تولیــد کــه ســال گذشــته 
گفتیــم. رونــق تولید یعنــی در تولید یــک حرکتی 
بــه وجــود بیایــد کــه ایــن انجــام گرفتــه اســت اّما 
ایــن کافــی نیســت. مــا احتیــاج بــه خیلی بیــش از 

ایــن داریــم؛ جهــش تولیــد.

»جهش تولید«
از منظر رهبر انقالب

چه سمت و سویی دارد؟
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سرپرست وزارت صمت

بخشی از تقاضای 
موجود در بازار خودرو 

کاذب است
ــارت در  ــدن و تج ــت، مع ــت وزارت صنع ــی سرپرس ــدرس خیابان ــین م حس
ــاره  ــامی درب ــورای اس ــس ش ــس مجل ــب رئی ــزاد نای ــی نیک ــا عل ــدار ب دی
وضعیــت صنعــت خودروســازی کشــور، گفــت: پــس از اعمــال تحریــم هــای 
ــره و  ــازی ک ــای خودروس ــرکت ه ــت ۹۷ ش ــکا در اردیبهش ــه آمری ظالمان
ــد. در ایــن شــرایط  فرانســه چمــدان خــود را بســته و ایــران را تــرک کردن
حتــی خوشــبینانه تریــن افــراد نیــز تــداوم فعالیــت خودروســازان را بعیــد 

مــی دانســتند.

وی ادامــه داد: علیرغــم تمــام مشــکات ، خودروســازان توانســتند در ســال های ۹7 و ۹۸ بــا 
تکیــه بــر تــوان داخــل بــه تولیــد خــودرو ادامــه دهنــد حتــی در ســال جــاری تولیــد یــک 

میلیــون و 200 هــزار دســتگاه خــودرو در دســتورکار ایــن شــرکت هــا قــرار گرفتــه اســت.
سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکه بخشــی از تقاضــای موجــود در بازار 
خــودرو کاذب بــوده و ناشــی از ســوداگری اســت، اظهــار داشــت: زمانــی کــه افــراد مــی تواننــد 
بــا خریــد خــودرو حــدود 40 میلیــون تومــان ســود بــه دســت آورنــد مســلما ســوداگران تمــام 

تــاش خــود را بــرای اســتفاده از ایــن فضــا بــه کار می برنــد.
خیابانــی بــا بیــان اینکــه تاکنــون در طــرح فــروش فــوری تاکنــون حــدود 25 هــزار دســتگاه 
ــه  ــد، اضاف ــام کرده ان ــی کــه حــدود 3 میلیــون نفــر متقاضــی ثبت ن عرضــه می شــود در حال

ــد. ــرای وزارت صنعــت باقــی نمی مان کــرد: در ایــن شــرایط چــاره ای جــز قرعه کشــی ب
سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــا بیــان اینکــه مقــرر شــده اســت هر 3 مــاه یکبار 
طــرح فــروش فــوری خــودرو اجرایــی شــود، تصریــح کــرد: مادامــی کــه قیمــت خــودرو واقعی 

نشــود ایــن بــازار همچنــان محلــی بــرای ســرمایه گذاری خواهــد بود.
ــا بیــان اینکــه نهــاده هــای تولیــد خــودرو ماننــد فــوالد حــدود 16۸ درصــد افزایــش  وی ب
ــدات، حــدود 300  ــی ســازی تولی ــا بوم ــه داد: در ســال گذشــته ب ــد، ادام قیمــت داشــته ان
میلیــون دالر از ارزبــری تولیــد خــودرو کاســته شــد و براســاس برنامــه ریــزی هــا مقــرر اســت، 

ایــن رقــم در ســال جــاری بــه 500 میلیــون دالر برســد.
خیابانــی دربــاره تولیــد خــودرو ملــی، گفــت: بایــد کمیتــه  مشــترکی بــا حضــور دانشــگاه علم 
و صنعــت، ایــران خــودرو، ســایپا و معاونــت آموزشــی وزارت صنعــت، معــدن و تجارت تشــکیل 

شــده و پلتفــرم مشــترک تولیــد خــودرو ملــی طراحی شــود.
ــا تاکیــد بــر ضــرورت تولیــد موتورســیکلت و  سرپرســت وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت ب
خــودرو برقــی یــادآور شــد: بــرای تولیــد خــودرو ملــی بایــد علیرغــم طراحــی پلتفرم مشــترک 

منابــع مالــی مــورد نیــاز نیــز فراهــم شــود.

خدمات ایســاکو مرزي ندارد در ایامي که شیوع ویروس کرونا رفت و آمدها را محدود کرده 
است، شبکه خدماتي ایســاکو در رفت و آمد است تا از بار این محدودیت بکاهد ضمن این 
که خارج از مباحث فني و تخصصي، در روزگار احتکار سوداگران نیز خود را مسئول در برابر 

اجتماع مي داند.
- با توجه به موضوع شــــیوع کرونا در سطح کشــور و استان مازندران، به منظور کمک 
به خدمات شایســته درمانی در محل نگهداری بیماران مشکوک به کرونا در بیمارستانهای 
علوم پزشکی بابل، بیش از ۴۰۰ لیتر مواد شوینده شامل مایع شست وشوی دست و سفیدکننده 
به این مراکز اهدا کردیم و تاش می کنیم این اقدامات تا اعام وضعیت ســفید در خصوص 
این بیماری ادامه پیدا کند. در نگاه اول شــــاید اولین چیزي که از این گفته به نظر برسد، 
اظهار نظر یک مقام دولتي در خصوص تاش براي تامین نیاز بیمارستانها براي کمک به عدم 
انتشــار کروناویروس است یا یک سازمان خیریه یا ... ولي تعجبي نیست که بگوییم یکي از 
نمایندگي هاي انسان دوســت خدمات پس از فروش ایران خودرو به خط مقدم همنوع دوستي 

پیوسته است.  
- تاریخچه فعالیت ایساکو نشــــان مي دهد که این شرکت خدمات پس از فروش به همراه 
بازوان اجرایي خود یعني نمایندگي ها همواره در تحــوالت اجتماعي جامعه خود پا به پاي 
مردم نجیب ایران زمین پیش رفته است. امثال »نمایندگي ۳۳۰۷« ها کم ندارد.  در زماني که 
هموطنان در برف گرفتار آمدند، در زماني که در گوشــه کنار خیابان ها و جاده ها به هر دلیل 
نتوانستند طي طریق کنند، در زمان نیاز به قطعاتي خاص و حتي هرگونه امدادي براي هر مدل 

خودرویي، ایساکو آماده باش در ایستگاه خدمت بوده و هست.
- اکنون نیز که باي همه گیر کرونا گریبان جامعه را گرفته مســئولیت اجتماعي خود مي دانیم 
تا ســهمي هرچند کوچک از دین خود به مردم و همراهي با آنها داشته باشیم. حال که چاره به 
رفت و آمد کمتر و ماندن در منزل است ایساکو نیز برنامه هاي خود را با تصمیمات جدید ستاد 
ملی مبارزه با بیماری کرونا همسو کرده است و این بار خدمات پس از فروش ایران خودرو به 

منزل مردم مي رود.
- اتوکلیک با سرویس های دوره ای )تعویض روغن، شمع، فیلترها، لنت ترمز و ...( و خدمات 
تعمیراتی خودرو در محل در کمترین زمان ممکن حاضر خواهد شــد، مرکز پاســخگویی 
ایران خودرو )۰۹۶۴۴۰ (به صورت شبانه روزي آماده است تا در صورتی که نقص فنی خودرو به 
صورت ایمن از طریق مشاوره تلفنی توسط راننده رفع شود، راه گشایي کند، امدادگران شبکه 
گوش به زنگ هســتند تا در اسرع وقت خود را به محل اعام نیاز مشتري برسانند و با ارایه 

خدماتي بسیار متنوع، نمایندگي را به محل توقف خودرو مشتري ببرند. 
- همه اینها مشتي نمونه خروار است و ایساکو با شناسایي نیاز مشتریان خود و تاکید بر خدمات 
غیرحضوري و غیرمتمرکز، طي سالهاي اخیر اقدام به تعریف خدمات پس از فروش بر بســتر 
فناوري اطاعات گرفته است و در این عرصه اپلیکیشن ایساکو با قابلیت هاي بسیار باال از ثبت 
وقت قبلي مراجعه به نمایندگي گرفته تا خدمات امدادي، اتوکلیک و... در کنار رابط کاربري به 
روز و جذاب، گامي به سوي کاهش مراجعات، صرفه جویي در هزینه و زمان و افزایش رضایت 

مشــتریان بردارد.
- ما نیز در بخش روابط عمومي تاش مي کنیم تا بتوانیم گوشه اي هرچند کوچک از این عزم 
بزرگ را به تصویر بکشیم و در این رهگذر از مشارکت همکاران خود استقبال خواهیم کرد. در 
این راستا ماهنامه فرهنگ خدمت پل ارتباطي بین ما و شماست و زین پس در اواخر هرماه 

میهمان چشمان شما خواهد بود.
-  انرژي مثبت همراهي ادامه دارد ...

انرژي مثبت 
همراهــي ...

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی
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ــوالت  ــه محص ــد و عرض تولی
جدیــد ایــران خــودرو بــا 
همــکاری قطعه ســازان ســطح 
یــک )Tier1( بــا باالتریــن ســطح کیفی در 
جهــت جلــب رضایت مشــتریان و کســب 
ــی و  ــای داخل ــب از بازاره ــهمی مناس س

ــت. ــد گرف ــورت خواه ــی ص ــن الملل بی

ــا  ــه ب ــودرو در جلس ــران خ ــل ای ــی مدیرعام مقیم
مدیــران و مســئوالن کیفیــت گــروه صنعتــی ایــران 
ــای  ــه ارتق ــی اســت ک ــن در حال خــودرو گفــت:  ای
ــا جدیــت  ســطح کیفــی محصــوالت فعلــی هــم ب

دنبــال مــی شــود. 
وي افــزود:  همــه مشــتریان حــق دارنــد کــه 
محصــوالت و کاالهایــی کــه خریــداری می کننــد بــا 
کیفیــت باشــد و بــه همیــن منظور عــاوه بــر ارتقاء 
کیفیــت، نــوآوری محصــوالت جدیــد نیــز در ایــران 
خــودرو در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه بــه طــوری 
کــه در تــاش هســتیم خودروهــای جدیــدی را در 

ســال آینــده بــه بــازار عرضــه کنیــم.
مقیمــي بــا اشــاره بــه  اهمیــت کیفیــت در تامیــن 
ــز  ــت: هرگ ــودرو گف ــوالت ایران خ ــات محص قطع
در زمینــه کوتــاه نخواهیــم آمــد، بــا اجــرای 
ــات  ــازه ورود قطع ــخت گیرانه اج ــای س مکانیزم ه

ــم داد و  ــد نخواهی ــوط تولی ــه خط ــت را ب بی کیفی
هیچ وقــت کیفیــت را فــدای افزایــش تیــراژ تولیــد 

ــرد.  ــم ک نخواهی
ــای  ــرد: ارتق ــد ک ــودرو تاکی ــران خ ــل ای مدیرعام
کیفیــت در زنجیــره تامیــن، تولیــد، مهندســی 
ــتیک  ــروش و لجس ــس از ف ــات پ ــول، خدم محص
ــگ  ــرار دارد و فرهن ــاز ق ــن خودروس ــت ای در اولوی
ــام  ــد در تم ــی بای ــود کنترل ــام خ ــت و نظ کیفی

ــود. ــه ش ــطوح نهادین س
ــر  ــودرو ب ــران خ ــتراتژی ای ــرد:  اس ــح ک وی تصری
ــی در طراحــی  ــازان ایران ــوان قطعه س ــتفاده از ت اس
و تولیــد و تامیــن بنــا شــده اســت و الزامــات 

ســخت گیرانه کیفــی بــرای صــادرات محصــول بــه 
ــرد.  ــم ک ــرا خواهی ــن و اج ــدف تدوی ــای ه بازاره
مقیمــی بــر لــزوم تدویــن برنامــه هــای تحولــی در 
ــی و  ــا طراح ــن ت ــره تامی ــی از زنجی ــاختار کیف س
تولیــد محصــول نهایــی تاکیــد کــرد و خاطرنشــان 
ســاخت: همــه مدیــران ایــران خــودرو بایــد در برابــر 

موضــوع کیفیــت پاســخگو باشــند.
مدیرعامــل ایران خــودرو از بازنگــری در نظــام کنترل 
کیفــی قطعــات خبــر داد و گفــت: بایــد دســت کــم 
بــرای تامیــن هــر قطعــه دو منبــع داشــته باشــیم و 
تــک ســورس بــودن قطعــات بــه هیــچ عنــوان قابل 

ــت. پذیرش نیس

کیفیت را فدای افزایش تیراژ تولید
نخواهیم کرد

ــدی  ــروش؛ مه ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــارت ش ــاپ چ ــر ت ــا تغیی ب
ــن و  ــه ای معاونی ــکام جداگان ــاکو در اح ــل ایس ــان، مدیرعام مونس

ــرد. ــوب ک ــد را منص ــران جدی مدی
احکام صادره بدین شرح است:

ســیدعباس میرحســینی؛ مدیرعامــل و عضــو موظــف هیئــت مدیــره شــرکت امــداد 
خــودرو ایــران

شهریار سلطانی؛ معاون مهندسی و کیفیت
ــت  ــت معاون ــتم ها و سرپرس ــازمان و سیس ــی س ــاون مهندس ــرزاده؛ مع ــی ذاک عل

برنامه ریــزی و نگهــداری کاال
محمد حسن پور؛ قائم مقام معاونت مهندسی سازمان و سیستم ها

محمد حیدری؛ سرپرست معاونت تامین و خرید
محمد کاغذچی؛ سرپرست مدیریت خرید داخلی

محمد آقا محمد؛ سرپرست مدیریت ارتباط با مشتریان
اصغر بخشی ماشمیانی؛ سرپرست مدیریت برنامه ریزی راهبردی

حسین کاویانی؛ سرپرست مدیر خرید خارجی و قائم مقام معاونت تامین
مهدی برازجانی؛ سرپرست مدیریت توسعه بازار و صادرات

فاطمه مصافی؛ سرپرست مدیریت برنامه ریزی سفارشات
داود کاهه؛ سرپرست مدیریت انبارها و لجستیک

مهدی کاظمی؛ سرپرست مدیریت فروش
مهرداد نادری؛ سرپرست مدیریت تحقیقات بازار و قیمت گذاری 

انتصاب

لغو امتیاز 
نمایندگی

مجوز
فروشگاه

پیرو کمیسیون لغو و اعطا گروه صنعتی ایران خودرو در خردادماه،  ۱۱  نمایندگی فروش و خدمات پس ازفروش لغو امتیاز شدند.
1- نمایندگــی 2014 لنجــان )اصفهــان(  2- نمایندگــی 117۹ تهــران 3- نمایندگــی 320۸ کردکــوی )ســاری(  4- نمایندگــی 2۸14 هرســین ) همــدان( 5- نمایندگی 1۸5۸ 
تبریــز 6- نمایندگــی 1۹1۸ قــره ضیالدیــن آذربایجــان 7- نمایندگــی 50۹6 تهــران ۸- نمایندگــی 1273 شــهریار ۹- نمایندگــی 12۹6 جاجــرود 10-  نمایندگــی 3036 

بجنــورد 11- نمایندگــی 2317 خــرم آبــاد 

پیرو تصمیمات اخذ شده کمیسیون اعطا و لغو فروشگاه ها در خردادماه، سه فروشگاه مجوز فعالیت دریافت کردند.
فروشــگاه 41۹۹007 بــه صاحــب امتیــازی یاســر قاغالــی در شــهر میانــدوآب، فروشــگاه 41۹۹005 بــه صاحب امتیازی توفیــق مرادی در شهرســتان ایــام و  فروشــگاه 41۹۹001 

بــه صاحــب امتیــازی رضــا اســدپور در شهرســتان اندیمشــک آمــاده عرضــه قطعــات اصــل با بســته بنــدی ایســاکو به دارنــدگان محصــوالت ایــران خودرو هســتند.  



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۷    |  خـرداد ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۵

شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو برنامــه هــای خــود را تحــت 
عنــوان »امیــد ۹۹« در ســال جهــش تولیــد بــر مبنــای ارائــه خدمــات نویــن بــه 
مشــتریان، کســب ســهم مناســب از بــازار خدمــات و قطعــات، افزایــش رضایــت 

مشــتریان ترســیم کــرده اســت.

ــداف و  ــی ایران خــودرو، اه ــروه صنعت ــروش گ ــس از ف ــات پ ــه خدم ــی ارائ ــوان متول ــه عن شــرکت ایســاکو ب
راهبردهــای ســال ۹۹ مجموعــه را بــا توجــه بــه نامگــذاری ایــن ســال توســط مقــام معظــم رهبــری بــه نــام 
ــن  ــای ای ــا و مدیریت ه ــه معاونت ه ــذاری و ب ــود هدف گ ــه راه 1407 خ ــتای نقش ــد« و در راس ــش تولی »جه

شــرکت ابــاغ کــرد.
ــدگان  ــاز دارن ــه نی ــت، پاســخگویی ب ــا کیفی ــی ب ــه خدمات ــا ارای ــن اســاس شــرکت ایســاکو می کوشــد ب برای
محصــوالت ایران خــودرو و افزایــش ســهم بــازارِ خدمــات و قطعــات همچنــان شــرکتی پیــش رو باشــد و بــا ارتقاء 
ســطح کیفــی خدمــات هوشــمند و نوآورانــه، بــه صــورت روزافــزون رضایــت مشــتریان خــود را افزایــش دهــد.
در ایــن راســتا افزایــش ســهم بــازار خدمــات و قطعــات، مهندســی هزینه هــا و بهــره وری منابــع، یکپارچه ســازی 
برنامه هــای عملیاتــی در تمامــی ســطوح ســازمان و درآمدزایــی خدمــات نویــن تحــت عنــوان »امیــد ۹۹« بــه 

عنــوان راهبــرد ایــن شــرکت در ســال جــاری طرح ریــزی شــده اســت.
ایســاکو امیــد دارد بــا اجــرای ایــن برنامــه هــا، افزایــش اعتمــاد و رضایــت مشــتریان، بهبودکیفیــت و زمــان 

ــد. تعمیــرات؛ و افزایــش رضایــت شــبکه خدمــات و مدیریــت خودروهــای متوقــف و متوقــع دســت یاب
برمبنــای ایــن گــزارش، دربرنامــه هــای راهبــردی شــرکت ایســاکو کــه تحــت عنــوان “امیــد ۹۹ “ابــاغ شــد، 
توســعه خدمــات الکترونیکــی در بســتر دیجیتــال، ارتقــای مهــارت پرســنل تعمیراتــی بــا شناســایی نیازهــای 
مهارتــی و تخصصــی موثــر بــر کیفیــت تعمیــرات، ارتقــای بهــره وری نظارتــی و عملکــردی دفاتــر منطقــه ای در 
بخــش خدمــات تعمیراتــی نمایندگی هــا، هوشمندســازی اقدامــات اصاحــی شــبکه خدمــات بــا بهره گیــری 
ازسیســتم های اطاعاتــی در دفاتــر منطقــه ای، تقویــت تصویــر برنــد شــرکت ایســاکو با تمرکــز بر ارایــه خدمات 
رقابتــی در ابعــاد کیفــی و قیمتــی، همگن ســازی ســطح کیفــی خدمــات، مدیریــت اثــرات زیســت محیطــی از 

طریــق پایــش و جاری ســازی دســتورالعمل اجرایــی چرخــه حیــات محصــول در نمایندگی هــا شــده اســت.
ــا گــروه صنعنــی ایران خــودرو  همچنیــن برنامه ریــزی و هماهنگــی گســترده در حــوزه بازاریابــی و  فــروش ب
بــرای تامیــن داخلــی بهینــه قطعــات مــورد نیــاز شــبکه خدمــات در ســطح کشــور و همچنیــن تامیــن اقــام 
بــه منظــور صــادرات بــه بازارهــای هــدف، توســعه و بهبــود سیســتم های اطاعاتــی بیــن فرایندهــای »بازاریابــی 
و فــروش« و »برنامه ریــزی تامیــن«، بازنگــری و بهبــود ســاختار ارایــه و فــروش قطعــات در شــبکه فروشــگاهی 
بــا توجــه بــه روش هــای نویــن مدیــرت شــبکه و نظــارت و پایــش عملکــرد فروشــگاه ها از منظــر تعهــد بــه 

ــی ســال 13۹۹ محســوب می شــود. برندایســاکو، از دیگــر برنامه هــای عملیات

مهدی مونسان, مدیرعامل شرکت خدمات 
پس از فروش ایران خودرو ابالغ کرد:

امید ۹۹
برنامه راهبردی ایساکو
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ایساکو با طرح مومنانه با ایران 
همدل شد

ــران  ــروش ای ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
ــام  ــات مق ــتای فرمایش ــودرو، در راس خ
ــت و  ــوص حمای ــری در خص ــم رهب معظ
ــیوع  ــا ش ــان ب ــه همزم ــی ک ــتگیری از نیازمندان دس
بیمــاری کوویــد۱۹، از لحــاظ اقتصــادی دچــار مشــکل 
ــات  ــاوی ملزوم ــته هایی ح ــه بس ــا تهی ــده اند، ب ش
ــه«  ــک مومنان ــی کم ــش همدل ــه »رزمای ــی ب خوراک

ــت. پیوس

شــرکت ایســاکو، در راســتای ایفای مســوولیت اجتماعی خود در ایام 
شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور، بــا تهیه 2020 بســته معیشــتی و 
ارســال آن بــه مناطــق کم برخــوردار کشــور، بــه این پویش پیوســت.
در راســتای فرمایشــات مقــام معظم رهبــری درخصــوص حمایت از 
نیازمنــدان درایــام کرونایی بســته های معشــیتی درقالــب رزمایش 

همدلــی و کمــک مومنانــه به هفت اســتان کشــور ارســال شــد.
ایساکو؛  همیشه پیشقدم 

ــدام  ــن اق ــوص ای ــاکو درخص ــل ایس ــان، مدیرعام ــدی مونس مه

انســان دوســتانه گفــت: ایســاکو بــه عنــوان پیشــانی ارایــه دهنده 
خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی ایــران خــودرو همــواره بــا 
طرح هــای متفاوتــی ســعی کــرده کنــار و پشــتیبان مــردم باشــد. 
بــه هنــگام حــوادث ناگــوار؛ ســیل و زلزلــه در ســاعات اولیه کمک 
حــال مــردم شــریف بــوده و اکنــون نیــز بــا مشــارکت در پویــش 
ایــران همــدل و رزمایــش مومنانــه بــا حمایــت مدیرعامــل گــروه 
صنعتــی و همــکاران بزرگــوار شــرکت و جمعیــت امام رضایی هــا 
توانســیتم جامعــه هــدف را بــرای خدمت رســانی شناســایی کنیم.

کارکنــان ایســاکو بــا مشــارکت جمعیــت امــام رضایی هــا اقــدام به 
تهیــه بســته های مــواد غذایــی )برنــج، رب گوجه فرنگــی، روغــن، 
ماکارونــی، تن ماهــی و چــای( بــرای هموطنــان ســاکن در شــهرها 
ــان )شــهداد(، کرمانشــاه )ســرپل  و روســتاهای اســتان های کرم
ذهــاب(، آذربایجــان شــرقی )میانــه(، آذربایجــان غربــی )قطــور(، 
لرســتان )پلدختــر(، خوزســتان )دزفــول(، سیســتان و بلوچســتان 
)کنــارک و جنگــوگ چابهــار( کردنــد تــا در ایــن برهــه حســاس 
مرهمــی بــر دردهــا و رنج هــای ناشــی از بیمــاری کوویــد 1۹ در 

ــن مناطق باشــند. ای

شــرکت ایســاکو همــواره ســعی داشــته، در کنــار عمل بــه وظایف 
خــود بــه عنــوان متولــی خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو و 
ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه دارنــدگان محصــوالت ایــن گــروه 
ــد و در  ــز حضــور یاب ــی نی ــای مردم ــایر عرصه ه ــی، در س صنعت
راســتای انجــام مســئولیت های اجتماعــی خــود شــانه بــه شــانه 
هموطنــان در بایــای طبیعــی، حــوادث ناگــوار و هــر جــا کــه نیاز 

بــه همراهــی بــوده اســت، حاضــر شــود.
همراهــی بــا مــردم ســرپل ذهــاب در زلزلــه ســال ۹7 و کمــک به 
بازســازی ایــن منطقــه، حضــور فــوری و پررنــگ در کنــار مــردم 
ــی  ــی آموزش ــته های فرهنگ ــال بس ــوروز ۹۸، ارس ــیل زده در ن س
ــوزان روســتاهای  ــش آم ــرای دان ــوان »کاروان مهــر« ب تحــت عن
ــی  ــاش و آمادگ ــام آماده ب ــی، اع ــال متوال ــد س ــروم در چن مح
ــع اقــام  ــی و توزی ــرای خدمت رســانی در شــرایط بحران کامــل ب
و ملزومــات بهداشــتی در دوره شــیوع ویــروس کرونــا و... از جملــه 
خدمــات اجتماعــی بــوده که این شــرکت افتخــار انجــام آن را طی 

ــر داشــته اســت. ســال های اخی



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۷    |  خـرداد ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۷

توصیه ایساکو به مشتریان براي 
پیشگیري از مخاطرات قطعات تقلبي

شــرکت خدمــات پــس از فروش 
ــه  ــه ب ــا توج ــودرو، ب ایران خ
رشــد فزاینــده قطعــات تقلبــي 
ــي  ــات یدک ــازار قطع ــتاندارد در ب و غیراس
خــودرو، نســبت بــه اســتفاده مشــتریان از 

ایــن قطعــات هشــدار داد.

معــاون مهندســي و کیفیــت شــرکت خدمــات پــس 
از فــروش ایران خــودرو بــا اشــاره بــه افزایــش فــروش 
ــازار لوازم یدکــي  قطعــات غیــر اصلــي و تقلبــي در ب
و  دالالن  برخــي  گفــت:  دراین بــاره  خــودرو، 
ــي  ــه خســارت هاي مال ــه ب ــدون توج ــودجویان ب س
و جانــي جبران ناپذیــر فــروش قطعــات تقلبــي، 
به راحتــي ایــن لــوازم یدکــي را بــا قیمت هــاي 
ــازار مي کننــد و همیــن قیمت هــاي  ــه ب ــز روان ناچی
پاییــن موجــب ترغیــب هم وطنــان بــراي خریــد این 

ــود. ــات مي ش قطع

شــهریار ســلطاني در ایــن خصــوص ادامــه داد: یکــي 
ــازار،  ــوازم در ب ــن ل ــت ای ــودن قیم ــل پایین ب از دالی
کیفیــت بســیار پاییــن و بعضــا از رده خــارج بــودن 
آن هاســت؛ چنان کــه اخیــرا بــا همــکاري و پیگیــري 
مراجــع قانونــي و نهادهــاي نظارتــي مبارزه بــا پدیده 
قاچــاق، چنــد مجموعــه زیرزمینــي تولیــد قطعــات 
تقلبــي کشــف شــده اســت کــه لــوازم مســتعمل و 
ــا تغییــر رنــگ و نوســازي ظاهــري، در  معیــوب را ب
ــاري  ــد تج ــام و برن ــه ن ــي ب ــته بندي هاي تقلب بس

ــد. ــازار مي کردن ــه ب ــازان کشــور، روان خودروس
وي در ادامــه افــزود: تشــخیص تقلبــي بــودن 
ایــن قطعــات، از روي بســته بندي کار ســاده اي 
نیســت؛ ازایــن رو شــرکت ایســاکو همــواره بــه 
مصرف کننــدگان توصیــه مي کنــد، بــراي اطمینــان 
ــده،  ــداري ش ــي خری ــات یدک ــودن قطع ــل ب از اص
شــماره بارکــد موجــود بــر روي بســته بندي آن را بــه 
شــماره 300031 پیامــک کــرده و از اصلــي یا تقلبي 

ــوند. ــودن آن آگاه ش ب

ســلطاني گفــت: یکــي دیگــر از روش هاي شناســایي 
قطعــات اصلــي، اســتفاده از گزینــه اصالــت قطعــات 
در اپلیکیشــن ایســاکو اســت کــه مشــتریان بــا نصب 
ــر روي گوشــي هاي هوشــمند، مي تواننــد  ایــن اپ ب
ــایر  ــه، از س ــودن  قطع ــل ب ــي از اص ــن آگاه ضم

ــات متنــوع آن نیــز بهره منــد شــوند. امکان
وي امــا یکــي از بهتریــن راه هــاي مبــارزه بــا 
کاهبــرداري، تقلــب و ایجــاد اطمینــان خاطــر بــراي 
ــه  ــه ب ــدگان محصــوالت ایران خــودرو را، مراجع دارن
نمایندگي هــا وفروشــگاه هاي مجــاز دانســت و گفــت: 
ارائــه خدمــات و قطعات اســتاندارد و باکیفیــت، اولین 
و مهم تریــن مســئولیت شــرکت ایســاکو اســت و این 
مجموعــه بــا تمــام تــوان در ایــن زمینــه مي کوشــد 
ــر طبــق  ــه رشــد رضایــت مشــتریان ب و نتایــج رو ب
گــزارش نهادهــاي نظارتــي ذي ربــط در ایــن زمینــه 

ــن تاش هــا اســت. ــاي اثربخشــي ای نیــز گوی
ــداد  ــه اســتفاده از ام ــن نســبت ب ســلطاني همچنی
خودروهــاي مجــاز تاکیــد کرد و گفــت: برخــي امداد 

خودروهــاي متفرقــه بــا دریافــت هزینه هــاي بســیار 
ــان  ــودرو، هم وطن ــر خ ــا تعمی ــل ی ــراي حم ــاال ب ب
را متضــرر و بــه روش هــاي مختلفــي از مــردم 
کاهبــرداري مي کننــد. بــه همیــن منظــور توصیــه 
ایران خــودرو  محصــوالت  دارنــدگان  مي شــود 
بــراي دریافــت خدمــات امــدادي، بــا مرکــز تمــاس 
ــل  ــاس حاص ــماره 0۹6440 تم ــه ش ــودرو ب ایران خ
ــران  ــودرو ای ــرکت امدادخ ــات ش ــد و از خدم فرماین

ــود. ــد ش بهره من
ــان گفــت: حــوزه خدمــات پــس از فــروش  او در پای
ــي  ــال بررس ــتمر در ح ــورت مس ــودرو به ص ایران خ
رویه هــا،  به روزرســاني  و  قابل بهبــود  نقــاط 
نمایندگي هــاي  تجهیــزات  و  ابــزار  فرآیندهــا، 
مجموعــه اســت و امیدواریــم بــا ســرلوحه قــرار دادن 
فرمایــش مقــام معظــم رهبــري در ســال ۹۹ بتوانیــم 
بــا ارتقــاء روزافــزون رضایــت مشــتریان، گام مهمــي 

ــم. ــد« برداری ــش تولی ــتاي »جه در راس

امدادخودروایــران بــا هــدف توســعه خدمــات غیرحضــوری خــود در شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا، »کارشناســی خــودرو ناشــی از 
تصــادف یــا ســرقت«، در محــل مــورد نظــر مشــتری را بــه خدمــات پیشــین خــود اضافــه کــرد.

بــه گــزارش ارتباطــات امــداد خــودرو ایــران، ســیدعباس میرحســینی مدیرعامــل شــرکت بــا اشــاره بــه خدمت »کارشناســی خــودرو ناشــی از تصــادف یا ســرقت«، 
بــا توجــه بــه لــزوم حفــظ فاصلــه اجتماعــی در شــرایط اپیدمــی بیمــاری کویــد 1۹ و صرفه جویــی در وقــت، بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری بــه نمایندگــی و در 

محــل موردنظــر مشــتریان به صــورت رایــگان خبــر داد.  
ــران و در راســتای تکمیــل خدمــات  ــا هــدف تکمیــل زنجیــره خدمــات غیرحضــوری امدادخــودرو ای وی در ادامــه، خدمــات کارشناســی خــودرو در محــل را ب

ــوان کــرد.  ــن شــرکت، عن ــژه ای ــرای مشــتریان وی مکان محــور ب
مشــترکین کارت طایــی از ایــن پــس می تواننــد بــا ثبــت درخواســت خــود بــرای دریافــت خدمــت کارشناســی غیرحضــوری در وب ســایت شــرکت بــه آدرس 

www.096440.com از مزایــای ایــن خدمــت جدیــد برخــوردار شــوند. 
شــرکت امدادخــودرو ایــران بــا بزرگتریــن نــاوگان امــدادی خــودرو در کشــور و بــا تکیــه بــر دانــش روز، در اقصــی نقــاط کشــور به صــورت شــبانه روز بــا شــماره 

سراســری0۹6440 آمــاده خدمت رســانی بــه هموطنــان عزیــز اســت.

به سبد خدمات امدادخودرو 
ایران افزوده شد

کارشناسی 
خودرو در محل؛ 

فقط با چند 
کلیک!
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حــوزه خدمــات پــس از فروش 
ایران خــــودرو هم راستــــا 
ــور در  ــی کش ــرایط فعل ــا ش ب
ــا پیشــنهاد  ــا، ب ــا ویــروس کرون مقابلــه ب
اســتفاده از خدمــات در محــل مــورد 
نظــر مشــتریان، هموطنــان را بــه حضــور 
حداقلــی در اماکــن عمومــی دعــوت کــرد.

بنابــر گــزارش روابــط عمومــی شــرکت امدادخــودرو 
ایــران، مشــتریان گــروه صنعتــی ایران خــودرو، بدون 
ــای  ــه نمایندگی ه ــوری ب ــه حض ــه مراجع ــاز ب نی
ــات  ــد از امکان ــروش می توانن ــس از ف ــات پ خدم
ــواع  ــت ان ــرای دریاف ــده ب ــف ش غیرحضــوری تعری
خدمــات، از طریــق کانال هــای ارتباطــی همچــون 
ــا  شــماره تلفــن 0۹6440، اپلیکیشــن ایســاکو و ی
 https://096440.com آدرس  بــه  وب ســایت 
درخواســت  خــود را ثبــت و خدمــات خودرویــی را 

در محــل مــورد نظــر دریافــت کننــد.
نگاهــی بــه اقداماتــی کــه توســط شــرکت خدمــات 
ــتریان  ــل مش ــودرو در مح ــروش ایران خ ــس از ف پ

قابــل ارائــه اســت:

راه اندازی تلفنی
ایران خــودرو  پاســخگویی  مرکــز  کارشناســان 
)0۹6440( در 24 ســاعت شــبانه روز آمــاده هســتند 
تــا در صورتــی کــه نقــص فنــی خــودرو بــه صــورت 
ایمــن از طریــق مشــاوره تلفنی توســط راننــده قابل 
رفــع باشــد، بــا راهنمایــی الزم ایــراد برطــرف شــود. 
ایــن خدمــات توســط امدادخــودرو ایران در راســتای 
صنعتــی  گــروه  مشــتری مداری  سیاســت های 
ایران خــودرو بــه صــورت رایــگان ارائــه خواهــد شــد.

خدمات عمومی امدادی
ایــن خدمــات شــامل تامیــن و نصــب باتــری کمکی، 
تامیــن ســوخت، بازکــردن درب هــای خــودرو، 
پنچرگیــری و تنظیــم بــاد، تعویــض زاپــاس و تامین 
رینــگ و الســتیک اســت کــه توســط ناوگان هــای 
امدادســریع، امدادپــاس و حمــل در محل مشــتری، 
ــه  ــد کارخان ــارغ از برن ــا، ف ــتر خودروه ــرای بیش ب

ــود. ــه می ش ــودرو ارائ ــازنده خ س

امداد سریع
ــی  ــراد فن ــل ای ــه دلی ــودرو ب ــف خ در صــورت توق
ــر  ــر لحظــه از شــبانه روز و در ه ــه در ه ــا حادث و ی
ــودرو  ــی خ ــکان دسترس ــه ام ــور ک ــه از کش نقط
امــداد از طریــق  راه هــای تعریــف شــده وزارت 
ــد،  ــته باش ــود داش ــازی وج راه و شهرس

ــرات  ــا در محــل حاضــر شــده و تعمی همــکاران م
ســبک امــدادی کــه طــی مــدت کمتــر از 20 دقیقه 

ــل انجــام باشــد را انجــام خواهنــد داد. قاب

امداد پاس
عیب یابــی و تعمیــرات برخــی از ایرادهــای خــودرو 
در محــل، مســتلزم صــرف زمانــی بیشــتر از زمــان 

امــداد  در  شــده  تعریــف 
ســریع اســت، امــداد پــاس 
از  جلوگیــری  هــدف  بــا 
حمــل خــودرو، صرفه جویــی 
ــت مشــتریان و انجــام  در وق
خدمــات تعمیرگاهی ســبک 
و  اســت  راه انــدازی شــده 
خدماتــی همچــون تعویــض 
قطعاتــی ماننــد رادیاتــور، 
ــام  ــک، دین ــپ هیدرولی پم
ــه  ــر را ب ــورد دیگ ــا م و ده ه
ــات  ــاند.. خدم ــام می رس انج
امــداد پــاس نیــز به صــورت 
ــود. ــه می ش ــبانه روزی ارائ ش

امداد گلس 
انــواع  تعویــض  خدمــات 
شیشــه، چــراغ، آینــه و تعمیر 

ــاوگان  ــودرو در محــل  توســط ن ــای درب خ قفل ه
ــی  ــروه صنعت ــای گ ــرای خودروه ــس ب ــداد گل ام
ایــران خــودرو ارائــه می شــود. در حــال حاضــر ایــن 
خدمــت در شــهر تهــران راه اندازی شــده و بــه زودی 

ــی خواهــد شــد.  در سراســر کشــور اجرای

AUTOCLICK سرویس در محل
دوره  ای  ســرویس  های  انجــام  بــرای  اتوکلیــک، 
ــز و  ــت ترم ــا، لن ــمع، فیلتره ــن، ش ــض روغ )تعوی
ــل  ــی خــودرو در محــل، قاب ــات تعمیرات ...( و خدم
ــا اســتفاده  ــد ب اســتفاده اســت. مشــتریان می توانن
از اپلیکیشــن ایســاکو یــا ســامانه اخــذ نوبــت 
در وب ســایت امدادخــودرو ایــران و یــا تلفــن 
ــن  ــری 0۹6440 از ای سراس
خدمــات بهره منــد شــوند. 
سرویــــس  هــــای دوره ای 
ایــام  تمامــی  در  خــودرو 
ــی1۹  ــاعت 7 ال ــه از س هفت
بــا اخــذ نوبــت از کانال هــای 
ــط متخصصین  ارتباطی توس
ایــن شــرکت ارائــه می شــود.

امداد سوئیچ 
ــه در  ــی ک ــه خدمات  از جمل
»امــداد ســوئیچ« تــدارک 
دیــده شــده می تــوان بــه 
ارائــه  همچــون  مــواردی 
خدمــات امــدادی مرتبــط 
بــا کلیــه ایــرادات قفــل درب 
ــارس،  ــروه پ ــای گ خودروه
تنــدر۹0،   ،405 ســمند، 
ــوئیچ  ــا س ــط ب ــرادات مرتب ــا، ای ــروه 206 و ران گ
ــف  ــوئیچ، تعری ــد س ــف ک ــامل تعری ــودرو  ش خ
ــوئیچ و  ــپ(، شکســتن س ــف چی ــزر )تعری ایموبای
ســاخت تیغــه، تعویــض مغــزی ســوئیچ، رفــع ایــراد 
برقــی ســوئیچ، مفقــودی ســوئیچ، ســاخت ســوئیچ 
یــدک، مشــکات مربــوط بــه گیرنــده و فرســتنده 

قفــل مرکــزی و تعویــض کامــل مجموعــه ســوئیچ 
بــه همــراه برنامــه در محــل مشــتری اشــاره کــرد. 

حمل خودرو 
در نهایــت اگــر بــا وجــود تمــام خدمــات قایــل ارائــه 
بــه صــورت غیرحضــوری، امــکان راه انــدازی خــودرو 
در محــل، وجــود نداشــت، حمــل انــواع خــودرو بــا 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــتاندارد ب ــن و اس شــیوه های نوی
خــودرو متوقــف شــده و شــرایط محیطــی، توســط 
ــدادی در طــول 24  ســاعت شــبانه روز،  ــاوگان ام ن
انجــام می گیــرد.  نــاوگان حمــل بــا دارا بــودن انــواع 
ــانی و  ــات امدادرس ــر، عملی ــوار و  خودروب خودروس
حمــل را در ســطح اســتانداردهای بین المللــی 

ــد.  ــام می دهن انج

خرید آناین خدمات امدادخودروایران
کارت اشتراک طایی 

کارت طایــی امدادخودروایــران در حــال حاضــر در  
ســطوح مختلــف کــه شــامل کارت طایــی ســال و 
ــا چهــار ســتاره اســت.  ــی یــک ت کارت هــای طای
ــش  ــامل پوش ــي ش ــات کارت طای ــده خدم عم
زیــان ناشــی از تصادفــات، ســوانح، ســرقت و انجــام 
تعمیــرات فنــی خــودرو می باشــد. همچنیــن 
ــي  ــه درخواســت مشــتریان، راهنمای پاســخگویي ب
ــور  ــري ام ــي، اطاع رســاني، پیگی ــدازي تلفن و راه ان
مشــتریان،  مشــاوره فنــي، انجــام فعالیت هــاي 
امــدادي بــه صــورت شــبانه روزي، حمــل و جابجایي 
ــه صــورت رایــگان،  خــودرو و انتقــال سرنشــینان ب
ــل  ــداري و تحوی ــرویس های ادواري، نگه ــه س ارای
ــای  ــات کارت ه ــر خدم ــتیک از دیگ ــه الس 4 حلق

ــی اســت. طای

کارت اشتراک امداد سیار 
با خرید اشــتراک امداد ســیار از خدمات شــبانه روزی 
ایــن شــرکت شــامل راهنمایــی و راه انــدازی تلفنــی، 
امدادســریع، امدادپــاس، امدادگلس، حمــل خودرو، 
ســرویس در محــل و امدادســوئیچ بهره منــد شــوید. 
ــودرو در  ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ شــرکت خدم
پایــان بــا آرزوی ســامتی بــرای یکایــک هموطنان، 
آمادگــی کامــل خــود را نســبت بــه ارائــه خدمــات 
ــاوگان  ــن ن ــتفاده از بزرگ تری ــا اس ــوری ب غیرحض
امــدادی در سراســر کشــور، به صــورت شــبانه روزی 
اعــام کــرد. ایــن شــرکت از هموطنــان خواســت، 
بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا، در مواقــع 
ــورت  ــده و در ص ــارج نش ــزل خ ــروری از من غیرض
نیــاز بــه خدمــات خودرویــی از امکانــات ایــن 

ــوند. ــد ش ــه بهره من مجموع

اقدامات خدمات پس از فروش ایران خودرو برای مقابله با شیوع ویروس کرونا

شما به نمایندگی ایران خودرو نیایید،
ما برای خدمت رسانی می آییـم

خدمات امداد عمومی شامل 
تامین و نصب باتری کمکی، تامین 
سوخت، بازکردن درب های خودرو، 

پنچرگیری و تنظیم باد، تعویض 
زاپاس و تامین رینگ و الستیک 

است که توسط ناوگان های 
امدادسریع، امدادپاس و حمل 
در محل مشتری، برای بیشتر 
خودروها، فارغ از برند کارخانه 

سازنده خودرو ارائه می شود.
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ــه  ــی ب ــازی دسترس ــروژه »یکپارچه س ــاِم پ ــا اتم ــاکو( ب ــودرو )ایس ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
ــت  ــش رضای ــات و افزای ــه خدم ــریع ارائ ــتای تس ــری در راس ــد دیگ ــی« )IDEA( گام بلن ــه های الکتریک نقش

مشــتریان خــود برداشــت.

نقشــه های الکتریکــی الفبــای عیب یابــی و ابــزار مهــم تعمیــرکاران و کارشناســان فنــی در خصــوص بــرق انــواع خــودرو اســت و در ایــن 
پــروژه همــکاران مــا موفــق شــدند بــا ایجــاد ارتبــاط سیســتمی بیــن نقشــه های الکتریکــی و شــماره شاســی هــر خــودرو، دسترســی 

تعمیــرکاران بــه نقشــه برقــی خودروهــا را فراهــم کننــد.
پیــش از ایــن، تعــدد نقشــه های شــماتیک الکتریکــی کــه حاصــل تنــوع محصــوالت تولیــدی گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــود، گاهــا 

باعــث بــروز مشــکاتی بــرای تطبیــق نقشــه بــرق خــودرو و عیب یابــی و در نهایــت طوالنی تــر شــدن زمــان تعمیــرات و ... می شــد.
در حــال حاضــر کارشناســان فنــی بــا وارد کــردن شــماره شاســی هــر خــودرو در سیســتم جدیــد، بــه راحتــی بــه نقشــه الکتریکــی آن 

دسترســی داشــته و بــا ســرعت، ســهولت و اطمینــان کامــل بــه رفــع عیــوب برقــی خــودرو خواهنــد پرداخــت.
در خصــوص دســتاوردهای ایــن پــروژه بــزرگ بــه »کاهــش زمــان تعمیــرات«، »کاهــش تعویــض اشــتباه قطعــات«، »افزایــش دقــت و 

ــوان اشــاره کــرد. ــی« و »امــکان افزایــش ظرفیــت پذیــرش خــودرو« در نمایندگی هــا می ت ســرعت عیب یاب
سیســتم نویــن، عــاوه بــر افزایــش دقــت و صحــت عیب یابــي، مســیر تشــخیص و رفــع ایــرادات الکتریکــي هــر خــودرو را بــه طــور 
متوســط 12 دقیقــه کاهــش مي دهــد و ایــن پــروژه بــا توجــه بــه ســهم تعمیــرات الکتریکــي در پذیــرش نمایندگي هــا، ســاالنه حــدود 

250هــزار ســاعت کاهــش زمــان تعمیــرات و یــا افزایــش ســهم پذیــرش را در پــی خواهــد داشــت.
ــا هــدف تســریع و تســهیل خدمت رســانی در مجموعــه خدمــات پــس از فــروش برنامه ریــزی و  اقدامــات اصاحــی از ایــن دســت، ب
ــر کنــد. ــه ایــن مهــم نزدیک ت ــه شــکل روزافــزون ب اجرایــی می شــود و امیدواریــم بهبــود فرآیندهــا و روال هــا، شــرکت ایســاکو را ب

نقشه های الکتریکی 
محصوالت ایران 

خودرو را در سایت 
ایساکو بیابید

شــرکت ایســاکو بــه عنــوان متولــی خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، بــا هــدف جلوگیــری 
از فــروش قطعــات و لــوازم یدکــی غیراصــل و غیراســتاندارد، بــا پایــش دقیــق ۱2۰۰ فروشــگاه  
ــت  ــا جدی ــان ب ــف را همچن ــا متخل ــد و بعض ــاز ناکارآم ــگاه های مج ــاز فروش ــو امتی ــود، لغ خ

ــد. ــری می کن پیگی

شــرکت ایســاکو همــواره بــه منظــور بهینه ســازی و افزایــش بازدهــی فروشــگاه های مجــاز و اطمینــان مشــتریان از 
اســتاندارد بــودن قطعــات و لــوازم یدکــی ارائــه شــده، نظــارت و بازرســی مراکــز خدماتــی خــود را در دســتور کار دارد و 

از ابتــدای ســال تــا کنــون 75 فروشــگاه خــود را بــه دلیــل تخلــف یــا بازدهــی پاییــن لغــو کــرده اســت.
در همیــن راســتا بــرای اعطــای امتیــاز فروشــگاه مجــاز بــه متقاضیــان جدیــد نیــز رویکردهــای نظارتی جدیــدی ایجاد 

شــده و صاحیــت و شایســتگی متقاضیــان بیــش از گذشــته مــورد بررســی قــرار می گیــرد. 
بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی مشــتریان در زنجیــره ارزش ایران خــودرو و بــه منظــور حفــظ و ارتقــای کیفیــت خدمــات، 
ــا  ــه خدمــات توســط نمایندگی هــا، تخلــف در فــروِش فروشــگاه ها و ی در صــورت مشــاهده عملکــرد ضعیــف در ارائ

محــرز شــدن هــر گونــه قانون شــکنی، امتیــاز آن هــا لغــو و مطابــق قوانیــن بــا ایشــان برخــورد خواهــد شــد.
ــوازم یدکــی از  ــات و ل ــد قطع ــان خری ــه در زم ــه می شــود ک ــدگان محصــوالت ایران خــودر توصی ــه دارن ــان ب در پای
فروشــگاه های ایــن شــرکت بــه بســته بندی ایســاکویی و هولوگــرام آن توجــه کــرده و بــا ارســال کــد 16 رقمــی مندرج 
بــر روی برچســب قطعــه بــه شــماره 300031 و یــا بــا نصب اپلیکیشــین ایســاکو، از اصالــت کاال و قیمــت آن اطمینان 
حاصــل کننــد. در صــورت مشــاهده  مغایــرت در قیمــت و اصالــت قطعــه و یــا عــدم ارائــه فاکتــور سیســتمی توســط 

فروشــنده، مشــتریان می تواننــد مراتــب را بــه مرکــز پاســخگویی ایران خــودرو بــه شــماره 0۹6440 اطــاع دهنــد.

فروشگاه های متخلف لغو امتیاز می شوند

با اعتبار ایساکو 
شوخی نکنید!

نمایندگــی ۱۹۷۰ ایران خــودرو در راســتای قدرانــی از تــاش شــبانه روزی و بی وقفــه کادر درمانــی در مراقبــت از بیمــاران 
کرونــا؛ خدمات ویــژه ای بــرای »جهادگــران ســامت« اختصاص داده اســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایســاکو، نمایندگــی 1۹70 شــهر رشــت بــه صاحــب امتیــازی رحیــم بلندپــور، در شــرایط شــیوع ویــروس 
کرونــا، بــه تاشــگران عرصــه ســامت، خدمــات خودرویــی بــا تخفیــف ویــژه  ارائــه می دهــد.

بنابرایــن گــزارش، ایــن نمایندگــی بــه منظــور قدردانــی از کادر درمــان کــه بــا تحمــل دوری از خانــواده و عزیــزان خــود بــرای بهبــود بیمــاران و 
ریشــه کنی ایــن ویــروس از هیــچ خدمتــی دریــغ نکردنــد، ایــن خدمــات را قایــل شــده اســت.

گفتنــی اســت بســیاری از نمایندگی هــای گــروه صنعتــی ایران خــودرو در شــهرها و اســتان های خــود، جــزو افــراد شــناخته شــده و خیــر هســتند 
کــه در طــی ســال های اخیــر نشــان داده انــد، در حــوادث و پیشــامدهای ناگــوار کشــور، بــدون در نظــر گرفتــن منافع اقتصــادی، اقدامات شایســته 

و انسان دوســتانه ای را بــه انجــام رســانده اند.

همزمان با شیوع ویروس کرونا 
صورت گرفت:
اعام آمادگی نمایندگی 
۱۹۷۰ ایران خودرو برای 
ارائه خدمات ویژه به 
کادر درمان
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از  پــس  خدمــات  شــرکت 
بــا  ایران خــودرو  فــروش 
توجــه بــه افزایــش اســتفاده از 
قطعــات تقلبــی، نســبت بــه مراجعــه بــه 

داد. هشــدار  متفرقــه  تعمیرگاه هــای 

ایــن مجموعــه بــا توجــه بــه افزایش مــوارد اســتفاده 
از قطعــات غیــر اســتاندارد و تقلبــی در برخــی 
ــدگان محصــوالت  ــه دارن ــه، ب تعمیرگاه هــای متفرق
ــام  ــرای انج ــرد، ب ــه ک ــی توصی ــروه صنعت ــن گ ای
بــه  تعمیــرات خــودرو،  و  ادواری  ســرویس های 
نمایندگی هــای مجــاز ایــران خــودرو مراجعــه کنند.

ــروش ایســاکو تشــریح  ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
کــرد: متاســفانه در ســال هاي اخیــر تولیــد و 
ــت و  ــل، بی کیفی ــر اص ــي غی ــات یدک ــع قطع توزی

در بســته بندي هاي تقلبــي در بــازار بــه نحــوي 
ــات  ــودن قطع ــل ب ــخیص اص ــه تش ــه ک رواج یافت
بــراي مشــتریان تقریبــا غیرممکــن شــده و ایــن در 
ــي اســت کــه اســتفاده از ایــن قطعــات عــاوه  حال
ــش  ــاد، در بخ ــي زی ــاي مال ــل هزینه ه ــر تحمی ب
اقــام و قطعــات ایمنــي خطــرات جانــي را نیــز براي 

ــراه دارد. ــه هم مشــتریان ب
ــزود: حــوزه خدمــات  وردینــی در ایــن خصــوص اف
پــس از فــروش ایران خــودرو همزمــان بــا همــکاری 
ــی در خصــوص پایــش، نظــارت و  ــا مراجــع قانون ب
ــی  ــث گمراه ــه باع ــی ک ــر محصوالت ــع آوری ب جم
ــود،  ــه می ش ــن مجموع ــتریان ای ــردرگمی مش و س
بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو توصیــه 
ــرای بهره منــدی از قطعــات و  اکیــد می کنــد کــه ب
خدمــات اســتاندارد و بــا کیفیت به هنــگام تعمیرات 

ــای  ــه نمایندگی ه ــا ب ــودرو، تنه ــرویس های خ و س
مجــاز ایــن شــرکت مراجعــه فرماینــد.

وی در خصــوص اقداماتــی کــه طــی ســال های اخیر 
بــرای مبــارزه بــا پدیــده قاچــاق و قطعــات تقلبــی 
ــه طــرح  در شــرکت ایســاکو انجــام شــده اســت ب
اصالــت قطعــه اشــاره کــرد و گفــت: در ایــن طــرح 
مصرف کننــدگان مي تواننــد پــس از خریــد قطعــه، 
شــماره بارکــد درج شــده بــر روي بســته بندی آن را 
بــه شــماره 300031 پیامــک کــرده و بافاصله پس 
از ارســال پیامــک، از اصالــت داشــتن و یــا نداشــتن 

قطعــه از طریــق پیــام کوتــاه آگاه شــوند.
ــري  ــور جلوگی ــه منظ ــرکت ب ــن ش ــن ای همچنی
ــي،  ــات یدک ــازار قطع ــب در ب ــرداري و تقل از کاهب
نزدیــک بــه 5 ســال اســت کــه بــا قــراردادن لیســت 
ــل اپلیکیشــن ایســاکو،  ــات در موبای و قیمــت قطع

مشــتریان را از لــوازم یدکــی ارائــه شــده توســط این 
شــرکت، مطلــع کــرده اســت.

وی در پایــان گفــت: حــوزه خدمــات پــس از فــروش 
ایران خــودرو بــه صــورت مســتمر بــا برگــزاری 
جلســات، کارگروه هــا و کمیته هــای مختلــف و 
بررســی نقــاط قابــل بهبــود و به روزرســانی رویه هــا، 
نمنایندگی هــای  تجهیــزات  و  ابــزار  فرآیندهــا، 
ــه  ــات ب ــن خدم ــه بهتری ــعی در ارائ ــه، س مجموع
مشــتریان خــود دارد؛ چنانکــه طبــق آخریــن آمــار 
ــت و  ــی کیفی ــرکت بازرس ــط ش ــده توس ــه ش ارائ
اســتاندارد ایــران، ایــن شــرکت موفــق شــده اســت 
بــرای نخســتین بــار در شــاخص رضایــت مشــتریان 
در میــان تمــام خودروســازان اعــم از داخلــی و وارد 

ــد. ــه مقــام دوم دســت یاب کننــده ب

سرویس های ادواری دارندگان محصوالت ایران خودرو 
فقط در نمایندگـی های مجـاز 

ــل،  ــاز نمایندگــی ۳۳۰۷ ایران خــودرو در شــهر باب صاحــب امتی
بــه منظــور مقابلــه بــا شــیوع ایــن بیمــاری جدیــد، بیــش از ۴۰۰ 
ــاران  ــداری بیم ــتان های نگه ــه بیمارس ــوینده ب ــواد ش ــر م لیت

مشــکوک بــه کرونــا در ایــن شــهر اهــدا کــرد.

ــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو،  ــه گــزارش رواب ب
ــه عنــوان یــک فعــال اقتصــادی  ــل ب مصطفــی خورشــیدی کــه در شــهر باب
ــود،  ــهریان خ ــرای همش ــتغال زایی ب ــا اش ــود، ب ــناخته می ش ــر ش خوش  فک
ــات  ــت و... اقدام ــر مارک ــه هایپ ــودرو و مجموع ــی ایران خ ــب نمایندگ در قال

ــت. ــانده اس ــام رس ــه انج ــهر ب ــن ش ــتانه ای در ای انسان دوس
بنابرایــن گــزارش، وی در تازه تریــن اقــدام در شــرایطی کــه اقــام شــوینده و 
ضدعفونی کننــده توســط برخــی از ســودجویان در حــال احتــکار و گران شــدن 

لحظــه ای اســت، بــا اهــدا ایــن اقــام بــه بیمارســتان های شــهر خــود، بیــش از 
پیــش بــه وظیفــه انســانی خــود جامــه  عمــل پوشــانده اســت.

ــت و  ــودرو اس ــای ایران خ ــن نمایندگی ه ــاز از قدیمی تری ــب امتی ــن صاح ای
از ســال 71 فعالیــت خــود را بــه عنــوان نماینــده آغــاز کــرده و بــا همــکاری 
مجموعــه 16 نفــری خــود، با کســب رتبه یــک وزارت صنایــع و امتیــاز 771 در 
رضایــت مشــتریان، در زمینــه خدمــات خودرویــی نیز خوش درخشــیده اســت.
وی دراین بــاره می گویــد: بــا توجــه بــه موضــوع شــیوع کرونــا در ســطح کشــور 
و اســتان مازنــدران، بــه منظــور کمــک بــه خدمــات شایســته درمانــی در محل 
ــکی  ــتان های علوم پزش ــا در بیمارس ــه کرون ــکوک ب ــاران مش ــداری بیم نگه
بابــل، بیــش از 400 لیتــر مــواد شــوینده شــامل مایــع شست وشــوی دســت و 
ســفیدکننده بــه ایــن مراکــز اهــدا کردیــم و تــاش می کنیــم ایــن اقدامــات تــا 

اعــام وضعیــت ســفید در خصــوص ایــن بیمــاری ادامــه پیــدا کنــد.

اقدام انسان دوستانه 
نمایندگی ۳۳۰۷ 
ایران خودرو برای 
مبـارزه با
ویروس کرونا

ــاکو  ــین ایس ــا اپلیکش ــا ب ــه م ــا هم مطمئن
ــوب؛  ــن اپ محب ــم. ای ــی را داری ــنایی کاف آش
جــزء یکــی از پرطرفدارتریــن اپ هــای موبایلــی 

ــت. اس
در چنــد ماه گذشــته رقابــت بیــن نمایندگی ها 

بــرای معرفــی ایــن اپ بــه مشــتریان افزایــش 
پیــدا کــرده اســت . بــا افــرادی کــه بیشــترین 
امتیــاز را در معرفــی اپ داشــتند آشــنا شــوید:

ــی  ــر نمایندگ ــزار مدی ــن خدمتگ - حس
2452 ایــذه

ــا کارشــناس پذیــرش  ــعود مجیدنی -  مس
ــی 3210 نمایندگ

امــور  مســیول  صــاح زاده  وحیــد   -
1۸16 نمایندگــی  مشــتریان  

برترین های معرفی
اپ ایساکو
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این صفحه از آن شماست...
بــرای شــمایی کــه در یــک حــوزه توانایــی و اســتعداد داریــد. قــرار اســت 
در صفحــه ی »عصــر ایســاکو«  ازشــما بگوییــم، ازاســتعدادی کــه دارید.

گفت وگــوی »فرهنــگ خدمــت« بــا صــادق رفیعــی در صفحــه 13 
ــماره  ــس ش ــم. پ ــف کردی ــا کش ــه م ــود ک ــتعدادی ب ــد. او اس را بخوانی

0۹10۸۹2062۸ را بــه خاطــر بســپارید.
برایمان بنویسید چرا این صفحه باید از آن شما شود!
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از مشــهد 75 کیلومتــر بــه ســمت مرز 
ــا  ــا ب ــم، ت ــش می روی ــتان پی افغانس
یکــی از پیش غــراوالن خدمات رســانی 

بــه مــردم دیــدار کنیــم.
ــار  ــم انتظ ــور می کنی ــه عب ــراف ک ــای اط از بیابان ه
رســیدن بــه چنیــن جــای خــوش آب و هوایــی کمی 
دور از ذهــن می نمایــد ولــی انصافــا از ییاقــات 
ــازه واردی  باصفــای خراســان رضــوی اســت و هــر ت

ــد. ــی می کن را هوای
ــی و  ــش از ایلخان ــکوه دوران کهن ــر و ش ــوز از ف هن
ــیار دارد. ــادگاری بس ــار ی ــا قاج ــه ت ــوری گرفت تیم

ــری و  ــهید مطه ــت. زادگاه ش ــان1 اس ــا فریم اینج
شــهری کــه از دیربــاز بــه خاطــر بنــد تاریخــی و قنــد 
شــیرینش معــروف بــوده و هســت و کشــت چغنــدر 
قنــد در زمــان حاضــر اقتصاد شــهر را مشــخصا تحت 

تاثیــر قــرار داده اســت.
امتیــاز  صاحــب  زحمتکــش  محمــد  میهمــان 
نمایندگــی مجــاز 3017 ایران خــودرو در صبــح 

ســردی زمســتانی از جنــس اســفند بودیــم.
پــس از ورود بــه نمایندگــی و ســام و احــوال، دیدیــم 
کــه در کنــار یکــی از مشــتریان نشســته و در حــال 
ــی خــود اســتقبال  ــا معرف ــا وی اســت. ب ــت ب صحب

گرمــی کــرد.
ــود، می گفــت  پســرش کــه از پرســنل نمایندگــی ب
کــه بــه نــدرت در دفتــر مدیریتــش می نشــیند و یــا 
کنــار مشــتریان اســت و یــا در حــال تعامــل و انجــام 

ــا کادر نمایندگــی اســت. هماهنگی هــا ب
بــه لحــاظ وســعت نمایندگــی چنــدان بزرگــی نبــود 
ــن نقطــه از کشــور را  ــی کار بســیار بزرگــی در ای ول

ــود. رقــم زده ب
کســب رتبــه ممتــاز کشــوری و مقــام اول در میــان 
ــزی اســت  همــه نمایندگی هــای خودروســازان چی
کــه تقریبــا مدینــه فاضلــه نمایندگی هــای 

ــت. ــروش اس ــس از ف ــات پ خدم

بــا خــود گفتــم حتمــا بایــد از مشــاور خارجــی قــوی 
اســتفاده کــرده و دوره هــای آموزشــی خاصــی بــرای 
ــه  ــد ب ــه بتوان ــند ک ــه باش ــر گرفت ــود در نظ کادر خ

چنیــن رتبــه اي دســت پیــدا کــرده باشــد.
ــی و  ــاز ادراک ــا امتی ــه ت ــاداری گرفت ــاز وف   از امتی
ــرار دارد. ــود ق ــای خ ــد اع ــه در ح ــردی هم عملک
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــال اس ــش 24 س ــای زحمتک آق
مدیریــت نمایندگــی خدمات پــس از فروش مشــغول 
ــان  ــی فریم ــر از نمایندگ ــت و غی ــت اس ــه فعالی ب
صاحــب دو نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش 
ــت.  ــام اس ــت ج ــاندیز و ترب ــهرهای ش ــردر ش دیگ
جالــب اســت کــه رتبــه دو نمایندگــي دیگــرش نیــز 
بــه رتبــه یــک ارتقــا یافتــه اســت. از مشــهد همســر 
اختیــار کــرده امــا آب هــوای خــوب فریمان آنهــا را در 
ایــن دیــار مانــدگار کــرده اســت. دارای دو دختــر و دو 
پســر اســت کــه ســه نفــر از آنهــا بــه همــراه دامــاد و 
برخــي دیگــر از اعضــاي فامیــل در همیــن نمایندگی 

مشــغول بــه کار هســتند.
ــه دفتــر کار آقــای زحمتکــش چنــد   هنــگام ورود ب
عکــس دســته جمعــی توجــه مــا را جلــب می کنــد 
و آن طــور کــه مشــخص اســت همــه کادر نمایندگــی 
هســتند که در محــل کار و در منــزل آقای زحمتکش 
ــد و در همیــن فضــای صمیمیــت و  گــرد هــم آمدن

ــد. ــت می یاب ــتری مداری عینی ــی مش یک دل
اینجــا جایــی اســت که معنــی خودبــاوری، خودکفایی 
و خوداتکایــی یکجــا جمــع شــده اســت. از یــک طرف 
از خانــواده یــک پــاي کار اســت و از طرفی از پتانســیل 
ســایر نمایندگی هــاي تحــت مدیریــت وي در تامیــن 

نیازهــاي رایــج بــه مــدد وي آمده اســت.
یکــی از شــاخصه های کســب رتبــه ممتــاز نمایندگی 
مجــاز 3017 تعریــف نظــام انگیزشــی بــرای کارکنان 
ــک  ــه اینجــا ی ــا هم ــد م اســت. زحمتکــش می گوی
خانــواده هســتیم و محــل کارمــان محــل زندگی مــان 
ــی  ــی و مل ــف مذهب ــه مناســبت های مختل اســت. ب

ــع  ــم جم ــرد ه ــار گ ــه ب ــا س ــال دو ی ــول س در ط
می شــویم و دورهمــی دوســتانه ای داریــم و از مســایل 

ــم. ــو می پردازی ــه گفت وگ ــر ب ــا یکدیگ ــف ب مختل
ــه  ــب رتب ــب کس ــه موج ــاخصه ای ک ــر ش ــا دیگ ام
ممتــاز کشــوری ایــن نمایندگــی شــده کســب 
شــاخص رضایــت مشــتری ۹00 از هــزار امتیاز اســت. 
اینجــا هیــچ خبــری از مشــاوران و تیــم بیرونــی طراح 
نیســت. هرچــه هســت خودشــان پــای کار هســتند. 
ــی برخــی از نیروهــای دو  ــه وقــت انبارگردان حتــی ب
نمایندگــی دیگــر به کمــک نمایندگــی فریمــان آمده 
بودنــد تــا ســرعت ارایــه خدمــات بــا کنــدی مواجــه 

نشــود.
ــه ای آن  ــن رتب ــز کســب چنی از وی در خصــوص رم

ــیم. ــان می پرس ــتان فریم ــم در شهرس ه
در خصــوص چگونگــی کســب رضایت اکثر مشــتریان 
معتقــد اســت کــه برخورد مناســب با مشــتری اســت 
کــه رضایــت آنهــا را بــه وجــود مــی آورد و بــرای ایــن 
کار از پرســنل پذیــرش گرفتــه تــا انبــار و تعمیرگاهی 
همــه یکــدل هســتند و تکریــم اربــاب رجــوع حــرف 

اول را می زنــد.
ــه  ــار خاصــی ک ــاق انتظ ــی از ات ــد حت ــن را می ش ای
ــد و  ــد فهمی ــه بودن ــر گرفت ــتریان در نظ ــرای مش ب
بــه قــول حســن آقــا )پســر آقــای زحمتکــش( طــی 
ــا  ــزاری در اینج ــرم اف ــت ن ــرار اس ــده ق ــای آین ماه ه
ــر روی  ــه ب ــی ک ــتری کارهای ــه مش ــود ک ــب ش نص
ــن  ــورت آنای ــه ص ــود را ب ــام می ش ــودرواش انج خ

ــد. مشــاهده کن
ــم  ــر بگویی ــا شــاید بدیهــی باشــد اگ ــا همــه اینه  ب
ــن  ــه ای ــی ب ــه در دوران وارانت ــی ک ــداد خودروهای تع
نمایندگــی مراجعــه می کننــد بیشــتر از خودروهایــی 
هســتند کــه در دوران گارانتــی مراجعــه می کننــد و 
ایــن یعنــی اعتمــاد مشــتری بــه سیســتم خدمــات 
ــر نمایندگــی صداقــت، کیفیــت کار  ــه قــول مدی و ب
ــری  ــرش 1/5 براب ــل پذی ــا مشــتری دلی و برخــورد ب

ــت. ــی اس ــای در دوران وارانت خودروه
ــه  ــت ک ــی اس ــد واژه موفقیت ــه« کلی ــر »تجرب عنص
مدیریــت مجموعــه توانســته بــر اســاس آن و تیمــی 
ــر  ــد. مدی متخصــص و همــدل آن را پیاده ســازی کن
ــر  ــه ه ــد: ب ــان می گوی ــی فریم ــاله نمایندگ 64 س
اســتانی کــه ســفر کــرده ام، بــه نمایندگی هــای 
ــی  ــن معرف ــرده ام و ضم ــه ک ــا مراجع ــف آنه مختل
نمایندگــی خــودم از نحــوه کار آنهــا الگو برداشــته ام و 
از جزییــات نحــوه پذیــرش، برخورد و فضــای فیریکی 
ــتورالعمل های وزارت  ــری دس ــه کارگی ــزات و ب تجهی
صنایــع ســوال کــرده ام و حتــی از دوره هــای آموزشــی 
ــوده  ــچ دوره ای نب ــد، هی ــزار می کن ــاکو برگ ــه ایس ک

کــه حضــور نداشــته باشــم.
 اما همه چیز در کار خاصه نمي شود.

زمانــي یکــي از نیروهــاي بخــش صافــکاري مجموعــه 
ــود  ــراي خ ــب و کاري ب ــد کس ــه مي خواه ــت ک گف
بیــرون از نمایندگــي راه بیانــدازد. بعــد از ایــن کار بــه 
مــن مراجعــه کــرد کــه مشــکلي در کارش بــه وجــود 
ــک  ــه وي کم ــرد. ب ــا ک ــي تقاض ــک مال ــده و کم آم
ــتوارتر  ــود را اس ــاي کار خ ــد پایه ه ــا بتوان ــردم ت ک
ــاز  کنــد امــا دیــري نپاییــد کــه گفــت مي خواهــم ب
بــه محــل کار خــود بازگــردم و بــا آغــوش بــاز پذیراي 

ــاره اش شــدیم. ورود دوب
ســوال اینجاســت آیــا کســي مي توانــد چنیــن 
بزرگ منشــي را فرامــوش کنــد و ایــن کــه آیــا بازتــاب 
ــود  ــتري نم ــت مش ــان در رضای ــن جری ــت ای مثب

ــت؟  ــد داش نخواه
ــد،  ــاهده ش ــفندماه مش ــی روز اول اس ــه ط ــه ک آنچ
یــک مشــارکت موفــق تیمــی بــود و یکــی همفکــری 
ــد  ــود. محم ــواده ب ــک خان ــس ی ــاری از جن و همی
ــن  ــي در خصــوص ای ــه بي مهري های زحمتکــش البت
ــراي  ــن رتیــه چنــدان مــورد توجــه ب کــه کســب ای
مســووالن امــر نبــوده اســت،  ولــي ایــن مســاله ذره اي 
ــرده  ــاد نک ــي ایج ــي اش خلل در عظــم وي و کار تیم
اســت، بــا ایــن حــال معتقــد اســت کــه شــاید دیگــر 

ــد. ــرار کن ــن دســتاورد کشــوري را تک ــد چنی نتوان
ــق در  ــر موف ــک مدی ــوان ی ــه عن ــط ب ــه فق وي ن
ــز  ــود نی ــخص خ ــی ش ــرای زندگ ــه ب ــی ک نمایندگ
برنامــه دارد و بــرای یــک زندگــی ســالم وقــت 
می گــذارد و شــاید همیــن رمــز موفقیــت وی باشــد.
گعده هــاي خانوادگــي ســر جایشــان هســتند. حتــي 
وي جلســاتي نیــز بــا همکاســي هاي قدیمــي خــود 
کــه اکنــون بعضــا ســن و ســالي از آنهــا رفتــه قــرار 

ماقــات دارنــد.
هــر دو هفتــه یــک بــار مراســم قرائــت قــرآن دارنــد. 
شــب یلــدا همــه خانــواده همســر را دعــوت می کننــد 
و دور همــی باصفایــی دارنــد. در طــول ســال بــا همــه 
ــا  ــي ب ــه ســفر دســته جمع 25 پرســنل خــود برنام

خانــواده بــه شــهرهاي شــمالي تعریــف می کننــد.
و شــاید معنــي موفقیــت و رضایــت در زندگــي نیــز 
غیــر از ایــن نباشــد کــه بتوانــي حــس خوبــي را براي 

دیگــران و اطرافیــان خــود مهیــا کنیــد.

پانوشت:
۱- واژه فریمــان از دو پــاره »فر« و »مان« تشــکیل شــده 
اســت. »فــر« کــه ریشــه اوســتایی و پهلــوی دارد، بــه 
معنــی جــال، شــکوه و فــروغ خدایــی اســت. »مــان« 

نیــز صیغــه امــر از فعــل مانــدن اســت.

گفت وگو با محمد زحمتکش،
صاحب امتیاز نمایندگی مجاز 3017 فروش و خدمات پس از فروش ایران خودرو

محلي براي کار
محلي براي زندگي...

مشــتریان اینجــا خیلــي از 
قبــل وقــت بــراي پذیــرش 
ــون  ــد چ ــودرو نمي گیرن خ
ــد  ــه بیاین ــان ک ــر زم ه
پذیــرش  خودروشــان 

مي شــود.
ــودرو پذیرش  ــه ۱۴ خ روزان
بیشــترین  و  مي شــود 
مراجعــه بــراي خودروهــاي 
دوران وارانتــي را داراســت.
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آرزو را بایــد بــه دســت آورد. مــا بــزرگ مــی شــویم و آرزویمــان بزرگ تــر. چــرا کــه آرزو همیشــه جلوتــر از آدمــی در انتهــای 
جــاده ی  منتظــر ما ایســتاده اســت. 

بــه راســتی کــدام یــک از مــا بــرای رســیدن بــه  آزروهایمــان انتهــای جــاده دویده ایــم؟! صــادق رفیعــی؛ جــوان 33 ســاله؛ 
زاده رامهرمــز اســت.  

وی کــه بــه گفتــه خــودش کار را از همــان دوران راهنمایــی در نمایندگــی241۸ بــه عنــوان کارآمــوز آغــاز کرده، معتقد اســت 
کــه هیــچ دســتی باالتــر از دســت خــدا نیســت و بــرای شــروع کار الزامــاً نبایــد ســرمایه مالــی هنگفتــی در دســت داشــت؛ 

ضمــن اینکــه پیــش بــردن کارهــا در عیــن بهره منــدی از علــم اســت کــه افــراد را بــه موفقیــت می  رســاند.
مــرد الغــر ســبزه گون جنوبــی، آنقــدر روز شــب و شــب و روزش را بــا خــودرو ســپری کــرده اســت کــه می تــوان گفــت: زبــان 
خــودرو را از بحر اســت. روزی آرزو داشــته اســت رشــته مکانیــک بخواند، فــردای آن روز رویــای کار در نمایندگی ایــران خودرو 

را در ســر می پروارنــده و بعــد از آن شاغل شــدن در بزرگتریــن شــرکت خودروســازی کشــور؛ ایــران خــودرو. 
پســری کــه زمانــی کارآمــوز نمایندگــی و شــاید بهتــر اســت بگوییــم نمایندگی هــای شــهر اهــواز بــوده حــاال مرجــع معتبــر 

فنــی خودروهــای گــروه صنعتــی ایران خــودرو محســوب می شــود. 
رفیعــی اکنــون مــدرس آمــوزش فنــی ایســاکو نیــز اســت و تجربــه گرانــی کــه بــه ســختی بدســت آورده را بی خصاصــت در 
اختیــار کارشناســان فنــی می گــذارد. می گویــد: شــب هایم بــه روز گــره خــورده اســت. تــا دیــر وقــت در محــل کار بــرای 
رفــع ایــراد فنــی می مانــم. اگــر نتوانــم مشــکل را حــل کنــم بــه خانــه کــه می رســم تمامــی مســتند خــود را مطالعــه و 
منبع هــای خارجــی را مطالعــه می کنــم و تــا مشــکل خــودرو حــل نشــود دســت ازکار نمی کشــم. روزهــای تعطیــل اخــر 

هفتــه فقــط بــه ترجمــه متــون فنــی خــودرو می گــذرد. 
 جــوان باشــی، مســتعد و خــاق هــم باشــی، همــت و پشــت کار هــم بــه آن اضافــه کنــی، می شــوی کارشــناس برتــر چهــار 

ل. سا
کســی کــه نمی توانــد 33  ســال از بهتریــن ســال های عمــرش را چشــم و گــوش بســته در کنــج یــک اداره در جــا بزنــد. 
ــرب  ــوب از غ ــه جن ــف در نمایندگــی همیشــه در ســفر اســت از شــمال ب ــای متوق ــی خودروه ــع مشــکل فن ــرای رف او ب
و شــرق کشــور. صــادق رفیعــی تــا کنــون توانســته اســت بــا توجــه بــه مهارتــش مشــکل فنــی ۸00 خــودرو را برطــرف 

کند.  
ــه  ــوزش آنهاســت ک ــروی انســانی و مبحــث آم ــم نی ــه آن فکــر می کن ــت دارد وب ــه بســیار اهمی ــزی ک ــد: آن چی  می گوی
بی شــک شــاه کلیدحــل مســایل ســازمان هســت.خودم بــرای رســیدن بــه ایــن ســطح بــه دنبــال یــاد گیــری و امــوزش بودم 
. چــون اعتقــاد دارم کار یــاد دادن نیســت،کار یادگیــری اســت. بــرای بهتــر بــودن در هــر کاری یــاد گرفــت، دنبــال آمــوزش و 

ــود. ــا ب بهترین ه
مــن بــرای حــل مشــکل همــکاران، شــماره تلفــن، ایمیــل خــودم را در اختیــار آن هــا قــرار می دهم تــا در رفع فنی مشــکات 
خــودرو کمکش شــان کنــم. حتــی چنــد تــن از کارشناســان فنــی کــه عاقــه دارنــد همراهــم هســتند تــا زکات علم و دانشــم 

ــم. را ادا کرده باش
رفیعــی در ادامــه مــی گویــد: بیشــترین کاری کــه طــی ایــن ســال هــا تــا بــه امــروز باعــث موفقیــت مــن شــد، تــاش بــود. 
هنــوز هــم از تــاش دســت نکشــیدم و تشــویق مدیــران ارشــد تــاش و اســتمرارم را چنــد برابــر کــرده اســت. اصــل شــروع 
کار در ایــن اســت کــه بــزرگ فکــر کنیــم و از کوچــک آغــاز کنیــم کــه ایــن بهتریــن و درســت ترین کار اســت. امــا وقتــی 

بخواهیــم از بــزرگ شــروع کنیــم، بــه طــور قطــع بــا شکســت مواجــه می شــویم. 
از اهــداف بلنــد مــدت مــن، رســیدن بــه نقطــه ای اســت کــه خدمــات و ســرویس های کــه بــه مشــتری ارایــه می دهیــم بــه 
بهتریــن شــکل ممکــن باشــد. قله هــای کــه براپیــش رو هیــچ ترســی بــرای ایجــاد نمی کنــد، چــرا کــه مــی دانــد از پــس 

ــر را پیــش روی خــود خواهــد داشــت. ــه مراتــب ســخت تر و مرتفع ت ــن قله هــا، قله هــای ب ای

شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در 
راســتای حمایــت از اجــرای طــرح فاصله گــذاری 
ــا،  ــا شــیوع ویــروس کرون اجتماعــی همزمــان ب
ــان  ــاز کارشناس ــورد نی ــی م ــای فن آموزش ه
شــبکه نمایندگی هــای خــود را بــرای نخســتین 

بــار بــه صــورت وبینــار برگــزار کــرد.

اولیــن وبینــار آمــوزش فنــی ایــن مجموعــه، در خــرداد ماه 
ــرای  ــد هایمــا« ب ــف کلی ــا موضــوع »تعری ســال جــاری ب
کارشناســان فنــی نمایندگی هــای منتخــب  برگــزار شــد.

ــازی و  ــورت مج ــه ص ــوزش ب ــن آم ــزارش ای ــن گ بنابرای
ــاتید  ــری از اس ــا بهره گی ــن ب ــترهای آنای ــق بس از طری
مجــرب حــوزه آمــوزش فنــی ایســاکو، فیلم هــای آموزشــی 
و مســتندات الزم برگــزار می شــود و امــکان گفتگــوی 
کارآمــوز و اســتاد در ایــن زیرســاخت بــه تفهیــم و تعمیــق 

ــد. ــک می کن ــب کم مطال
ــنجی  ــا نیازس ــب ب ــاله متناس ــه س ــاکو هم ــرکت ایس ش
از شــبکه خدمــات پــس از فــروش خــود، دوره هــای 
آموزشــی کاملــی در حوزه هــای پایــه، تخصصــی و اصلــی 

ــرای کارشناســان فنــی نمایندگی هــا در سراســر کشــور  ب
برگــزار می کنــد و در ســال ۹۸ نیــز طبــق برنامــه ای 
مــدون،  حــدود 300هــزار نفــر ســاعت آمــوزش فنــی برای 

ــرد. ــزار ک ــود برگ ــوزان خ کارآم
ــار و  ــزاری وبین ــر برگ ــاوه ب ــن ع ــرکت همچنی ــن ش ای
ــا،  ــاری کرون ــری بیم ــرایط همه گی ــن در ش ــوزش آنای آم
دوره هــای حضــوری خــود را بــرای کارکنــان فنــی 
نمایندگی هــا کــه محــل اقامــت آن هــا در شــهر تهــران و 
حومــه بــوده و نیــاز بــه اقامــت و تــردد بین اســتانی نــدارد، 
ــت  ــا ظرفی ــتی ب ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ب

50درصــدی برگــزار می کنــد.
گفتنــی اســت در دوره هــای حضــوری طــی دو نوبــت صبــح 
و ظهــر از کارآمــوزان تب ســنجی بــه عمــل آمــده و فاصلــه 
اســتاندارد  افــراد بــرای حضــور در کاس هــا لحاظ می شــود.

ــن  ــزاری ای ــدف از برگ ــت ه ــر اس ــه ذک ــان الزم ب در پای
ــی  ــنل فن ــارت پرس ــش و مه ــطح دان ــاء س ــا ارتق دوره ه
ــودرو  ــرات خ ــی و تعمی ــاز در عیب یاب ــای مج نمایندگی ه
ــروه  ــتریان گ ــت مش ــزان رضای ــش می ــت افزای و در نهای
ــروش اســت. ــس از ف ــات پ ــودرو از خدم ــی ایران خ صنعت

گپ وگفت با صادق رفیعی؛

 نگیـِن
حلقه فنی ایسـاکو

اجرای طرح فاصله گذاری 
اجتماعی با وبینار 

در مرکز آموزش فنی 
ایساکو
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ــی  ــی آورد ویروس ــاد نم ــه ی ــی ب ــال کس ــه ح ــا ب ت
توانســته باشــد همه مــان را تــا ایــن حــد شــوکه کنــد 
ــرای  ــرد ب ــان ک ــا مجبورم ــیوع کرون ــه ش ــه ای ک به گون
قطــع زنجیــره انتقــال ایــن ویــروس در خانه هــا  بمانیــم.

تحمــل ۹۶ روز در خانــه مانــدن و معاشــرت نکردن، 
ــد  ــه خری ــتکش ب ــک و دس ــا ماس ــافرت نرفتن ب مس

ــرد.  ــاق می ک ــی را ط ــر کس ــت ه ــن طاق رفت
حــال می خواهیــم تــا شــما از تجربیــات خــود و اعضــای 
ــا« در  ــایه کرون ــی در س ــاره »زندگ ــان درب خانواده ت

قالــب عکــس و متــن بگوییــد.

چه کردید؟ چگونه فرزندان خود را سرگرم کردید؟
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“As a man perfecteth himself in his calling 
even so doth his ability to earn increase. 
In those days when I was a humble 

scribe carving upon the clay for a few coppers 
each day, I observed that other workers did more 
than I and were paid more. Therefore, did I deter-
mine that I would be exceeded by none. Nor did 
it take long for me to discover the reason for their 
greater success. More interest in my work, more 
concentration upon my task, more persistence in 

my effort, and, behold, few men could carve more 
tablets in a day than I. With reasonable prompt-
ness my increased skill was rewarded, nor was it 
necessary for me to go six times to my master to 
request recognition.
“The more of wisdom we know, the more we may 
earn. That man who seeks to learn more of his 
craft shall be richly rewarded. If he is an artisan, 
he may seek to learn the methods and the tools 
of those most skillful in the same line. If he labo-

reth at the law or at healing, he may consult and 
exchange knowledge with others of his calling. If 
he be a merchant, he may continually seek better 
goods that can be purchased at lower prices.
“Always do the affairs of man change and improve 
because keen-minded men seek greater skill that 
they may better serve those upon whose patron-
age they depend. Therefore, I urge all men to be 
in the front rank of progress and not to stand still, 
lest they be left behind. … .”

affairsامور

artisanصنعتگر

beholdببین، اینک، هان

carveحکاکی کردن، تراشیدن

clayگِل

concentrationتمرکز

continuallyدائما"، پیوسته، پی در پی

copperمس

craftپیشه، هنر، صنعت

dependبستگی داشتن 

determineمصمم بودن، تصمیم گرفتن

)فعــل کمکــی( انجــام دادن، )در اینجــا و در ســاختار 
گرامری مربوطه، به عنوان فعل کمکی و برای تاکیدی 
بــر فعلــی کــه در ادامــه آن آمــده، بــه کار رفتــه اســت: 
" بــه همــان نســبت نیــز، تــوان کســب درآمــدِ بیشــتر را 

خواهیــم داشــت"( 

doth (does)

earnبه دست آوردن

effortسعی، تالش

exceedفراتر رفتن، فزونی یافتن

goodsکاال

healingبهبودی و درمان 

humbleدون پایه، محقر

improveبهبود یافتن، بهتر شدن

increaseافزایش یافتن

keen-mindedتیزهوش، با هوش

laboreth (labors)کار می کند، تالش می کند

law)علم( حقوق، قانون

lestمبادا

masterاستاد، مرشد، پیر

merchantبازرگان، تاجر

observeمشاهده کردن

patronageسرپرستی، حمایت

perfecteth (perfects)کامل می شود، کمال می یابد

persistenceپافشاری، اصرار، اِبرام

progressپیشرفت

promptnessسرعت، چاالکی

purchaseخریدن، خریداری کردن

rankرتبه، مقام، شان

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس اول: 

Never stand still!
< مهران فصیحی حور

واژگان:

reasonدلیل، سبب

reasonableمعقول

شــناخت، شــناختن )بــه رســمیت شــناختن(، 
بازشناســی

recognition

requestدرخواست کردن

rewardپاداش دادن

scribeحکاک، کاتب

seekجستجو کردن

serveخدمت کردن

بدون حرکت، ثابت، درجا )پیشــرفت نداشــتن 
یا پیشــروی نکردن(

still

tabletلوح، لوحه

taskکار، وظیفه، تکلیف

thereforeبنا بر این

tool(s)افزار، ابزار

urgeانگیختن، خواستار شدن

wisdomدانائی، فرزانگی
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یادآوری:

ــوان شــغل،  ــوب از عن ــی، توصیفــی مکت Job Description، همــان شــرح شــغل، در ســطح عملیات
ــت. ــازمانی اس ــودار س ــگاه آن در نم ــامل جای ــئولیت های آن، ش ــف و مس وظای

 
 Job Description: On the operative level, a written description of a job’s title,
duties, and responsibilities, including its location on the organization chart

تمرین:

متنــی کــه در ادامــه آمــده اســت را بخوانیــد، بــرای خــود معنــی کنیــد و بــر اســاس آن، بــه ســواالت 
پاســخ دهیــد:

“Just so it is with the sons of men. Give them a choice of gold and wisdom—
what do they do?
Ignore the wisdom and waste the gold. On the morrow they wail because they 
have no more gold. 
“Gold is reserved for those who know its laws and abide by them.”

1) Poverty is the ………………… of idleness.

A) discovery
B) reward
C) increase
D) improvement

2)
Sophie wants to ………………… a new car, but wonders buying a different vehicle is a 
good financial move.

A) purchase
B) master
C) determine
D) consult

ــا درس بعــدي )شــماره آتــي نشــریه  ــا پاســخ هائــي کــه همــراه ب پاســخ هایتــان بــه بخــش هــای تمریــن و خودآزمائــی را ب
فرهنــگ خدمــت( ارائــه خواهــد شــد، مقایســه کنیــد!

خودآزمایي:

ــود  ــه و کار خ ــان در حرف ــه انس ــج ک ــه تدری »ب
ــی او در  ــد، توانائ ــی می کن ــال را ط ــدارج کم م
کســب درآمــد نیــز فزونــی می یابــد. در آن روزگار 
کــه مــن کاتبــی دون پایــه بــودم و بــرای حاصــل 
نمــودن چنــد ســکه مســِی کــم ارزش در هــر روز، 
بــر روی ِگل حکاکــی می کــردم، مشــاهده نمــودم 
ــن  ــتر از م ــر، بیش ــراِن دیگ ــه کارگ ــم( ک )دریافت
تــاش می نماینــد و دســتمزد بیشــتری بــه آنهــا 
اعطــا می شــود. از ایــن رو، بــر آن شــدم تــا بــا آنهــا 
بــه رقابــت بپــردازم تــا دیگــر، کســی نتوانــد از من 
پیشــی بگیــرد. طولــی نیــز نکشــید کــه توانســتم 
علــت موفقیــِت چشــمگیرتر آنــان را کشــف نمایم. 

عاقــه و اشــتیاق خــود را بــه کار بیشــتر نمــوده، 
ــع  ــه کار جم ــش ب ــش از پی ــود را بی ــواس خ ح
نمــودم و بــا پشــتکار، بدانجــا رســیدم کــه دیگــر، 
کمتــر کســی را یــارای پیشــی گرفتــن از مــن، در 
ــد  ــری نپائی ــود. دی ــه ب ــاِی روزان ــی لوحه ه حکاک
ــارت  ــش مه ــه افزای ــول( ب ــا ســرعتی معق ــه )ب ک
مــن پــاداش داده شــد )بــا افزایــش دســتمزد، بــه 
ــا شــش  ــود ت ــا داده شــد( و دیگــر، الزم نب آن به
ــه  ــم ب ــا کار و تاش ــروم ت ــتادکارم ب ــزد اس ــار ن ب

چشــمش آیــد.
»هــر قــدر کــه دانایــی و فراســت )دانــش و تجربــه( 
مــا بیشــتر بشــود، بــه همــان نســبت نیــز، تــوان 

ــه  ــت. ب ــم داش ــتر را خواهی ــِد بیش ــب درآم کس
ــر معلومــاِت  کســی کــه در جســتجوی افــزودن ب
کار و حرفــه خویــش باشــد، بــه حــق، بایســتی بــه 
وفــور نیــز پــاداش داده شــود. اگــر صنعتگــر باشــد، 
ــی کــه  ــاِب روش هــای کار و ابزارهائ ــد در ب می توان
ــره  ــت از آن به ــان صنع ــران هم ــن صنعتگ برتری
می گیرنــد، کســِب معلومــات کنــد. اگــر در حرفــه 
ــا درمــان و پزشــکی تــاش مــی کنــد،  حقــوق ی
می توانــد بــا همــکاران خــود مشــورت نمایــد و بــه 
ــازرگان  تبــادل دانــش و معلومــات بپــردازد. اگــر ب
ــای  ــتجوی کااله ــا« در جس ــد دائم ــت می توان اس
ــتد  ــرای داد و س ــر ب ــر( و ارزان ت ــر )باکیفیت ت بهت

باشــد.
انســان ها هــر روزه تغییــر  »اوضــاع زندگــی 
ــه انســان های  ــر می شــود، چــرا ک ــد و بهت می کن
خوش فکــر و تیزهــوش تــاش می کننــد تــا 
مهــارت باالتــری را کســب نماینــد و بــه کســانی 
ــه کار  ــان ب ــت و سرپرستی ش ــت حمای ــه تح ک
اشــتغال دارنــد، خدمــت بهتــری عرضــه دارنــد. از 
ایــن رو، مــن، از همــگان خواســتارم تــا در حرفــه و 
کار خــود، پیشــرو دیگــران باشــند و ســاکن و راکد 
نماننــد، مبــادا  از قافلــه کســب و کار خــود عقــب 

بماننــد. ... .«

توصیــه مــي گــردد خواننــدگان و فراگیــران گرامــی، از ســایر منابــع و مراجــع معتبــر آمــوزش زبــان انگلیســي )به عنــوان مثــال، واژه نامه هــا و کتاب 
هــاي دســتور زبــان( نیــز، در جهــت بهــره بــرداري هر چــه موثرتــر از ایــن درس اســتفاده نمایند.
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همگــی  بــه خوبــی واقف هســتیم کــه در ســال های 
اخیــر ، داده هــا چگونــه قوانیــن و معــادالت کســب 
و کار را تغییــر داده انــد. تکنولوژی هــای جدیــد، 
روزانــه  ســیل عظیمــی از اطاعــات مشــتریان را 
ــف وارد کســب و  ــای مختل ــق کانال ه از طری
ــردن و  ــن انکارک ــد بنابرای ــا نموده ان کاره

چشم پوشــی ازایــن داده هــا کارمنطقــی و عقانــی ای 
نیســت.

البتــه اســتفاده از داده هــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه 
همــه شــرکت  ها بــه یــک انــدازه از داده هایشــان بهره 
می برنــد. بعضــی از برندهــا قادرنــد تــا بــا اســتفاده از 
داده هایشــان تصویرکامــل و  زیبایــی از مشتریانشــان 

را بــه تصویــر بکشــند و برخــی دیگــر یــک تصویــر 
بســیار معمولــی ترســیم می کننــد. کســب وکارهای 
پیشــرو آنهایــی هســتند کــه کلیــه تیم هــای داخلی، 
فرآیندهــا و تکنولوژی هایشــان را بــه کار گرفتــه انــد 
تــا شــناخت درســتی از داده هایشــان بدســت آورند و 

بــه بهتریــن نحــو ممکــن از آن اســتفاده کننــد.

هــر زمــان  درمســیری بودیــد  کــه احســاس کردیــد 
ــر از محــدوده روش هــای فعلــی حرکــت  ــد  فرات بای
ــت  ــوص موفقی ــر  در خص ــنهادات زی ــد، پیش کنی
ــرار  ــه ق ــورد توج ــازمانتان را م ــاس CI در س براس

دهیــد.

چگونه داده های مربوط به مشتریان را 
به CI تبدیل کنیم

ایــن مقالــه بــا بیانــی ســاده اهمیــت اســتفاده از داده هــای مرتبط با  مشــتریان 
و چگونگــی اســتفاده از آنهــا  در جذب بیشــتر مشــتریان را توضیح داده اســت 
. ســپس ابــزاری را جهــت بهــره بــرداری مناســب از دیتــا معرفــی مــی نمایــد 
.همچنیــن درخصــوص مشــخصات و چگونگــی انتخــاب افــرادی کــه بتواننــد از دیتــای 
مشــتری بــرای تحلیل هــای موثــر و انجــام بازاریابــی اثربخــش اســتفاده کننــد ســخن 
ــود  ــراد را جهــت بهب ــن اف ــای تشــکیل تیمــی متشــکل از ای ــد و در انتهــا مزای می گوی

ــمارد . ــازمان برمی ش ــری س راهب

Adobe Analytics Cloud بن گینز | مدیرعامل >
< مترجم | سولماز طوافی
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CI تمرکز بر روی بهترین
ــما  ــب و کار ش ــه در کس ــی ک ــیلی ازداده های ــا س ب
ــاز  ــه نی ــه اینک ــردن ب ــت، فکرک ــده  اس ــه ش ریخت
ــته از  ــدام دس ــتفاده ازک ــردن و اس ــز ک ــه متمرک ب
بخش هــای مختلــف اطاعــات مشــتریان داریــد هم 
ــن  ــد ای ــت. هرچن ــوار اس ــم دش ــه انگیز و ه وسوس
ــادی  ــاد زی ــه Big Data اعتم ــرکت ها ب ــا ش روزه
دارنــد  ولــی بــه دو دلیــل زیر ممکن اســت اســتفاده 

ــده نباشــد. ــن ای از آن بهتری
ــتفاده از  ــا اس ــت ب ــن اس ــه ممک ــه اینک اول از هم
Big Data نــه تنهــا زندگــی شــما  آســان تر بلکــه 
ــه  ــتفاده از کلی ــده اس ــرا ای ــود. ظاه ــخت تر ش س
داده هــای مشــتریان موجــود در دریاچــه ای از داده هــا 
ــی  ــت گاه ــن واقعی ــا ای ــت. ام ــده اس ــاری ش اجب
می توانــد فرآینــد بازیابــی داده را بــه کابــوس شــبانه 
ــا داده و تحلیــل  تبدیــل کنــد و حتــی کارکــردن ب

ــد. ــم بکن ــخت تر ه ــا را س داده ه
ــی  ــارت کاف ــی و مه ــما توانای ــر ش ــی اگ دوم حت
جهــت تحلیــل ایــن مقــدار وســیع از داده را داشــته 
ــه از  ــه_ نیســت ک ــا بهین باشــید، احتمــاال الزم _ی
ــن  ــر ای ــد. اگ ــتفاده کنی ــای داده اس ــه بخش ه هم
ــم  ــه تی ــد ب ــش از ح ــما بی ــت، ش ــدف شماس ه
 Big Data ــکل ــده اید. مش ــی ش ــش داده متک دان
ــزرگ و  ــی ســریع ب ــد خیل ــه می توان ــن اســت ک ای
بزرگ تــر شــود . نقــش شــما در ایــن میــان شــناخت  
ــرای انجــام ایــن کار احتمــاال  مشــتریانتان اســت. ب
ــره  ــا زنجی ــانی ی ــع انس ــای مناب ــه  داده ه ــاز ب نی
تامیــن نخواهیــد داشــت. در عــوض بــه هــر منبــع 
دیتایــی کــه بــه طــور بالقــوه آیتم هــای معنــاداری 
ــد کشــف کننــد کــه چــه  ــد و بتوان ــه شــما بگوی ب
ــا موضــوع موردنظــر شــما مرتبــط  فیلــدی واقعــا ب
اســت نــگاه بیندازیــد. تاش تــان را بــر روی تمرکــز 
بیشــتربه کار ببریــد تــا  بــه شــما اجــازه دهــد کــه  
بــا مهــارت بیشــتری تحلیــل بازاریابــی را قدرتمندانه 
انجــام دهیــد و بتوانیــد از داده هــای مناســب جهــت 
ــتریانتان  ــوص مش ــر در خص ــات بهت ــق تجربی خل

اســتفاده کنیــد.
ــه  ــوید چ ــه می ش ــه متوج ــما چگون ــا ش ام

ــت؟ ــط اس داده ای مرتب
بــه حــس مشــتریانتان نگاهــی بیندازیــد. یــک 
درک درســت از حــس مشــتریان بــه شــما 
کمــک می کنــد کــه بدانیــد چــه 

ــتری  ــر بیش ــما اث ــی ش ــر روی بازاریاب ــی ب دیتاهای
دارنــد و منجــر بــه تجربــه بهتــری بــرای مشــتریان 
ــر  ــما بهت ــدر حــس مشــتریان ش ــوند. هرچق می ش

ــود. باشــد، دیتــا مــدل شــما بهتــر خواهــد ب
 BIG ــوژی هــای مشــابه در زمینــه هــدوپ و تکنول
ــی  ــی اساس ــا نقش ــت ت ــد داش ــه خواهن data ادام
دررشــد CI بــازی کننــد. امــا نیــاز بــه ایجــاد توامــان 
ــری از  ــه دیگ ــرای الی ــری ب ــرعت و انعطاف پذی س
تحلیل هــا وجــود دارد تــا تحلیلگــران بازاریابــی 
ــق  ــتریان خل ــرای مش ــری را ب ــه بهت ــد تجرب بتوانن
 CI نماینــد. همچنیــن متمرکز شــدن بــر روی منابع
می توانــد بــه دســتاوردهای مناســب تر دیتــای شــما 

کمــک نمایــد.
ــع  ــه چــه مناب ــد ک ــن می زنی زمانیکــه شــما تخمی
ــر  ــد ب ــتند، می توانی ــط هس ــتر مرتب ــی بیش دیتای
تاشــتان درخصــوص یکپارچگــی آن منابــع تمرکــز 
کنیــد. شــروع کنیــد بــه کار کــردن روی  یکپارچــه 
ــم  ــه ه ــتر ب ــه بیش ــه از هم ــی ک ــودن دو منبع نم
مرتبــط می باشــند و از آنجــا ســاختن را آغــاز نمایید. 
ــه ایــن ترتیــب کنترل کــردن چنــد منبــع اصلــی  ب
ــه  ــا اینک ــت ت ــر اس ــا  راحت ت ــا آنه ــردن ب و کارک
نگــران چندیــن منبــع مشــکوک کــه از مکان هــای 

ــید. ــد باش ــت می آین ــددی بدس متع

استقرار CI  را در شرکت آغاز کنید 
گاهــی ایــن ســوال پرســیده می شــود کــه اگــر شــما 
کســب و کار جدیــدی راه بیندازیــد چــه تضمینــی 
ــتقرار  ــل اس ــتفاده از راه ح ــا اس ــه ب ــود دارد ک وج
CI موفــق شــوید؟ ســه آیتــم زیــر پاســخگوی ایــن 

ســوال خواهــد بــود 

۱- به Adobe Device Co-op بپیوندید 
بازاریابــی بــرای اشــخاصی کــه از دســتگاه های 
دیجیتالــی متعــددی اســتفاده می کنند - دســکتاپ، 
تلفن هــای هوشــمند، تبلــت و ..._ یــک چالــش 
ــر  ــرای ه ــخصه ب ــک مش ــتن ی ــت. داش ــم اس عظی
ــماره  ــل، ش ــی، ایمی ــد مل ــال ک ــرای مث مشــتری ب
ــوب  ــک CI خ ــرای ی ــبی ب ــد مناس ــل و...کلی موبای
اســت. زیــرا بــدون وجــود یــک مشــخصه مناســب 
مرتبــط بــا  مشــتری کــه بــه دســتگاه های مختلــف 
گــره خــورده اســت، دســته بندی و مشخصه ســازی 
بازاریابــی  بهینه ســازی  و  مشــتریان  تجربیــات 

Adobe De- ــن کاراســت  ترکیبــی آنهــا بســیار ســخت اســت. ــرای ای ــزار مناســبی ب vice Co-opاب
 Co-op ــه ــا ب ــن برندهــای دنی .تعــدادی از بزرگتری
ــرای   متصــل شــده اند و در حــال ایجــاد شــبکه ای ب
1.3 میلیــارد دســتگاه شناســایی شــده هســتند کــه 
بــه اعضایــش اجــازه می دهــد تــا مشــتریانی کــه از 
دســتگاه های مختلــف اســتفاده می کننــد را ردیابــی 
کننــد. بــا تقویت ایــن شــبکه داده ای تصویر شــفافی 
ــتفاده  ــف اس ــای مختل ــه از کانال ه ــتریانی ک از مش
می کننــد بــه دســت می آیــد و امــکان هدف گــذاری 
مجــدد تبلیغــات بــر اســاس دســتگاه های مختلــف را 
خواهــد داد همچنیــن امــکان دســته بندی مفاهیــم 
ــخص  ــر ش ــورد ه ــه در م ــی ک ــاس اطاعات را براس
ــتگاه های  ــاس دس ــط براس ــه فق ــت و ن ــود اس موج

مــورد اســتفاده آنهــا خواهــد داد.

ــی  ــع چندتای ــق تواب ــا را از طری 2- داده ه
ــد ــت کنی تقوی

ــازمان  ــای س ــایر واحده ــه در س ــوع ک ــن موض ای
اطاعاتــی وجــود دارد کــه بــرای دســتاوردهای 
بازاریابــی شــما مفیــد اســت، چنــدان غافلگیرکننــده 
نیســت. داده هــای CRM می توانــد بهتریــن تکمیل 

ــته اید. ــون داش ــه تاکن ــد ک ــی باش ــده دیتای کنن
ــد.  ــدا کنی ــا پی ــن دیتاه ــت ای ــرای تقوی ــی ب راه
تحلیلگــران CRM حجــم وســیعی از دیتاهــای 
توصیفــی و تبادلــی  را در اختیــار دارنــد کــه می تواند 
بــه شــما در ســاخت پروفایــل مخاطبین تــان کمــک 
کنــد. کمبــود دیتاهــای رفتــاری چیــزی اســت کــه 
وجــود دارد. آنهــا ممکــن اســت لیســتی از خریدهای 
مشــتریان را داشــته باشــند اما لیســتی از محصوالتی 
ــه پیــش از خریــد بــه آن نــگاه انداخته انــد را  ک
ــی را کــه حسابشــان بســته  ــا آنهای ــا مث ــد. ی ندارن
شــده اســت را می شناســند ولــی نمی تواننــد ببیننــد 
کــه قبل از بســتن حسابشــان چه موقــع در صفحات 
ــم  ــه  حســاب خــود را ببندی وب درخصــوص چگون
جســتجو کرده انــد. در اختیــار داشــتن  ایــن نــوع از 
ــمندانه تر  ــا هوش ــد ت ــک کن ــد کم ــا می توان داده ه
درخصــوص مشتریانشــان عمل کننــد. در ایــن میان 
ــه  ــان مبادل ــه در زم ــد ک ــود دارن ــطه هایی وج واس
ــد  ــازه می دهن ــه اج ــرف معامل ــر دو ط ــه ه ــا ب دیت
تــا ســود بیشــتری از مشــاهده اطاعــات مشــتریان 

کســب کننــد  و CI خــود را بهتــر تقویــت کننــد.
3- شریک دیتایی بوجود آورید 

به حس مشتریانتان نگاهی 
بیندازید. یک درک درست 

از حس مشتریان به شما 
کمک می کند که بدانید چه 
دیتاهایی بر روی بازاریابی 

شما اثر بیشتری دارند 
و منجر به تجربه بهتری 

برای مشتریان می شوند. 
هرچقدر حس مشتریان 

شما بهتر باشد، دیتا مدل 
شما بهتر خواهد بود.
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داده هایــی کــه از مخاطبیــن ســازمان جمــع آوری می شــود معمــوال منابــع CIای هســتند کــه اســتفاده 
ــد  ــته اول را دارد، می توان ــای دس ــه دیت ــازمانی ک ــا س ــتراتژیک ب ــراکت اس ــود. ش ــا می ش ــی از آنه کم
داده هــای شــما را تکمیــل کنــد. ایجــاد شــراکت دیتایــی بــا شــرکت های مرتبــط )غیــر رقابتــی( می توانــد 
روش خوبــی باشــد تــا بــه پروفایــل مشــتریان خــود رنــگ تــازه ای ببخشــید و مزیت هــای رقابتــی جدیدی 

بدســت آوریــد.
بــرای مثــال یــک خــط هوایــی، داده هایــی در خصــوص اعضــای بــا امتیــاز بــاال دارد و یــا اعضایــی را کــه 
بخاطــر کســب و کار ســفر مــی کننــد می شناســد. ایــن اطاعــات ممکــن اســت  بــرای یک شــرکت کارت 
اعتبــاری کــه می خواهــد بــرای کارت هدیــه ویــژه ســفر مخصــوص افــرادی کــه بــرای کار ســفر می کننــد 
بــا ارزش باشــد. اگــر ایــن دو شــرکت بــا هــم شــریک شــوند می تواننــد اطاعاتشــان را در اختیــار هــم قرار 
دهنــد تــا بتواننــد اســتفاده  دوطرفــه مناســب تر و پرســودتری از آن بنماینــد. در دنیــای دیتایــی کــه در 
حــال زندگــی در آن هســتید، شــراکت دیتایــی می توانــد کمــک کنــد کــه دسترســی به دیتــای خصوصی 
را بدســت آوریــد و شــاید ایــن دســتیابی تنهــا چیــزی باشــد کــه شــما بــه آن نیازداریــد تــا  فراتــر از کلیــه 

رقابت هــا حرکــت کنیــد و برنــده باشــید. 
افراد مناسبی را جهت استقرار تیم و دستیابی به موفقیت برگزینید.

زمانــی کــه تیم هــای بازاریابــی دیجیتالــی بالــغ می شــوند و شــروع بــه جمــع آوری اطاعــات بیشــتری 
ــا شــکاف بیــن پتانســیل تحلیــل  ــع متعــدد می نماینــد، آنهــا احتمــاال ب درخصــوص مشــتریان از مناب

ــوند. ــدام اساســی مواجــه می ش ــه اق ــل آن ب ــرای تبدی ــای الزم ب ــه مهارت ه مشــتری و مجموع
همــواره دانشــمندان علــم داده بعنــوان راه حل دهنــده دیــده و شــناخته شــده انــد امــا پیــدا کــردن فــردی 
ــه  ــری و درک درســت کســب و کار ک ــی، انعطاف پذی ــق مناســبی از مهارت هــای هــوش تحلیل ــا تلفی ب

بتوانــد جــای آن را در چــارت ســازمانی شــرکت شــما پــر کنــد ســخت خواهــد بــود.
راب بــاردن مدیــر عامــل پلتفــرم داده هــا بــا منابــع بــاز، ایــن ارزیابــی ســخت از بــازار اســتعداد علــم داده را 
پیشــنهاد داد، یافتــن دانشــمندان علــم داده بــا صاحیــت و شایســتگی های واقعــی ممکــن اســت یکــی از 
بزرگتریــن ناهماهنگی هــای بیــن عرضــه و تقاضــا باشــد کــه تــا کنــون دیــده ام. مجموعه افــراد با اســتعداد 
در ایــن زمینــه )talent pool( در شــرکت در بهتریــن حالــت احتمــاال 20% تقاضاســت. بنابرایــن وقتــی 
اینقــدر خــوش شــانس نیســتید کــه از یک دانشــمند علــم داده کــه در خانــه کار می کند محافظــت کنید، 
چــه می کنیــد؟ انســان هایی را کــه ماننــد دانشــمندان علــم داده فکــر می کننــد اســتخدام می کنیــد و از 
ابــزار مناســب جهــت پرکــردن فاصله هــا اســتفاده می کنیــد. اگــر می خواهیــد بدانیــد افــرادی کــه ماننــد 

یــک دانشــمند علــم داده فکــر می کننــد چــه خصوصیاتــی دارنــد در زیــر بــه آن اشــاره شــده اســت:

1- درک چگونگی تلفیق  منابع داده  مختلف درکنارهم 
شــما لزومــا بــه کســی کــه بــه همــه بخش هــای علــم داده آشــنا باشــد، نیــاز نداریــد امــا بــه کســی نیــاز 
داریــد کــه بدانــد کــدام منابــع داده  و بــه چــه علــت بــا یکدیگر جــور هســتند .با حجــم عظیــم داده ای که 
از منابــع بی شــمار در اختیــار داریــد می تــوان اینگونــه برداشــت کــرد کــه یــک نفــر 1000 تکــه پــازل را 
جلــوی شــما ریختــه و جعبــه اش را بــرده اســت. شــما نیــاز بــه کســی داریــد کــه بداند هــر تکه مربــوط به 
کجاســت و بتوانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا تکه هــای پــازل تصویــر مشــتری را ســر هــم کنیــد. شــناخت 
حــس مشــتری می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا بدانیــد کــدام قســمت از پــازل دارای اهمیت بیشــتری 
اســت. یــک شــخص مناســب می دانــد کــه کــدام منابــع داده همدیگــر را کامــل می کننــد و چطــور بایــد 

آنهــا را باهــم جــور کــرد.

2- مقداری محدودیت و شک و تردید
ایــن ممکــن اســت مهمتریــن خصیصــه باشــد. شــما نیــاز بــه آدم هایــی داریــد کــه محدودیت هــای داده 
مشــتریان را تشــخیص دهنــد امــا بداننــد کــه بــا وجــود ایــن محدودیت هــا چگونــه بهتریــن نتیجــه را 

بدســت آوریــد.
ایــن روش بــه شــما کمــک خواهدکــرد کــه از تله هــای کمبــود دیتــا اجتنــاب کنیــد و متقاعدتــان خواهد 

کــرد کــه بــه داســتانی کــه داده هایتــان بــه شــما مــی گویــد اطمینــان دارید.
مدل ســازی اســناد - هــر برنــدی در ســطح مشــخصی، مدل ســازی اســناد را انجــام می دهــد امــا هــر 
یــک بــه داســتان خاصــی تمایــل دارنــد. بــرای مثــال اگــر یــک دوســت بــرای ســفری کــه قــرار اســت بــه 
زودی انجــام شــود اقامــت در هتــل وســتین درمرکــز شــهر سانفرانسیســکو را پیشــنهاد دهــد اولیــن کاری 
کــه انجــام می دهیــد  جســتجوی آن هتــل در گــوگل اســت. در ادامــه پــس از مطالعــه نظــرات جمع شــده 
در خصــوص ســفر و مطالعــه وباگ هــای مرتبــط نهایتــا وارد ســایت وســتین هتــل شــده و اتاقــی رزرو 
مــی کنیــد. اســتفاده از روش مدل ســازی اســناد کــه کامــا منطبــق بــا داســتان عائــق شــما در خصوص 
اقامــت در ســفر اســت، احتمــاال بــر مــدل مراجعــه بــه گــوگل خواهــد چربیــد و کلیــه مشــاهداتی کــه در 
ســایت ها و وباگ هــای مختلــف داشــته اید اصــا بــه حســاب نخواهــد آمــد و تاثیــر  اخــذ  نظــرات 
ــا از بیــن خواهــد رفــت. شــما  ــه گــوش منتقــل می شــود تقریب و پیشــنهاداتی  کــه گــوش ب
نیــاز بــه کســی یــا چیــزی داریــد کــه بصــورت دقیــق فکــر کنــد و نــکات ظریــف و دقیــق 

اصلــی در داده  مشــتری را تشــخیص دهــد و بــه 
شــما کمــک کند تــا بهتریــن تصمیــم را بگیرید و 

مبلــغ مناســبی از بازاریابیتــان بدســت آورید.

متفکران کسب و کار محور
ــددی  ــای MBA متع ــر دوره ه ــال های اخی در س
در حــال برگــزاری اســت کــه در آن دروس تحلیل  
ــش از  ــود )بی ــد  می ش ــی تاکی ــنهاد و حت پیش
یــک ســوم صــد مدرســه کســب و کار برتــر دنیــا 
دوره هــای فــوق لیســانس تحلیــل کســب و کار را 
پیشــنهاد می دهنــد(. آنهــا بــه روشــنی می داننــد  
کــه موضــوع مهــم بــرای یــک رهبــر کســب و کار 
آن اســت کــه ماننــد یــک تحلیلگــر بیندیشــد، در 
حالیکــه نویســنده فکــر می کنــد آن فقــط بــرای 
ــه  ــت. البت ــم اس ــت مه ــوه دادن حقیق ــه جل وارون
شــما برداشــت خــود را از تفکــر یــک رهبر کســب 

و کار خواهیــد داشــت.
شــما نیــاز بــه افــرادی داریــد کــه فقــط نمودارهــا 
و روندهــا را در دیتــا ماحظــه نکننــد بلکــه مفهوم 
ــد  ــما درک کنن ــب و کار ش ــا را در کس آن ترنده
ــر  ــاط موث ــا ارتب ــا آنه ــه ب ــه چگون ــد ک و بدانن
ــد  ــی داری ــه متفکران ــاز ب ــما نی ــد. ش ــرار کنن برق
کــه تصویــری همــه جانبــه و فراتــر از حــال را در 
کســب و کار ببیننــد و بخاطــر داشــته باشــید کــه 
ــر شــانه های  ــه تنهایــی ب عــزم راســخ و انگیــزه ب
تحلیلگران شــما نخواهد نشســت. شــما مسئولیت 
ــر  ــا فرات ــد ت ــان را داری متقاعدنمــودن تحلیلگرانت
ــد  ــا می توانن ــای اتاقکشــان را ببینند.آنه از دیواره
مشــاوران قابــل اعتمــادی بشــوند و بــا شــناختی 
تصمیم گیری هــای  در  دیتــا  مفهــوم  از  کــه 
استراتژیکشــان دارنــد می تواننــد کســب و کار 

شــما را بــه جلــو ببرنــد.
تعییــن و تنظیــم تیم هــا، فرآیندهــا و تکنولــوژی 
می توانــد بــه شــما کمــک کنــد تــا ســازمانتان را 
در بهتریــن موقعیــت نهایــت اســتفاده از داده هــا 
قــرار دهیــد بــه ایــن ترتیــب قــادر خواهیــد بــود 
ــود بخشــید و از بودجــه  تصمیمــات خــود را بهب
ــری  ــر و اثربخش ت ــتفاده کارات ــود اس ــی خ بازاریاب
مــورد  در  فقــط   CI کاربــرد  امــا   نماییــد. 
بهینه ســازی زمــان و بودجــه نیســت بلکــه اصلــی 
تریــن مزیــت آن  درک صحیــح مشــتری اســت. 
اگــر شــما مشــتری خــود را به درســتی بشناســید 
می توانیــد بــرای مشــتریان خــود تجربیاتــی خلــق 
کنیــد کــه آنهــا  را در مســیری ویــژه و مختــص 
خودشــان کــه برایشــان بســیار خوشــایند اســت 

خواهــد بــرد.

فرآینــد   :)CI)Customer Intelligence
جمــع آوری و تحلیــل اطاعــات مرتبــط بــا مشــتریان 
جهــت ایجــاد ارتبــاط موثــر و عمیق تــر بــا مشــتری 

ــت. ــری اس ــود تصمیم گی و بهب
BIG DATA: روشــی جهــت تحلیــل سیســتماتیک 
اســت کــه اطاعاتــی را از طریــق مجموعــه داده هایی 
ــتخراج  ــتند اس ــده هس ــاد و پیچی ــیار زی ــه بس ک

می کنــد.

شما لزوما به کسی که به همه 
بخش های علم داده آشنا 

باشد، نیاز ندارید اما به کسی 
نیاز دارید که بداند کدام 

منابع داده  و به چه علت با 
یکدیگر جور هستند .با حجم 

عظیم داده ای که از منابع 
بی شمار در اختیار دارید 

می توان اینگونه برداشت کرد 
که یک نفر ۱۰۰۰ تکه پازل را 

جلوی شما ریخته و جعبه اش 
را برده است.
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ــل  ــذف فای ــه ح ــاال تجرب ــا ح ــر ت اگ
ــا گوشــی خــود را  ــاپ ی ــم از لپ ت مه
داشــته باشــید، مطمئنــا می دانیــد که 
ــه خوشــایندی  ــوان تجرب ــچ عن چنیــن کاری به هی
نیســت. خوشــبختانه بــرای بازیابــی فایل هــای 
حــذف شــده تعــداد زیــادی ابــزار و برنامــه رایــگان 
ــراری  ــرایط اضط ــن ش ــه در چنی ــد ک ــود دارن وج
می تواننــد مثمــر ثمــر واقــع شــوند تــا بتوانیــد ایــن 

ــه دســت آوریــد. ــار دیگــر ب داده هــا را ب
ــد،  ــازی جدی ــای ذخیره س ــتر تکنولوژی ه در بیش
حــذف فایــل در واقــع آن را حــذف نمی کنــد بلکــه 
ــه  ــود ک ــه می ش ــتم عامل گفت ــه سیس ــوال ب معم
فضــا بــرای اســتفاده از دیگــر داده هــا آزاد اســت. اگر 
بتوانیــد بــه ســرعت وارد عمــل شــوید، بازگردانــدن 
دیجیتالــی  قبرســتان  از  موردنظــر  فایل هــای 
امکان پذیــر خواهــد بــود بنابرایــن در چنیــن 
ــادی دارد. ــت بســیاری زی ــرایطی ســرعت اهمی ش

در درجه اول، همواره بک آپ بگیرید
ــد  ــن بع ــک آپ گرفت ــت ب ــورد اهمی ــت در م صحب
ــا  ــم، مطمئن ــای مه ــاوی فایل ه ــه ح ــذف پوش از ح
چنــدان مفیــد نیســت، امــا بــرای آینــده بهتــر اســت 
ایــن توصیــه را کامــا جــدی بگیریــد. در ایــن زمینــه 
ــد  ــادی مانن ــری زی ــازی اب ــرویس های ذخیره س س
آی کاود، دراپ باکــس، گــوگل درایــو و وان درایو وجود 

ــد. ــان می آورن ــه ارمغ ــادی را ب ــات زی ــه امکان دارد ک
ــن  ــد از ای ــی نمی خواهی ــر دلیل ــه ه ــر ب ــا اگ ام
ترجیــح  و  می کنیــد  اســتفاده  ســرویس ها 
ــود  ــتم خ ــک آپ را در سیس ــد ب ــد مقص می دهی
ــزار  ــه macOS از اب ــن زمین ــد، در ای ــف کنی تعری
 File History از  وینــدوز  و   Time Machine
ــوان  ــان می ت ــن می ــن در ای ــرد. همچنی ــره می ب به
ــن  ــرد. در ضم ــاره ک ــم اش ــث ه ــای ثال ــه ابزار ه ب
ــه ای  ــاوی برنام ــترنال ح ــای اکس ــوال هارد ه معم
بــرای بــک آپ گرفتــن از سیســتم هســتند تــا کار 

ــود. ــر ش ــما راحت ت ش
ــری،  ــازی اب ــرویس های ذخیره س ــا س ــه ب در رابط
بایــد بگوییــم کــه بیشــتر آن هــا از قابلیــت بازیابــی 
ــه  ــد و البت ــره می برن ــده به ــذف ش ــای ح فایل ه
ــری خــودکار  ــه بک آپ گی ــی اســت ک ــن در حال ای
را فعــال کــرده باشــید. در مــورد مثــا دراپ باکــس 
می توانیــم بگوییــم کــه بــا مراجعــه بــه ایــن برنامــه، 
می توانیــد بــه بخــش Deleted Files ســر بزنیــد 
تــا فهرســتی از فایل هــای و پوشــه هایی کــه اخیــرا 
ــا  ــپس ب ــد. س ــاهده کنی ــده اند را مش ــذف ش ح
کلیــک بــر گزینــه Restore می توانیــد ایــن موارد 
ــاس  ــی و پ ــتراک های معمول ــد. در اش را برگردانی
ــن فایل هــا 30 روز در ســرور ذخیــره می شــود و  ای
اگــر از حالــت حرفــه ای اســتفاده می کنیــد، مــدت 
دوام آن هــا در ســرور های دراپ باکــس بــه 1۸0 روز 

می رســد.

macOS ویندوز و
ــه حــذف  ــا را از ســطل زبال ــدوز فایل ه اگــر در وین
ــه  ــدن آن هــا ب ــرای جســتجو و برگردان ــد، ب کرده ای
ابزار هــای ثالــث نیــاز داریــد. در ایــن زمینــه، ابــزار 
Recuva از جملــه بهتریــن و معروف تریــن 
ــار  ــود و در کن ــوب می ش ــا محس برنامه ه
ــای DMDE و  ــد برنامه ه آن می توانی

PhotoRec را به عنــوان گزینه هــای جایگزیــن در 
نظــر بگیریــد.

ــتفاده  ــک اس ــای م ــه از کامپیوتر ه ــم ک ــرادی ه اف
 Disk می کننــد، بهتــر اســت بــه برنامه هــای
 MiniTool و   Drill، Prosoft Data Rescue
Mac Data Recovery نگاهــی بیندازیــد. منابع 
مختلــف ایــن ســه برنامــه را توصیــه کرده انــد و روی 
ــای  ــه نتوانســت فایل ه ــک برنام ــر ی ــه اگ ــم رفت ه
حــذف شــده شــما را پیــدا کنــد، گزینــه دیگــری را 

امتحــان کنیــد.
ــرفته را  ــاده و پیش ــت س ــه Recuva دو حال برنام

ــر ارائــه می دهــد کــه در حالــت پیشــرفته  بــه کارب
بــه تنظیمــات بیشــتری دسترســی داریــد. در هر دو 
حالــت، بایــد نــوع فایل هــای حــذف شــده و مــکان 
ــه  ــه برنام ــد( را ب ــه می دانی ــی ک ــا )در صورت آن ه
اطــاع دهیــد تــا کار خــود را آغــاز کنــد. اگــر برنامه 
ــکن  ــد اس ــد، بای ــدا کن ــا را پی ــن فایل ه ــد ای نتوان
ــتری  ــان بیش ــه زم ــد ک ــام ده ــری را انج عمیق ت

ــد. ــول می کش ط
در حالــت پیشــرفته، ایــن برنامــه می توانــد بقایــای 
فایل هــا را پیــدا کنــد و ســپس آن هــا را رده بنــدی 
می کنــد. اگــر فایــل موردنظــر چــراغ ســبز دریافــت 
کنــد، بــه معنــای این اســت کــه Recuva شــانس 
ــن  ــاب ای ــا انتخ ــی آن دارد. ب ــرای بازیاب ــی ب خوب
 ،Recover فایل هــا و ســپس انتخــاب گزینــه
ایــن برنامــه تــاش خــود را می کنــد تــا فایل هــای 

موردنظــر را برگردانــد.
ــن  ــا، حی ــوع برنامه ه ــن ن ــم ای ــل مکانیس ــه دلی ب
فعــال کــردن آن هــا بهتــر اســت کــه تمــام 
برنامه هــای دیگــر را ببندیــد تــا احتمــال بازنویســی 

بخش هایــی از حافظــه بــه حداقــل ممکــن برســد. 
همچنیــن بهتــر اســت کــه بــرای فایل هــای بازیابی 
شــده مــکان دیگــری در سیســتم را تعریــف کنیــد 
کــه ایــن کار هــم باعــث می شــود شــانس محافظت 

از داده هــای اصلــی افزایــش پیــدا کنــد.

اندروید
ــدی خــود از ممــوری کارت  ــر در گوشــی اندروی اگ
ــن  ــر از ای ــای موردنظ ــد و داده ه ــتفاده می کنی اس
ــی  ــد آن را از گوش ــده، می توانی ــذف ش ــط ح محی
خــارج کنیــد و بــا اتصــال بــه کامپیوتــر و بهره گیری 

از ابزار هــای اشــاره شــده، بازیابــی فایل هــای حــذف 
شــده امکان پذیــر می شــود. امــا بازیابــی ایــن 
فایل هــا از حافظــه داخلــی گوشــی های اندرویــدی 
بــدون دسترســی روت تقریبا غیرممکن اســت. روت 
کــردن گوشــی های اندرویــدی کار چنــدان ســختی 
ــا مشــکاتی  ــه هــر حــال شــاید ب ــی ب نیســت، ول
مواجــه شــوید و در ضمــن بایــد بــه ابطــال گارانتــی 

هــم اشــاره کنیــم.
از آنجایــی کــه چگونگــی روت کــردن مبحــث 
بســیار مفصلــی اســت، در ایــن مطلــب نمی توانیــم 
بــه جزییــات آن بپردازیــم و بایــد از راهنمایی هــای 
تمــام  تقریبــا  ببریــد.  بهــره  وب  در  موجــود 
اپلیکیشــن های مربــوط بــه بازیابــی فایل هــای 
ــی روت  ــد دسترس ــد نیازمن ــده اندروی ــذف ش ح
اســت و بــدون ایــن مجــوز نمی تواننــد کار چندانــی 

ــد. ــام دهن انج
بــرای ایــن کار، اپلیکیشــن های DiskDigger و 
ــد، امــا از طــرف  Undeleter شــهرت زیــادی دارن
ــر و  ــه کامپیوت ــی ب ــردن گوش ــل ک ــا وص ــر ب دیگ

ــی  ــه کم ــکتاپ ک ــای دس ــری از برنامه ه بهره گی
ــد  ــاید بتوانی ــم، ش ــاره کردی ــا اش ــه آن ه ــر ب باالت
بخش هایــی از فایل هــای حــذف شــده را بــه 

ــد. ــت آوری دس
ــود دارد  ــکتاپ وج ــای دس ــه برنامه ه ــن زمین در ای
کــه مشــخصا در زمینــه ی بازیابــی فایل هــای حذف 
شــده از گوشــی فعالیــت دارنــد، امــا ایــن برنامه هــا 
رایــگان نیســتند و در ابتــدا هــم باید گوشــی را روت 
 Fonepaw ــه ــم ب ــا می توانی ــن آن ه ــد. از بی کنی
 EaseUS و   Android Data Recovery
کنیــم.  اشــاره   Android Data Recovery
ــن برنامه هــا  ــد تاکیــد کنیــم کــه ای ــار دیگــر بای ب
ــده  ــذف ش ــات ح ــی اطاع ــرای بازیاب ــی ب تضمین

ــد. ــه نمی دهن ارائ
ــات  ــن اطاع ــران، مهم تری ــیاری از کارب ــرای بس ب
موجــود در گوشــی عکس هــا و ویدیو هــا محســوب 
و  عکس هــا  بــرای  خوشــبختانه  و  می شــوند 
ویدیو هــا ابــزار مؤثــری ماننــد گــوگل فوتــوز وجــود 
ــن  ــام ای ــد تم ــال راحــت می توانی ــا خی ــه ب دارد ک
فایل هــا را در محیــط ابــری ذخیــره کنیــد تــا دیگــر 

نگــران حــذف آن هــا نباشــید.

iOS
در رابطــه بــا آیفــون، بــرای دســتیابی بــه عکس هــا 
اول در  و ویدیو هــای حــذف شــده در مرحلــه 
ــه Album و ســپس  ــد ب اپلیکیشــن Photos بای
Recently Deleted ســر بزنیــد کــه در ایــن 
ــه  ــد از حــذف اولی ــا بع ــر و ویدیو ه ــط، تصاوی محی
40 روز باقــی می ماننــد و بعــد از گذشــت ایــن 
زمــان بــه طــور کامــل حــذف می شــوند. بــه همیــن 
ــا فرصــت  ــن فایل ه ــه ای ــرای دســتیابی ب خاطــر ب

ــد. ــادی داری بســیار زی
اگــر اطاعات iOS با آی کاود ســینک شــده باشــد 
و بــه طــور مرتــب بــک آپ گرفتــه شــود، از طریــق 
صفحــه وب آی کاود می توانیــد بــه داده هــای 
ــه  ــا مراجعــه ب مختلفــی دسترســی پیــدا کنیــد. ب
ایــن صفحــه وب، بــر Account Settings و 
 Restore بــر Advanced ســپس در بخــش
Files کلیــک کنیــد تــا بتوانیــد فایل هــا، فهرســت 
مخاطبیــن، اطاعــات تقویــم و بوک مارک هــای 

ــد. ــی کنی ــافاری را بازیاب س
در رابطــه بــا دیگــر انــواع اطاعــات، اگــر ایــن مــوارد 
ــزو  ــند و ج ــده باش ــینک نش ــز س ــق آیتون از طری
بــک آپ ثبــت شــده از iOS نباشــند، شــانس شــما 
ــرای بازیابــی آن هــا بســیار انــدک اســت. اگرچــه  ب
ــد  ــکتاپ مانن ــای دس ــم برنامه ه ــون ه ــرای آیف ب
Dr. Fone iPhone Data Recovery وجــود 
دارد، ولــی آن هــا بــه بخــش محــدودی از اطاعــات 

دسترســی دارنــد.
 iOS اینکــه در سیســتم عامل بــه  توجــه  بــا 
ــای  ــه فایل ه اپلیکیشــن ها دسترســی محــدودی ب
سیســتمی دارنــد، اپلیکیشــن ها ماننــد برنامه هــای 
دســکتاپ نمی تواننــد بــه طــور معجزه آســایی 
فایل هــای حــذف شــده را بازیابــی کننــد. بــه 
همیــن خاطــر همان طــور کــه گفتیــم، بهتــر اســت 
همــواره از فایل هــای خــود نســخه پشــتیبان تهیــه 
ــا  ــا در صــورت حــذف ناخواســته آن هــا، ب کنیــد ت

ــد. ــا را برگردانی ــد آن ه ــال راحــت بتوانی خی

فایل های حذف شده را 
برگردان!

منبع: برترین ها
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اگــر دور و برتــان بچــه ای باشــد، بــا ایــن معضــل بــه 
خوبــی آشــنایید: پیــش شــما می آینــد و می گوینــد 
ــکار  ــد چ ــه و نمی دانن ــر رفت ــان س ــه حوصله ش ک
کننــد. اگــر ســرتان خلــوت باشــد شــاید مشــغول 
ــا  ــد ب ــر نتوانی ــوید و اگ ــا ش ــا آن ه ــردن ب بازی ک
آن هــا وقــت بگذرانیــد احتمــاالً برایشــان انیمیشــنی 
می گذاریــد یــا راه دیگــری پیــدا می کنیــد تــا 
ســرگرم شــوند. امــا چــه بســا راه درســت تری هــم 
ــه  ــد ک ــم بیاموزن ــم ک ــا ک ــد ت ــان کنی ــد: ولش باش
ــات  ــب اوق ــه در آن اغل ــت ک ــزی اس ــی چی زندگ

ــی رود. ــر م ــۀ آدم س حوصل
»حوصلــه ام ســر رفتــه«. ایــن جملــه کوتــاه آنقــدر 
ــت،  ــا را از وحش ــدر و مادره ــه پ ــدرت دارد ک ق
آزردگــی خاطــر و عــذاب وجــدان لبریــز 
ــه  ــر رفت ــه کســی س ــر حوصل ــد. اگ کن

باشــد، حتمــاً فــرد دیگــری در آمــوزش، غنابخشــی 
ــًا  ــت. اص ــرده اس ــی ک ــرگرم کردن او کوتاه ــا س ی
ــا  ــودک ی ــواه ک ــی -خ ــت کس ــن اس ــور ممک چط
ــه  ــی ک ــم در حال ــد، آن ه ــال کن ــای م ــغ- ادع بال
کارهــای زیــادی را می تــوان، و بایــد، فــوراً انجــام داد؟
امــا مــال از آن چیزهایــی اســت کــه بایــد تجربه اش  
کــرد، نــه آنکــه بــا عجلــه کنــارش زد. تجربــۀ مــال، 
در ایــن معنــا بــا آن تربیــت بی رحمانــۀ مبتنــی بــر 
ــه  ــاوت دارد ک ــا تف ــازی در دوران ویکتوری شرطی س
ــرای تقویــت قــوای  ــود ب ــه ای مخــوف ب چــون تجرب
ذهنــی توصیــه می شــد. برخــاف چیــزی کــه 
ــد - اینکــه  ــراد در فراینــد رشــد می آموزن بیشــتر اف
فقــط افــراد حوصله ســربر هســتند کــه حوصله شــان 
ــا  ــرای م ــت؛ ب ــودمند اس ــال س ــی رود- م ــر م س

خــوب اســت.

اگــر کــودکان خیلــی زود بــا این قضیــه کنــار نیایند، 
ــد  ــی خواهن ــگفت زدگِی نامطبوع ــار ش ــا دچ بعده
ــای  ــد ج ــه می توان ــه مدرس ــم ک ــول کنی ــد. قب ش
ــه  ــن اســت ک ــت ای ــد و واقعی خســته کننده ای باش
ــه  ــی ک ــان ترتیب ــه هم ــد ب ــه ندارن ــان وظیف معلم
هــم  ســرگرم  را  کــودکان  می دهنــد،  آمــوزش 
ــان  ــگاه بی پای ــی جوالن ــت زندگ ــرار نیس ــد. ق بکنن
مــی روی  کجــا  رمــان  در  باشــد.  ســرگرمی ها 
برنادت؟نوشــتۀ ماریــا ســمپل در ســال 2012، 
ــت  ــت اس ــد: »درس ــرش می گوی ــه دخت ــادری ب م
کــه حوصلــه ات ســر رفتــه، امــا بگــذار راز کوچکــی 
دربــارۀ زندگــی بــه تــو بگویــم. هرچه بیشــتر بــه این 
فکــر کنــی کــه چیــزی مــال آور اســت، مال آورتــر 
ــط  ــی فق ــه بفهم ــض آنک ــه مح ــا ب ــود. ام می ش
خــودت هســتی کــه می توانــی زندگــی ات را جــذاب 

ــد شــد«. ــر خواه ــی، اوضــاع  بهت کن
ــش  ــال بخ ــه م ــد ک ــه بودن ــردم پذیرفت ــاً م قب
ــرن  ــش از ق ــی اســت. خاطــرات پی ــی از زندگ بزرگ
21 سرشــار از یکنواختــی اســت. افــراد طبقــه 
ــی  ــی از پرســه زدن در ســالن های پذیرای ــه، وقت مرف
خســته می شــدند، بــه پیاده روی هــای طوالنــی 
ــد؛  ــا می کردن ــا را تماش ــد و دار و درخت ه می رفتن
ــر  ــم دورت ــدند و بازه ــان می ش ــوار ماشین هایش س
می رفتنــد و درختــان بیشــتری را تماشــا می کردنــد. 
ــد، ســخت تر  ــد کار کنن ــور بودن ــه مجب ــی ک آن های
کار می کردنــد. کارهــای صنعتــی و کشــاورزی بیــش 
ــید  ــر نمی رس ــه نظ ــد، و ب ــالت بار بودن ــد کس از ح
ــادی انتظــار داشــته باشــند شغل شــان  آدم هــای زی
ــن  ــار چنی ــز انتظ ــودکان نی ــد. ک ــده باش ارضاکنن
آینده هایــی را داشــتند و از همــان عنفــوان کودکــی 

بگذارید دوباره
حوصلۀ بچه هایتان سر برود
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ــوِن مضــر در  ــه، درخــت و بعدهــا تلویزی ــن چیــزی هــم جــز کتابخان ــا آن اخــت می شــدند؛ بنابرای ب
بعدازظهرهــا، در مخیله شــان نمی گنجیــد.

تنهــا چنــد دهــه قبــل، در دوران از دســت رفتــۀ کم توجهــی بــه کــودکان، آدم هــای بالغ فکــر می کردند 
حــدی از مــال ضــروری اســت، و کــودکان هــم خرســند بودند کــه بزرگترهــا کاری بــه کارشــان ندارند. 
لیــن مانوئــل میرانــدا در مصاحبــه ای بــا مجلــه جی .کیــو. تأکیــد می کنــد کــه بعــد از ظهرهــای آزاد 
بــرای او منبــع الیــزال الهــام بــوده اســت؛ »چراکــه هیــچ چیــز بــه انــدازۀ کاغذی ســفید یــا اتــاق خوابی 

خالــی خاقیــت را مهمیــز نمی زنــد«.
امــروزه قــراردادن کــودکان در چنیــن انفعالــی همچــون اهمــال والدیــن در انجــام وظایف شــان دیــده 
می شــود. کلیــر کین میلــر در مقالــه ای بــه نــام »شــقاوت والدیــن مــدرن« کــه در نشــریۀ تایمــز منتشــر 
ــه براســاس آن  ــد ک ــاع می ده ــدی ارج ــه جدی ــه مطالع ــت، ب ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــد و بســیار م ش
والدیــن، صــرف نظــر از طبقــه، درآمــد یــا نــژاد، معتقــد بودنــد »کودکانی کــه در ســاعات بعد از مدرســه 
حوصله شــان ســر مــی رود، بایــد در کاس هــای فــوق برنامــه ثبــت نــام شــوند، و والدینــی کــه مشــغله 
دارنــد نیــز بایــد درصورتــی کــه کــودکان از آن هــا درخواســت کننــد، تمــام کارهایشــان را متوقــف کرده 

و بــه آن هــا توجــه کننــد.«
تک تک لحظات باید بهینه و بیشینه شده و به سمِت هدفی مشخص پیش روند.

ــا وســایل دیجیتال شــان  ــن دســت از سرشــان برداشــته باشــند، ب ــه والدی ــی ک ــا، زمان ــروزه بچه ه ام
بــه حــال خــود رهــا می شــوند. والدیــن بــرای یــک مســافرت طوالنــی بــا ماشــین یــا هواپیمــا چنــان 
ــی  ــور زمین ــک مان ــۀ ی ــد نقش ــتند و دارن ــش هس ــای ارت ــگار ژنرال ه ــه ان ــد ک ــزی می کنن برنامه ری
پیچیــده را می ریزنــد. کــدام فیلــم را بــا آی پــد ببینیــم؟ بهتر نیســت یــک پادکســت خانوادگی درســت 
کنیــم؟ االن وقــت مناســبی اســت کــه اجــازه دهیــم بچه هــا در صندلــی عقــب آنقــدر فورت نایــت2 
بــازی کننــد تــا مخ شــان تــاب بــردارد؟ وقتــی در دهــۀ 70 کــودکان در راه بازگشــت حوصله شــان ســر 
می رفــت، والدیــن چــه کار می کردنــد؟ هیــچ! اجــازه می دادنــد بــوی بنزیــن خفه شــان کنــد، خواهــر 
و برادرهایشــان را عــذاب دهنــد، و چــون کمربنــد ایمنــی واقعــاً کارایــی نداشــت، می گذاشــتند بچه هــا 

بــا کمربنــد شکســته بــازی کنند.
ــان را در مســیر اکتشــاف  ــال اخــت شــوید، خودت ــدۀ م ــرات بی حــس کنن ــا اث ــه ب ــه محــض آنک ب
می یابیــد. یکنواختــی باعــث ظهــور تفاوت هــای جزئــی میــان درخت هــا؛ و میــان آن بلوزهــا می شــود. 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایده هــای خــوب زیــر دوش حمــام بــه ســراغ آدم می آینــد؛ یعنــی وقتــی 
اســیر فعالیتــی پیــش پــا افتــاده هســتید؛ چــرا کــه درســت همــان زمــان اســت کــه بــه ذهنتــان اجازه 

می دهیــد پرســه بزنــد و خــود نیــز بــه دنبالــش روانــه می شــوید.
تردیــدی نیســت کــه خــود مــال درواقــع اهمیتــی نــدارد، بلکــه مهــم نگرشــی اســت کــه بــدان داریم. 
هنگامــی کــه فــرد بــه نقطــۀ فروپاشــی می رســد، مــال بــه او می آمــوزد چگونــه واکنشــی ســازنده 
ــادِت خــوار شــمردن مــال  ــه ع ــه ب ــی ک ــا مادام ــر دهــد. ام ــه وضعیــت را تغیی نشــان دهــد؛ چگون

چســبیده باشــیم، چنیــن چیــزی را یــاد نخواهیــم گرفــت.
ایــن بــدان معنــی نیســت کــه ماننــد نِویــل )»ن مثــل نویــل کــه از مــال ُمــرد«( در داســتان بچه هــای 
گشــلی کرامب3، پیوســته از یکنواختــی طاقت فرســای رنــج بریــم، بلکــه بــدان معناســت کــه بیاموزیــم 
چگونــه بــر آن فائــق شــویم. چنیــن چیــزی ممکــن اســت بــه چند شــکل نمــود یابد: شــاید بــه خلوت 
خودتــان بخزیــد و از زمــان بــرای اندیشــیدن بهــره بریــد، ممکــن اســت کتابــی بخوانیــد، یــا بــه شــغلی 
بهتــر فکــر کنیــد. مــال بــه پــروازِ خیــال منتهــی می گــردد، و در نهایــت خویشــتنداری و تدبیــر را بــه 

ــد آورد. ارمغان خواه
توانایــی مدیریــت کــردن مــال، بــه طــرز شــگفت انگیزی بــا توانایــی تمرکــز و خودگردانــی همبســته 
اســت. نتایــج پژوهشــی نشــان داده اســت کــه افــراد مبتــا بــه اختــاالت توجــه بیشــتر مســتعد مــال 
هســتند. جــای تعجــب نیســت کــه در ایــن جهــان مافــوِق مهیــج، آنچــه در ابتــدا فریبنــده بــه نظــر 
می رســید، دیگــر چنــان نباشــد، و آنچــه زمانــی ســرگرم کننــده بــود، اکنــون کســالت بــار بــه نظــر آید.

ــن  ــا ای ــم ب ــازه دهی ــد، و اج ــال کنن ــاس م ــم احس ــن ک ــودکان در س ــه ک ــت ک ــم اس ــژه مه به وی
احساسشــان تنهــا بماننــد. بــه جــای آنکــه ایــن موضــوع را همچــون »مشــکلی« ببینیــم کــه بایــد بــه 
کمــک بزرگ ترهــا مرتفــع گــردد، بهتــر اســت اجــازه دهیــم خــود کــودکان بــا آن دســت و پنجــه نــرم 

. کنند
مــا دیگــر کودکانمــان را اینگونــه تربیــت نمی کنیــم. مدرســه ها در برابــر فشــار آنچــه بــدان انتظــار 
کــودکان می گوینــد؛ یعنــی ســرگرمی، تســلیم شــده اند، و دیگــر کمتــر نشــانی از اصــرار بــر حفظ 
کــردن چیزهــای دیرفهــم، خســته کننده و ســطحی )درســت ماننــد حجــم زیــاد اطاعــات( 

بــه چشــم می خــورد. آمــوزگاران وقــت بیشــتری 
ــارکت  ــرای »مش ــی ب ــداع روش های ــرف اب را ص
رســانه های  یــاری  بــه  دانش آمــوزان  دادن« 
بصــری و »یادگیــری تعاملــی« )بخوانیــد صفحــه 
نمایــش و بــازی( می کننــد. روش هایــی کــه 
مناســب تمرکــز تغییــر یافتــه آن هــا4 بــه دســت 
بازی هــا اســت. بچه هــا دیگــر بــه ســخنرانی های 
طوالنــی، کــه متعاقبــش بحث هــم باشــد، گوش 
فــرا نمی دهنــد؛ پــس بــر ماســت کــه آموزشــی 

ــم. ــر برایشــان فراهــم کنی آســان فهم ت
بــدون تردیــد اگــر بــه جــای افزایــش ســرگرمی، 
ــکیبا  ــال ش ــر م ــم دربراب ــودکان بیاموزی ــه ک ب
باشــند، آنــان را بــرای آینــده ای واقعی تــر آمــاده 
خواهیــم کــرد؛ یعنــی آینــده ای کــه در آن جایــی 
بــرای انتظــارات نادرســت از کار و زندگــی وجــود 
نــدارد. روزی فرزنــدان مــا، حتــی در شــغلی کــه 
ــت  ــن اس ــد، ممک ــتش دارن ــال دوس ــه هرح ب
مجبــور شــوند کل یــک روز را بــه پاســخ دادن بــه 
ایمیل هــای جــواب داده نشــده بگذراننــد، ممکــن 
اســت مجبــور شــوند گزارش هــای مفصــل مالــی 
ــات در  ــک رب ــا دســتیار ی ــد، و ی را بررســی کنن

یــک انبــار بــزرگ اینترنتــی شــوند.
ــد. کار همیــن  ــان مــال آور بیای ــه نظرت شــاید ب
ــاره  ــاید دوب ــت. ش ــن اس ــی همی ــت، زندگ اس
بایــد بــا مــال اخــت شــویم و بــه نفــع خودمــان 
بــه کارش بگیریــم. شــاید در جهانــی که پیوســته 
ــا  خواســته های افــراد در حــال افزایــش اســت، ب
کمــی هیجــان کمتر نیــز بتوانیــم زندگــی کنیم.

پی نوشت ها:
• ایــن مطلــب را پامــا پــل نوشــته اســت و در 
Let Chil-« ــوان ــا عن ــه 2۰۱۹ ب 2 فوری ــخ  تاری

dren Get Bored Again« در وب ســایت 
نیویورک تایمــز منتشــر شــده اســت. وب ســایت 
ــا  ــفند ۱۳۹۷ ب ــخ 2۱ اس ــان آن را در تاری ترجم
عنــوان »بگذاریــد دوبــاره حوصلــۀ بچه هایتــان 
ــر  ــور منتش ــۀ آرش رضاپ ــرود« و ترجم ــر ب س

کــرده اســت.
• پامــا پــل )Pamela Paul( ســردبیر بخــش 
ــل  ــت. پ ــز اس ــورک تایم ــاب در نیوی ــرور کت م
پنــج کتــاب نوشــته اســت کــه از جملــۀ آن هــا 
 By the( می تــوان بــه همــراه بــا کتــاب
ــای  ــارۀ دنی ــت. او درب ــی از آن هاس Book( یک
کتاب هــا و روابــط بیــن بچه هــا و والدیــن 

می نویســد.
Where’d You Go, Bernadette ]۱[

Fortnite ]2[
]The Gashlycrumb Tinies ]۳: کتــاب 
آمــوزش الفبــای عجیــب و غریبــی اســت کــه 
ادوارد گــوری در ســال ۱۹۶۳ منتشــر کــرد. 
ــه  ــدام ب ــه هرک ــت ک ــودک اس ــتان 2۶ ک داس

ــنده[. ــد ]نویس ــا می رون ــی از دنی دلیل
Candy Crushed attention spans ]۴[

به محض آنکه با اثرات بی حس 
کنندۀ مال اخت شوید، 

خودتان را در مسیر اکتشاف 
می یابید. یکنواختی باعث 

ظهور تفاوت های جزئی میان 
درخت ها؛ و میان آن بلوزها 

می شود. به همین دلیل است 
که ایده های خوب زیر دوش 
حمام به سراغ آدم می آیند؛ 

یعنی وقتی اسیر فعالیتی 
پیش پا افتاده هستید؛ چرا که 
درست همان زمان است که به 
ذهنتان اجازه می دهید پرسه 

بزند و خود نیز به دنبالش 
روانه می شوید.


