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سرپرست وزارت صمت اعالم کرد:

داخلی سازی 66 میلیون یورو 
از قطعات وارداتی در چهارمین 
میز ساخت داخل صنعت خودرو 
سرپرســت وزارت صمــت پــس از برگــزاری چهارمیــن میــز توســعه و تعمیــق 
ســاخت داخــل صنعــت خــودرو و قطعــات گفــت: در ایــن میــز ســاخت داخل 
66 میلیــون یــورو از قطعــات و تجهیــزات وارداتــی صنعــت خــودرو توســط 

ســازندگان داخلــی ســاخته می شــود.

حســین مــدرس خیابانــی بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: راه نجــات کشــور رونــق تولیــد اســت 
و در حــوزه تولیــد مهــم تــر از تعمیــق و توســعه ســاخت داخــل وداخلــی ســازی بــرای قطــع 

وابســتگی بخــش تولیــد و کاهــش ارزبــری وجــود نــدارد.
ــارد دالر از  ــازی 3.2 میلی ــرای داخلی س ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــه داد: وزارت صنع وی ادام
قطعــات و تجهیــزات وارداتــی مــورد نیــاز حــوزه صنعــت امســال برنامه گســترده ای بــرای قطع 

وابســتگی، خودکفایــی و کاهــش ارزبــری دارد.
سرپرســت وزارت صمــت تصریــح کــرد: ایــن داخلــی ســازی درهمــه حوزه هــا از جمله خــودرو، 

نفــت و گاز، پتروشــیمی ، صنایــع دریایــی، صنایع نســاجی و دیگر صنایع وابســته اســت.
ــکاری  ــاط و هم ــتلزم ارتب ــازی مس ــن داخلی س ــه ای ــت: البت ــه گف ــی در ادام ــدرس خیابان م
تنگاتنــگ بــا مراکــز علمــی، دانشــگاهی، مراکــز پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان و نهادها 
و دســتگاه های پیشــرو ماننــد وزارت دفــاع و معاونــت علمــی و فــن آوری ریاســت جمهــوری 

اســت.
وی اضافــه کــرد: نهضــت ســاخت داخــل از ســال گذشــته توســط وزارت صمــت کلیــد خــورد 
و مجلــس شــورای اســامی نیــز در دوره جدیــد حتمــا بــه ایــن حرکــت کمــک خواهــد کــرد.
سرپرســت وزارت صمــت ادامــه داد : امســال عــزم مجموعــه حاکمیتــی کشــور بــرای قطــع 
ــا برگــزاری همیــن میزهــای  ــر اســت و ان شــااهلل بتوانیــم ب وابســتگی و خودکفایــی محکم ت
تخصصــی ســاخت داخــل از طریــق اســتان ها و شــرکت های بــزرگ تولیــدی در تمــام نقــاط 

کشــور ســاخت داخــل را بصــورت یــک فرهنــگ غالــب ترویــج بدهیــم.
مــدرس خیابانــی گفــت: تولیــدی کــه روی پــای خــود باشــد و به مــواد و قطعــات وارداتــی اتکا 

نداشــته باشــد، قابــل افتخــار و مایه مباهات اســت.
سرپرســت وزارت صمــت افــزود: هــر چنــد خودروســازان خارجــی پــس از تشــدید تحریم هــا و 
خــروج آمریــکا از برجــام کشــورمان را تــرک کرده انــد، امــا در ســه ماهــه اول امســال پــس از دو 
ســال رشــد منفــی تولیــد خــودرو بــا بیــش از 2000 هــزار دســتگاه تولیــد ســواری در کشــور 

بــه رشــد مثبــت تبدیــل شــده و حــدودا 9 درصــد رشــد داشــته اســت.
مــدرس خیابانــی در پایــان تصریــح کــرد: بایــد بــا دســتیابی بــه فناوری هــای نویــن بســمت 

ــم. داخلی ســازی حرکــت کنی

مي گویند هنگام خرید به جنســي كه به شما فروخته  مي شود خوب دقت كنید. به 
برچسب و لیبل آن توجه داشته باشید. بسته بندي سالم به مانند تاریخ تولید از اهمیت 
باالیي برخوردار است و در نهایت شاید وب سایت تولیدكننده آن با توجه به امكان 
تقلب در همه موارد گفته شده، بهترین مقیاس باشد؛ چرا كه در همه موارد گفته شده  

هم امكان این كه جنس اصل نخرید هست.
قیمت؛ معموال انگیزه اصلي براي خرید در بازاري كه سوداگري در آن پرسود هست به 
شمار مي رود. حال این كه هیچ تضمین یا گارانتي وجود ندارد كه جنس خریداري شده 

همان كیفیت و خرید لذت جنس اصلي را به شما القا كند.
در اینجا هرگونه نقصي عالوه بر این كه ضرر مالي براي مصرف كننده ایجاد مي كند، 

ممكن است مخاطرات جبران ناپذیري را نیز به بار بیاورد.
 این مســاله به خصوص در بازار لوازم یدكي خودرو بسیار پر اهمیت است؛ چرا كه 
هرگونه لغزشي بازي با جان انسان است. در نتیجه فعالیت هدفمند سودجویان در 
این بازار و جذابیت بازار خاكســتري قطعات خودرو، شركت خدمات پس از فروش 
ایران خودرو ) ایساكو( به صورت پیوسته اقدام به رصد و شناسایي نیاز مصرف كنندگان 

و بنا به اقتضاي زماني خود اقدامات ویژه اي را نیز تعریف كرده است.
- ارتقاي موارد امنیتي هولوگرام خاص قطعات شركت ایساكو یكي از اقداماتي بود كه 
نتیجه بررسي هاي مداوم تیم تحقیقات بازار این شركت به شمار مي رفت تا امكان جعل 

آن براي فرصت طلبان كاهش یابد. 
- با این همه توزیع قطعات با هولوگرام و جعبه هاي غیر اصل ادامه داشــت و در این 
راستا استفاده از كدهاي رهگیري و بازرسي، شناسنامه دار بودن هر قطعه و امكان 
ردیابي هر قلم كاال و غیرامنیتي شدن لیبل هاي خام در جهت افزایش ضریب امنیتی 

بسته بندی قطعات شركت راه گشا شد.
- این شركت همچنین در سال ۱۳۹۴ از سامانه اصل بخرید، رونمایي كرد كه از طریق 
آن مشــتریان مي توانند با ارسال شماره ۱6 رقمی پنهان به شماره ۳000۳۱ از اصالت 

قطعه خریداري شده اطمینان یابند.
- درطی۴ سال گذشته اپلیكیشن ایساكو در كنار خدمات نوین خود، امكان استفاده از 
سامانه اصالت قطعه را از طریق ارسال كد مخفی با اسكن باركدهای روی قطعات جهت 
سهولت بررســی اصالت قطعه به همراه دستیابی به مشخصات و قیمت به روز قطعه 

خریداری شده را ارایه كرده است.
- بیش از ۴ سال است كه از معرفي اپلیكیشن كاربردي ایساكو مي گذرد و طي این مدت 
نسخه هاي جدید و به روز آن نیز به بازار معرفي شده است. از طریق این اپلیكیشن و یا 
از طریق اسكن باركدهاي روي قطعات می توان به راحتی تمامی مشخصات قطعه مورد 

نظر و حتی قیمت به روز آن را در اپلیكیشن ایساكو مشاهده كرد. 
- امكان مشاهده عكس محصول بعد از اسكن QR كد را نیز به زودی فراهم خواهد 
شد تا مشتریان با اسكن این كد امنیتی به تمامی اطالعات و حتی عكس محصول 

دسترسی داشته باشند.
ما در بزرگترین شــركت خدمات پس از فروش كشور هدفمان از ترویج استفاده از 
قطعات اصل، كیفیت، ایمني و راحتي خیال مشتریان است و این مهم با اعتماد به 
شبكه نمایندگي ها و فروشگاه های مجاز و سامانه اصالت قطعات امكان پذیر است.

چرا اصــل؟!

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا بیــان این كــه 
ــالم  ــب و اع ــه زودی تصوی ــروژه K132 ب ــول پ ــام محص ن
می شــود گفــت: طــرح فــروش مشــاركت در تولیــد ایــن 
ــا برنامــه تولیــد  ــرای تحویــل در ســال آینــده، منافاتــی ب خــودرو ب

امســال نــدارد.

فرشــاد مقیمــی بــا اشــاره بــه گمانــه زنی هــای موجــود دربــاره زمــان تولیــد محصــول 
جدیــد گــروه صنعتــی ایــران خــودرو تصریــح کــرد: طبــق مصوبــه کمیته خودرو ســه 
نــوع فــروش شــامل فــروش فوق العــاده بــا قیمــت قطعــی محصــول و موعــد تحویــل 
تــا ســه مــاه از زمــان ثبت نــام،  پیــش فــروش یــک ســاله بــا موعــد تحویــل 4 تــا 12 
مــاه و مشــارکت در تولیــد بــرای فــروش محصوالت خودروســازان تعیین شــده اســت. 
وی افــزود: فــروش مشــارکت در تولیــد، بــا دو موعــد تحویــل 13 تــا 24 مــاه و 25 تــا 
36 مــاه تعریــف شــده اســت کــه برنامــه اخیــر فــروش ایــران خــودرو در قالــب نــوع 

اول اعــام شــده اســت.
ــم و محدودیت هــای  ــد در شــرایط تحری ــد محصــول جدی مقیمــی، طراحــی و تولی
بین المللــی را اقدامــی جهادگونــه در مجموعــه زنجیــره تامیــن و گــروه صنعتــی ایران 
خــودرو خوانــد و گفــت: مهندســان ایــن خودروســاز تجربیــات و اندوخته هــای چنــد 
ــا بتوانیــم در زمــان مقــرر و  ــد ت ــه کار گرفته ان ــد ب ســاله خــود را در محصــول جدی

برنامــه اعــام شــده، محصــول را وارد بــازار کنیــم. 
وی بــا اشــاره بــه تولیــد هــزار دســتگاه از محصــول جدیــد در ســال جــاری عنــوان 
کــرد: تولیــد ایــن محصــول هــم زمــان بــا ســال روز پیــروزی انقــاب اســامی کلیــد 
ــروش متناســبی  ــز برنامه هــای ف ــازار آن نی ــه ب ــرای عرضــه ب ــه ب خواهــد خــورد ک

درنظــر گرفتــه خواهــد شــد. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو تصریــح کــرد:  تمامــی خودروســازان معتبر، 
نمونه هــای محصــول جدیــد را بــرای دریافــت بازخــورد از جامعــه و متخصصــان بــه 
ــا طبــق نظــرات کارشناســان و ســلیقه مشــتریان در صــورت  ــد ت نمایــش می گذارن
ــت  ــوم در صنع ــری مرس ــدام ام ــن اق ــد. ای ــاد کنن ــر ایج ــول تغیی ــزوم در محص ل

ــه شــمار مــی رود.   خودروســازی ب
وی بــا بیــان ایــن کــه موتــور محصــول از موتورهــای توســعه یافتــه و بــه روز ایــران 
خــودرو اســت، تصریــح کــرد: خــط تولیــد موتــور EC5 نیــز تجهیــز شــده و آمــاده 
تولیــد اســت. قطعــات تمامــی بخــش هــا طراحــی و قالــب ســازی شــده و درحــال 

ســاخت اســت.
مقیمــی در پایــان خاطرنشــان کــرد:  زمــان اجــرای پــروژه را بــا همتی کــه در مجموعه 
کارکنــان ایــران خــودرو زنجیــره تامیــن وجــود دارد، کوتــاه کرده ایــم تــا بتوانیــم بــا 
ارایــه محصــول جدیــد در شــرایط تحریمــی، توانمندی هــای صنعتگــران کشــور را بــه 

رخ جهانیان بکشــانیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

نام محصول جدید
به زودی اعالم می شود

مهدی مونسان، مدیرعامل شركت ایساكو احكام جدید را صادر كرد.

در احــکام جداگانــه ی شــهرام غامــی؛ معاونــت بازاریابــی و فــروش، علــی ذاکــرزاده؛ معاونــت برنامه ریــزی و نگهــداری کاال؛ شــهریار ســلطانی؛ سرپرســت معاونــت تامیــن و خریــد، 
امیرحســین مفیــد بــه ســمت سرپرســت معاونــت مهندســی و کیفیــت، محمــد حســن پور؛ سرپرســت معاونــت مهندســی ســازمان و سیســتم ها، علــی اصغــر عرب محمــدی؛ 

سرپرســت مدیریــت ســرمایه های انســانی، فرشــاد صباغ پــور بــه ســمت سرپرســت مدیریــت تولیــد منصــوب شــدند.

انتصاب
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عــادی  عمومــی  مجمــع 
ســالیانه صاحبــان ســهم 
شــركت ایســاكو بــرای ســال 
ــاه ۹۸،  ــفند م ــه 2۹ اس ــی ب ــی منته مال
بــا حضــور ســهامداران در تاریــخ 2۴ تیر 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س م

بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت ایســاکو، 
ــی از  ــور جمع ــا حض ــه ب ــه ک ــن جلس در ای
مدیــران ارشــد گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 

ــی  ــای مال ــد، صورت ه ــزار ش ــاکو برگ و ایس
توســط مجمــع تصویــب شــد.

در ایــن جلســه گــزارش حســابرس مســتقل 
و بــازرس قانونــی در جلســه، قرائــت و 
ــه  ــرای ســومین مرتب ــی، ب ــای مال صورت ه
ــدون  ــول و ب ــر مقب ــار نظ ــا اظه ــی، ب متوال

ــد.  ــد ش ــی تائی ــِد حسابرس بن
ــر  ــان، مدی ــدی مونس ــر مه ــه دکت در ادام
عامــل شــرکت ایســاکو و معاونــان وی، 
ــرد  ــات و عملک ــزارش مبســوطی از اقدام گ

شــــرکت، چشــم اندازهــــا، چالش هـــا، 
ــه  ــده مجموع ــای آین ــا و برنامه ه راهبرده

ــد. ــه کردن ارای
ــر  ــی صالحــی مدی ــن جلســه عبدالعل در ای
بــه  ایران خــودرو  شــرکت های  امــور 
و  عملکــرد  از  مجمــع،  رییــس  عنــوان 
دســتاوردهای شــرکت ایســاکو تقدیــر و 
تشــکر و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در 
شــرایط جدیــد اقتصــادی نیــز ایــن شــرکت 
ــزی و  ــا طرح ری ــد همچــون گذشــته ب بتوان

ــی  ــوان متول ــه عن ــق اهــداف ب اجــرای موف
ــان  ــروش گــروه، همچن خدمــات پــس از ف

ــد. ــل کن ــد عم ــاخص و قدرتمن ش
در پایــان مجمــع عمومــی شــرکت ایســاکو، 
ــان تصویــب  ترازنامــه و حســاب ســود و زی
ــه  ــوان روزنام ــه عن ــات ب ــه اطاع و روزنام
کثیراالنتشــار و بــازرس قانونــی و حســابرس 
مســتقل بــرای ســال بعــد انتخــاب و هیــات 
ــان  ــه هم ــز ب ــاکو نی ــرکت ایس ــره ش مدی

شــکل پیشــین ابقــاء شــد.

شــركت  عمومــی  روابــط 
فــروش  از  پــس  خدمــات 
تــالش  از  ایران خــودرو 
مضاعــف ایــن مجموعــه در راســتای 
ــد ۱۹ در  ــاری كوی ــار بیم ــا انتش ــه ب مقابل

داد. اخیــر خبــر  بحرانــی  شــرایط 

مدیرعامــل ایســاکو در این بــاره گفــت: ایــن شــرکت 
ــس از  ــات پ ــه خدم ــدم ارائ ــط مق ــوان خ ــه عن ب
فــروش بــه مشــتریان گــروه صنعتــی ایران خــودرو، 
بــه منظــور کاهــش مخاطــرات ناشــی از ویــروس 
ــات  ــتفاده از خدم ــر اس ــان ب ــا، همچن کرون
در  تجمــع  عــدم  و  غیرحضــوری 

نمایندگی هــا تاکیــد دارد.
محصــوالت  دارنــدگان  بــه  مونســان  مهــدی 
ــه  ــه ب ــش از مراجع ــرد: پی ــه ک ــودرو توصی ایران خ
ــا کســب اطــاع از  نمایندگی هــای ایــن شــرکت، ب
مرکــز پاســخگویی ایــران خــودرو بــه شــماره  تلفــن 
ــه اپلیکیشــن ایســاکو از  ــه ب ــا مراجع 096440 و ی
ــط  ــوری توس ــورت غیرحض ــه ص ــه ب ــی ک خدمات
ــت  ــام اس ــل انج ــل قاب ــران، در مح ــودرو ای امدادخ
ــود و  ــامتی خ ــظ س ــرای حف ــوند و ب ــع ش مطل
پیشــگیری از ابتــا بــه ویــروس کرونــا، با مانــدن در 

ــوند. ــد ش ــات بهره من ــن امکان ــزل از ای من
ــا  ــودرو، ب ــکل خ ــه مش ــی ک ــزود: در صورت وی اف
ــل  ــل قاب ــوری در مح ــات غیرحض ــت خدم دریاف

حــل نبــود، مشــتریان می تواننــد بــا رعایــت کامــل 
موازیــن بهداشــتی، بــه نمایندگی هــا مراجعــه کنند. 
ــادآور شــد: از اوایــل شــیوع بیمــاری در  مونســان ی
اســفند ماه ســال اخیــر، تمهیــدات و شــیوه نامه های 
ــای ایران خــودرو  ــی نمایندگی ه بهداشــتی در تمام
اعمــال شــد و همزمــان بــا اوج گرفتــن مجــدد ایــن 
ــت  ــا دق ــا ب ــن برنامه ه ــه دوم، ای ــاری در مرحل بیم
و ســخت گیری بیشــتری در همــه مراکــز بــه اجــرا 

درمی آیــد.
مدیــر عامــل ایســاکو از اقداماتــی نظیــر تاکیــد بــر 
اســتفاده از ماســک و تب ســنجی در بــدو ورود، 
ــده  ــی کنن ــواد ضدعفون ــرار دادن م ــترس ق در دس
دســت، ایجــاد فاصلــه اجتماعــی الزم در ســالن های 

پذیــرش و انتظــار، جداســازی فضــای حضــور 
ــه  ــتفاده از الی ــا اس ــدگان ب ــنل و مراجعه کنن پرس
محافــظ، ضدعفونــی مــداوم فضاهــای عمومــی و ... 

در نمایندگی هــا خبــر داد.
ــه  ــرای هم ــان ضمــن آرزوی ســامتی ب وی در پای
هم میهنــان و تشــکر و قدردانــی از کادر درمــان کــه 
ــه  ــتگی ب ــا از جان گذش ــر، ب ــرایط خطی ــن ش در ای
جامعــه خدمــت می کننــد گفــت: ارائــه خدمــات به 
هموطنــان نبایــد بــا هیــچ خللــی مواجــه شــود و از 
ایــن جهــت، پرســنل مــا بــا تــاش در مســیر حفظ 
ــن  ــند باالتری ــران، می کوش ــود و دیگ ــامتی خ س
بازدهــی را بــرای ارائــه خدمات به مشــتریان داشــته 

باشــند.

مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت ایساکو برگزار شد

تالش مضاعف شبکه خدمات پس ازفروش 
با شروع موج دوم کرونا

# در-خانه-بمانیم
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ایساکو به » تهران هوشمند« پیوست

برای تسهیل دسترسی مشتریان به قطعات اصلی

فروشگاه های مجاز ایساکو توسعه می یابد 

پیــرو توافــق مهدی مونســان، 
مدیــر عامــل شــركت خدمات 
ــودرو  ــروش ایران خ ــس از ف پ
ــازمان  ــل س ــود، مدیرعام ــد فرج و محم
فنــاوری اطالعــات و ارتباطات شــهرداری 
ــه  ــاكو ب ــركت ایس ــاوا(، ش ــران )ف ته
پلتفــرم »تهــران هوشــمند« مــی پیوندد.

ــد از  ــن بازدی ــرکت ضم ــن ش ــد ای ــران ارش مدی
ــهر  ــل ش ــد تبدی ــران، از رون ــهر ته ــه ش رصدخان
تهــران بــه شــهر هوشــمند، داده هــای جمــع آوری 
شــده، داشــبوردها و کاربردهــای متفــاوت آن آگاه 
شــده و در خصــوص افــزوده شــدن خدمــات پــس 
از فــروش ایران خــودرو بــه بخــش خدمــات حمــل 
ــمند«  ــران هوش ــرم »ته ــی پلتف ــل خودروی و نق

ــد. مذاکــره کردن

ــران  ــرم ته ــی پلتف ــزارش، هــدف نهای ــن گ بنابرای
هوشــمند، دســت یافتــن بــه شــهری بــرای 
ــت  ــی حفاظ ــا محیط ــاد، ب ــالم و ش ــی س زندگ
شــده، رفت وآمــد روان و زیرســاخت های یکپارچــه 
اســت، کــه از مدیریــت شــهری کارآمــد و اقتصادی 
پویــا برخــوردار خواهــد بــود و بــا ایــن نــگاه حضور 
شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در 
ایــن برنامــه مشــارکتی، رویــداد مهمــی در تحــول 

حــوزه حمــل و نقــل شــهری رقــم خواهــد زد.
بنابــر توافق هــای صــورت گرفتــه در ایــن نشســت، 
پیشــنهاد شــد کــه اپلیکیشــین شــرکت ایســاکو و 
امدادخــودرو ایــران، بــه اپلیکیشــن »تهــران مــن« 
کــه از زیرمجموعه هــای پلتفــرم تهــران هوشــمند 
ــهریان  ــی همش ــا دسترس ــود ت ــزوده ش ــت، اف اس
تهرانــی بــه خدمــات ایســاکو، از ایــن طریــق بیــش 

از پیــش تســهیل و تســریع گــردد.

در ایــن اقــدام بــا جانمایــی تمامــی مراکــز خدماتی 
ــهر و  ــمند ش ــه هوش ــودرو در نقش ــاز ایران خ مج
ترکیــب آن بــا اپلیکیشــن »مســیریاب رایــا« کــه 
یکــی از کامل تریــن برنامه های مســیریابی شــهری 
ــه  ــودرو ب ــوالت ایران خ ــدگان محص ــت، دارن اس
ــه نزدیک تریــن نمایندگی  هــا  راحتــی می تواننــد ب
و فروشــگاه های ایــن شــرکت دســت پیــدا کننــد.
ــروش  گفتنــی اســت شــرکت خدمــات پــس از ف
ــر اســتفاده مشــتریان از  ــد ب ــا تاکی ایران خــودرو ب
خدمــات غیرحضــوری در شــرایط شــیوع بیمــاری 
کویــد 19 و فراهــم آوردن این بســتر در اپلیکیشــن 
ایســاکو، قــادر خواهــد بــود از طریــق پیوســتن بــه 
اپلیکیشــن »تهــران مــن« بــه تعــداد بیشــتری از 
هوطنــان خدمــات غیرحضــوری ارائــه کند و ســهم 
بیشــتری در مســیر ســامتی مــردم داشــته باشــد.

در مجمــوع در ایــن نشســت، موضوعاتــی همچــون 

ــهر،  ــدادی در ش ــای ام ــت خودروه ــد موقعی رص
اهمیــت تراکــم جمعیــت در بازنگــری پراکندگــی 
نمایندگی هــا و نقــش اطاعــات مکانــی تصادفــات 
شــهری در جانمایــی محــل اســتقرار امدادخودروها 

مــورد بحــث قــرار گرفــت.
همــکاری  اســت  ذکــر  بــه  الزم  پایــان  در 
ــران  ــهرداری ته ــاکو و ش ــرکت ایس ــترک ش مش
ــازی  ــرورت هوشمندس ــه ض ــه ب ــور توج ــه منظ ب
ــورت  ــهروندان ص ــه ش ــر ب ــانی بهت و خدمت رس
گرفتــه و خروجــی آن می توانــد کاهــش ســفرهای 
شــهری و افزایــش رضایــت هموطنــان از خدمــات 
ارائــه شــده باشــد. همچنیــن بــا توجــه بــه تجربــه 
و ســابقه چندیــن ســاله هــر دو مجموعــه در 
ــه  ــتارتاپ ها، زمین ــوآور و اس ــات ن ــدازی خدم راه ان
بــرای ایجــاد بســترهای نویــن نیــز فراهــم خواهــد 

شــد.

از  پــس  خدمــات  شــركت 
بــه  ایران خــودرو  فــروش 
منظــور تســهیل دسترســی 
ــی  ــوازم یدك ــات و ل ــه قطع ــتریان ب مش
ــگاه های  ــعه فروش ــاكو، توس ــی ایس اصل
ــتور كار  ــه را در دس ــن مجموع ــاز ای مج

خــود قــرار داد.

معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت خدمــات 
این بــاره  در  ایران خــودرو  فــروش  از  پــس 
گفــت: برنامــه شــرکت ایســاکو در خصــوص 
ــر  ــواره ب ــاز، هم ــگاه های مج ــعه فروش توس
ــرد  ــود عملک ــی و بهب ــاء کیف ــه ارتق پای

ــداد  ــی تع ــش کم ــوده و افزای ــود ب ــبکه موج ش
ــرار  ــه ق ــدی مجموع ــت بع ــگاه ها، در اولوی فروش

ــت. ــته اس داش
اولویت بنــدی  ایــن  افــزود:  غامــی  شــهرام 
همچنــان در رونــد کار شــرکت قــرار دارد امــا در 
ــه  ــاز ک ــگاه های مج ــعه فروش ــد توس ــدل جدی م
بــه عنــوان نماینــدگان ایــن مجموعــه، مســئولیت 
ــا  ــتاندارد، ب ــی اس ــوازم یدک ــات و ل ــروش قطع ف
ــده  ــه عه ــاکو را ب ــرام دار ایس ــته بندی هولوگ بس
ــه نیازمنــدی  ــا توجــه ب ــاز ب ــد؛ اعطــای امتی دارن

ــت. ــد پذیرف ــر شــهر صــورت خواه ه
توســعه،  نویــن  وی تشــریح کــرد: در مــدل 
معیارهایــی چــون جمعیــت هــر شــهر، نیــاز 
ــداد فروشــگاه های  ــه، تع ــه در منطق ــروش قطع ف

و  فروشــگاه ها  ســایر  از  فاصلــه  و  فعــال 
نمایندگی هــای موجــود و... موثــر بــوده و بــر 
ــداد  ــط، تع ــبات مرتب ــات و محاس ــاس مطالع اس
فروشــگاه های جدیــد مــورد نیــاز هــر شــهر 

می شــود. تعییــن 
غامــی ادامــه داد: شــرکت ایســاکو در حــال 
ــگاه  ــزار فروش ــش از ه ــودن بی ــا دارا ب ــر ب حاض
جــذب  حــال  در  کشــور،  سراســر  در  مجــاز 
فروشــگاه جدیــد در مناطقــی اســت کــه بــا 
توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه، نیــاز بــه 
ارتقــا کمــی در آن بــه منظــور تســهیل دسترســی 

مشــتریان،  الزم بــه نظــر می رســید.
او افــزود: متقاضیــان پــس از رویــت آگهــی 
ــد،  جــذب فروشــگاه ایســاکو در نشــریات و جرای

ــن  ــامانه ای ــود را در س ــت خ ــد درخواس می توانن
شــرکت ثبــت کننــد. ایــن مجموعــه نیــز پــس از 
بررســی اســتانداردهای کیفــی، فضای فروشــگاهی 
ــورت  ــی، در ص ــا متقاض ــی ب ــه تخصص و مصاحب
ــیس  ــوز تاس ــاز و مج ــرایط الزم، امتی ــود ش وج
ــرد. ــد ک ــا خواه ــه وی اعط ــاز را ب ــگاه مج فروش
وی در پایــان گفــت: افزایــش تعــداد فروشــگاه ها 
ارتقــا اســتانداردهای تاســیس فروشــگاه ها،  و 
بــه  مجموعــه  فعالیت هــای  ســایر  همچــون 
منظــور ارتقــا ســطح کیفــی خدمــات و افزایــش 
رضایــت مشــتریان صــورت می گیــرد و امیدواریــم 
ایــن اقــدام نیــز گام موثــری در راســتای نیــل بــه 

ــد. ــودرو باش ــی ایران خ ــروه صنعت ــداف گ اه



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۸    |  تیــر ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

6

بهــره وری یــک نگــرش عقالنی 
ــن  ــت. ای ــی اس ــه كار و زندگ ب
مشــابه یــک فرهنــگ بــوده كه 
هــدف آن هوشــمندانه تركردن فعالیت هــا 
بــرای یــک زندگــی بهتــر و متعالی اســت. 
ــه  ــره وری در درج ــر به ــارت دیگ ــه عب ب
ــواره  ــه هم ــت ك ــدگاه اس ــک دی اول ی
ســعی دارد آنچــه را كــه در حــال حاضــر 
موجــود اســت بهبــود بخشــد. بهــره وری 
ــه  ــت ك ــده اس ــن عقی ــر ای ــی ب مبتن
ــر  ــش را بهت ــد كارهای ــان می توان انس
ــالوه  ــد، ع ــام ده ــروز انج از دی
ــتلزم  ــره وری مس ــر آن به ب
بطــور  كــه  اســت  آن 
ــی  ــته تالش های پیوس
انطبــاق  راه  در 
ی  لیت هــا فعا
بــا  ســازمان 
ــا  ــه دائم ــرایطی ك ش
ــت  ــر اس ــال تغیی در ح
انجــام گیــرد و در این مســیر 
ــد  ــای جدی ــا و روش ه از نظریه ه

ــردد. ــتفاده گ ــز اس نی
پیش بینــی  فعالیت هــای  از  یكــی 
ــه  ــتقرار چرخــــ ــروژه اس ــده در پ ش
ــن  ــاكو، تعیی ــركت ایس ــره وری در ش به
حوزه هــای  در  بهــره وری  مصادیــق 
مختلــف ســازمان اســت. مشــخص شــدن 
مصادیــق بهــره وری در هــر حــوزه بــه مــا 
كمــک می كنــد تــا بتوانیــم ارتبــاط 
اقدامــات  و  برنامه هــا  اهــداف،  بیــن 
تعریــف شــده در هــر واحــد ســازمانی را 
ــور  ــد بط ــره وری آن واح ــت به ــا وضعی ب
ــد از  ــه بع ــم، بطوریك ــفاف درک نمایی ش
تعییــن ایــن مصادیــق، بــرای هــر كــدام 
از كاركنــان شــركت مشــخص باشــد كــه 
آیــا وظیفــه  یــا فعالیتــی كــه انجــام آن را 
بر عهــده دارد در راســتای ارتقــاء بهره وری 

ــر؟ ــا خی ــد ی ــد می باش آن واح
ــق  ــایی مصادی ــتا شناس ــن راس در همی
ــاركت  ــب مش ــا جل ــازمان ب ــره وری س به
همــكاران شــركت، در مرحلــه اول از طریق 
فراخــوان عمومــی و در مرحلــه تكمیلــی 
ــرگان  ــرات خب ــه نظ ــذ نقط ــق اخ از طری
حوزه هــای مختلــف انجــام و پــس از 
ــه  ــی ب ــای كارشناس ــی و تحلیل ه بررس
تاییــد معاونیــن و مدیــران مربــوط بــه هر 

ــد.  ــی گردی ــیده و نهای ــوزه رس ح

حوزه تامین و خرید
1. خریــد از تامین کننــده مطمئــن )تــداوم تامیــن و 

کیفیــت محصــول یــا خدمت(
2. خرید با قیمت مناسب 

3. خرید با شرایط مالی مناسب
4. جلوگیری از کمبود قطعات مورد نیاز

ــا زمــان آماده ســازي  5. خریــد از تامین کننــدگان ب
کوتــاه )کاهــش لیدتایــم خرید(

ــر  ــراي ه ــده ب ــک تامین کنن ــش از ی ــود بی 6. وج
ــه( ــک منبعــی قطع ــري از ت ــم )جلوگی قل

7. وجــود سیســتم order tracking کارا در خرید 
خارجي

8. وجود سیستم منبع یابي خارجي فعال
حوزه ارتباطات و روابط عمومی

1. حســاس کردن و هوشــیارکردن افــراد ســازمان در 
اســتفاده صحیــح از منابع

ــرای رشــد  ــر و مناســب ب ــغ موث ــی و تبلی 2. معرف
ــازار ــروش در ب ف

در  غیرکاغــذی  روش هــای  از  اســتفاده   .3
نی ســا ع ر طا ا

4. اطاع رســانی موثــر بــرای افزایــش اعتمــاد 
جامعــه بــه توانمندی هــای شــرکت

ــا  ــات طرح ه ــش اطاع ــیع و اثربخ ــال وس 5. انتق
و تجــارب موفقیت آمیــز در ســطح شــرکت بــا 

کم تریــن هزینــه ممکــن 
حوزه منابع انسانی

1. شایســته یابــي، شایســته پــروري، شایســته داري 
و شایســته ســاالري 

2. رعایــت تناســب شــاغل با شایســتگي هــاي مورد 
نیاز شــغل )تناســب شــغل و شــاغل(

ــي  ــي و کیف ــاي کم ــه ظرفیت ه ــت بهین 3. مدیری
کارکنــان

ــاي  ــان و اضافه کاري ه ــاي پنه ــذف بیکاری ه 4. ح
غیرضرور

5. ایجاد تناسب بین حجم کار و کارکرد پرسنل 
6. رضایت، تعهد، تعلق و نشاط سازماني

ــاني بــا  ــع انس ــتراتژي هاي مناب ــویي اس 7. همس
کار و  اســتراتژي هاي کســب 

8. شــفافیت، نظام منــدي و عدالــت در اجــراي کلیــه 
فرایندهــاي منابع انســاني

حوزه مهندسی سازمان و سیستم ها
1. طراحــی ســاختار و چــارت ســازمانی چــاالک و 
چابــک بر اســاس فرآینــد، وظایــف و نیروی انســانی 

2. ممیزی، بازنگری و اصاح به موقع مستندات
3. قابلیت هوشمندی سیستم های کسب و کار 

4. پایداري ارتباطات
5. دسترس پذیري سرویس ها

برنامه ریزی و نگهداری كاال
1. کاهش موجودی اقام کم گردش

2. بهبود چیدمان در انبار مرکزی
3. نوسازی تجهیزات بسته بندی

ــه  ــته بندي ب ــای بس ــد و هزینه ه ــال فرآین 4. انتق
محــل ســازنده

5. استانداردسازی پالت ها
6. برنامه ریزي ارسال کاال در ابتداي فرایند

حوزه بازاریابی و فروش
1. تحلیل جامع و انتخاب بازار هدف مناسب

2. حفظ و تداوم تامین نیاز مشتریان
قطعــات  قیمت گــذاري  در  ســریع  واکنــش   .3

ــازار ــرات ب ــا تغیی ــب ب متناس
4. تحقــق ســود پایــدار از طریــق مدیریــت عوامــل 

بازاریابــی
5. کاهش عوامل کاهنده وفاداری مشتریان

حوزه مهندسی و كیفیت
1. استانداردســازی بهینــه فضــا و تجهیــزات شــبکه 

نمایندگی هــا 
2. استانداردســازی بهینــه فضای انبــارش، تجهیزات 

و ظــروف بســته بندی 
3. استانداردســازی بهینــه مســیر و تجهیــزات 

نقــل حمل و
4. بهینه ســازی مصــرف حامل هــای انــرژی و ارتقــاء 

فرهنــگ مصرف در ســازمان 
5. تکویــن و پشــتیبانی هوشــمند اطاعــات فنــی 

محصــول
6. ارائــه بازخــورد فنــی موثــر و به موقع از مشــکات 
مشــتریان بــه شــرکت مــادر )جهــت بهبــود کیفیت 

محصــول و پیشــگیری از تکرار ایــرادات(
ــی  ــات یدک ــت قطع ــان از کیفی ــول اطمین 7. حص
ــاز ــتانداردهای خودروس ــق اس ــده مطاب ــن ش تامی

ــای  ــتر آموزش ه ــش در بس ــریع دان ــال س 8. انتق
الکترونیکــی

9. بکارگیــری مدرســین مجــرب و تجهیرات بــه روز 
آموزشــی جهــت افزایــش دانش شــبکه

حوزه خدمات پس از فروش
ــات  ــت مشــتریان از خدم ــاز رضای ــش امتی 1. افزای

ــروش ــس از ف پ
2. استفاده بهینه از ظرفیت نمایندگي ها 

3. توانایــی جــذب و نگهــداری نیــروی انســانی ماهر 
در شــبکه نمایندگی هــا

از  گارانتــی  هزینه هــای  بازیافــت  بهبــود   .4
خارجــی و  داخلــی  خودروســازان 

5. کاهش هزینه های نامتعارف گارانتی
6. شناســایي نقطــه بهینــه بیــن شــاخص های 
هزینــه آمــوزش نیــروي انســاني، کیفیــت خدمــات 

ــرات ــرت تعمی و اج
حوزه مالی و اقتصادی

1. کاهش دوره وصول مطالبات
2. مدیریت نقدینگی برای کاهش خواب سرمایه

ــا  ــرکت ب ــاز ش ــورد نی ــی م ــع مال ــن مناب 3. تامی
ــن ــره ممک ــه به ــن هزین کمتری

4. استفاده بهینه از اماک و مستغات 
5. استقرار نظام مدیریت بودجه در سازمان

6. پایــش سیســتماتیک اطاعــات شــرکت های 
تابعــه و مقایســه بــا پیش بینی هــا

< سید مجید آژگان | مدیر پروژه استقرار چرخه بهره وری  در ایساکو
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شــركت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در راســتای مقابلــه بــا 
ــده،  ــازی ش ــول و شبیه س ــته بندی های مجع ــی در بس ــات تقلب قطع
بــا همــكاری مراجــع قضایــی وارد عمــل شــد و بــا كشــف و معرفــی 

كارگاه هــا و ســازندگان مذكــور، دســت ایــن شــیادان را از بــازار كوتــاه كــرد.

افزایــش فــروش قطعــات غیــر اصلــی و تقلبــی در بــازار لوازم یدکــی خــودرو، توســط برخــی دالالن 
ــدون توجــه  ــه یکــی از معضــات ایــن حــوزه تبدیــل شــده اســت. ایــن افــراد ب و ســودجویان ب
ــوازم  ــن ل ــی ای ــی، به راحت ــات تقلب ــروش قطع ــر ف ــی جبران ناپذی ــی و جان ــه خســارت های مال ب
ــا قیمت هــای پاییــن موجــب ترغیــب  ــازار می کننــد و ب ــا قیمت هــای ناچیــز روانــه ب یدکــی را ب

ــد ایــن قطعــات و در نهایــت تضــرر ایشــان می شــوند. ــرای خری هم وطنــان ب
ایــن اقــدام نــه تنهــا موجــب بــه خطــر افتــادن ســامت جانــی و مالــی هموطنــان می شــود بلکــه 
ــام، باعــث اخــال در چرخــه  ــه شــرکت های صاحب ن ــا ایجــاد بی اعتمــادی در مــردم نســبت ب ب
ــوان در راســتای تولیــد  ــا تمــام ت ــار شــرکت هایی کــه ب اقتصــادی و تولیــد کشــور شــده و اعتب

ــازی می گیــرد. ــه ب ــا کیفیــت و ارائــه خدمــات اســتاندارد می کوشــند را ب قطعــات ب
بــه همیــن منظــور بــا پیگیری هــای صــورت گرفتــه توســط مســئوالن مربوطه در شــرکت ایســاکو 
و همــکاری بــا اداره آگاهــی، در طــی ماه هــای اخیــر، چندیــن کارگاه زیــر زمینــی و کارگاه غیرمجاز 
کــه مبــادرت بــه تولیــد، بســته بندی و توزیــع اقــام بدنــه تقلبــی و قطعــات یدکــی منقــش بــه 
لوگــوی ایران خــودرو، ایســاکو و ســایر شــرکت های صاحب نــام می کردنــد، شناســایی و بــا 

تعامــات قضایــی، نســبت بــه پلمــپ ایــن کارگاه هــا اقــدام شــد.
بنابرایــن گــزارش، برخــی از ایــن مراکــز غیرمجــاز، بــا تبلیــغ در رســانه ها و ســوء اســتفاده از لوگــو، 
بســته بندی و عایــم ایران خــودرو و ایســاکو، دســت بــه تولیــد انبــوه قطعــات مشابه ســازی شــده 
و بی کیفیــت بــا نــام ایــن مجموعــه، زده بودنــد کــه پــس از شناســایی، بــا همــکاری اداره بازرســی 
وزارت صمــت و ســازمان تعزیــرات حکومتــی بــه مقامــات قضایــی معرفــی و فعالیــت آن هــا تــا 

روشــن شــدن ابهامــات پرونــده، در ایــن خصــوص متوقــف شــد.
ایــن مجموعــه همــواره بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو توصیــه می کنــد، تنهــا بــا توجــه 
بــه قیمــت پاییــن ایــن لــوازم یدکــی در بــازار، بــه خریــد آن اقــدام نکننــد، چــون یکــی از علــل 
ــودن  ــات از رده خــارج ب ــن و گاهــی اوق ــت بســیار پایی ــام، کیفی ــن اق ــودن قیمــت ای ــن ب پایی
آن هاســت؛ چنان کــه پیــش از ایــن نیــز شــرکت ایســاکو بــا همــکاری و پیگیــری مراجــع قانونی و 
نهادهــای نظارتــی مبــارزه بــا پدیــده قاچــاق، چند مجموعــه زیرزمینــی تولید قطعــات تقلبی 
ــا تغییــر رنــگ و نوســازی ظاهــری،  ــوازم مســتعمل و معیــوب را ب کشــف کــرد کــه ل

حذف قطعات تقلبی از بازار 
لوازم یدکی با همکاری مراجع 

قضایی صورت گرفت

در بســته بندی های تقلبــی بــه نــام و برنــد تجــاری 
ــد. ــازار می کردن ــه ب خودروســازان کشــور، روان

تشــخیص تقلبی بــودن قطعــات، از روی بســته بندی 
ــه  کار ســاده ای نیســت؛ ازایــن رو شــرکت ایســاکو ب
ــان  ــرای اطمین ــد، ب مصرف کننــدگان تاکیــد می کن
ــده،  ــداری ش ــی خری ــات یدک ــودن قطع ــل ب از اص
ــته بندی آن را  ــر روی بس ــود ب ــد موج ــماره بارک ش
بــه شــماره 300031 پیامــک کــرده و  از اصلــی یــا 

تقلبــی بــودن آن آگاه شــوند.
یکــی دیگــر از روش هــای شناســایی قطعــات اصلی، 
ــات در اپلیکیشــن  ــت قطع ــه اصال اســتفاده از گزین
ــن اپ  ــب ای ــا نص ــتریان ب ــه مش ــت ک ــاکو اس ایس
ــن  ــد ضم ــر روی گوشــی های هوشــمند، می توانن ب
ــات  ــایر امکان ــه، از س ــودن  قطع ــل ب ــی از اص آگاه

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــوع آن نی متن
ــایی  ــت شناس ــده اس ــزارش آم ــن گ ــان ای در پای
ــردن  ــدوم ک ــی و مع ــکیات زیرزمین ــتمر تش مس
راســتای  در  خطرســاز،  و  بی کیفیــت  قطعــات 
ــل  ــاکو در مقاب ــرکت ایس ــی ش ــئولیت اجتماع مس
هموطنــان صــورت می گیــرد و امیدواریــم ایــن 
اقــدام بتوانــد عــاوه بــر حمایــت از مصــرف کننــده، 
در ســال »جهــش تولیــد« حامــی تولیدکنندگانــی 
ــا کیفیــت و اســتاندارد در  باشــد کــه محصــوالت ب

ــد. ــد می کنن ــور تولی ــل کش داخ



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۸    |  تیــر ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۸

معاونــی از بدنــه ی كارشناســی. ماشــاهلل وردینــی از ســال ۸۱ بــه عنوان كارشــناس دفتــر منطقه ای 
تبریــز فعالیــت خــود را در ایســاكو آغــاز كــرد. او در كارنامــه كاری خــود؛ رییــس خدمــات پــس 
ازفــروش منطقــه آذربایجــان، مدیــر دفتــر منطقــه ای تبریــز و تهــران را ثبــت كــرده اســت. بــا 
ــس  ــات پ ــركت خدم ــن ش ــات نوی ــاره خدم ــا درب ــتیم ت ــو نشس ــه گفت وگ ــان ب ــه آذربایج ــردی از خط م

ازفــروش ایــران خــودرو بیشــتر بدانیــد.

طــرح مطالعاتــی کوییــک ســرویس از ســال گذشــته شــروع شــد و طبــق اســتانداردها شــامل خدماتــی می شــود کــه زمــان انجامش 
زیــر یــک ســاعت باشــد. در فــاز اول ایــن طــرح؛ تعویــض روغــن ، فیلترهــا را در بــر میگیــرد. طبــق آییــن نامــه حمایــت از مصــرف 

کننــده شــرکت ســازنده متعهــد اســت ده ســال بــه خــودرو مشــتری خدمــات ارایــه دهــد. 
وردینــی بــا بیــان ایــن توضحــات در خصــوص کوییــک ســرویس می گویــد: طــی نتایجــی کــه از مطالعــات انجــام شــده بــه دســت 
آمــده؛ مشــتریان عــدم وجــود مراحــل پذیــرش تــا ترخیــص مناســب، تنــوع برنــد روغــن و انــواع فیلتــر و بــازه قیمــت از جملــه 
امتیازهــای تعمیرگاه هــای متفرقــه می داننــد و مشــتری بــه ایــن بــاور رســیده اســت کــه بــه لحــاظ زمانــی و قیمــت بــه نفعش اســت 
کــه بــه تعمیــرگاه متفرقــه مراجعــه نمایــد در حالیکــه بــه اصــل اساســی و مهــم، ریســک هــای که ممکــن اســت خــودرواش را تحت 

تاثیــر قــرار دهــد توجــه نمی کننــد.
او در ادامــه می گویــد: مــا نیــز بــا رصــد توقعــات و انتظــارات مشــتریان طــرح کوییــک ســرویس را بــه صــورت یــک الیــن جداگانــه 
طراحــی کردیــم کــه خدمــات ســرویس دوره ای و تعویــض اقــام مصرفــی در طــول مــدت 24 دقیقــه انجــام می شــود و  بــرای احترام 
بــه حــق انتخــاب مشــتری تنــوع برندهــا معتبــر  روغــن و فیلتــر بــا قیمت هــای مصــوب در نظــر گرفتــه شــد. نوبــت دهــی را بــرای 
کوییــک ســرویس حــذف کردیــم و مشــتری در صــف پذیــرش نخواهــد بــود و همچنیــن می توانــد کنــار خــودرو، مراحــل انجــام 
کار ببینــد. و تــاش خــود را کردیــم تمــام آنچــه مشــتری در تعمیــرگاه متفرقــه نقطــه قــوت می دانــد بــا حفــظ اســتاندارد هــا در 
کوییــک ســرویس اجرایــی کنیــم. برخــی دارنــدگان محصــوالت گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه ایــن مســاله توجــه ندارنــد اگــر در 
رونــد ســرویس های دوره ای کــه از تعمیــرگاه متفرقــه دریافــت می کننــد اتفاقــی در سیســتم عملکــردی خــودرو بیفتــد از گارانتــی 

ــود. ــارج می ش خ
ــته در11  ــال گذش ــر س ــرویس را اواخ ــک س ــیم:« کویی ــا می پرس ــرویس در نمایندگی ه ــک س ــن کویی ــتقرار الی ــاره اس از او درب
نمایندگــی اســتان های تهــران، البــرز و آذربایجــان غربــی و شــرقی بــه صــورت پایلــوت اجــرا کردیــم و از 15 تیــر مــاه 33 نمایندگــی 
بــه آن اضافــه می شــود. جایــگاه کوییــک ســرویس ورودی نمایندگــی نزدیکتریــن محــل بــه  پذیــرش  خــودرو مســتقر می شــود 
و در صورتــی کــه مســوول پذیــرش مشــکل عملکــردی در خــودرو مشــاهده کــرد خــودرو بــرای بررســی بیشــتر بــه فضــای اصلــی 

ــی می شــود. نمایندگــی راهنمای
وردینــی دربــاره افزایــش ظرفیــت نمایندگی هــا بــا گســترش کوییــک ســرویس می گویــد: طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه و انجــام 
ســرویس ادواری خودروهــا توســط شــرکت ایــران خــودرو بــا اســتقبال مشــتریان روبــرو خواهیــم شــد کــه نیــاز هســت بــرای ارایــه 

خدمــات مطلــوب تــر ظرفیــت پذیــرش نمایندگی هــا را افزایــش دهیــم.

در گفت وگو با معاون شبکه عنوان شد:

۴۴ نمایندگی در لیست ارائه 
خدمات کوییک سرویس

مشتریان، عدم وجود مراحل 
پذیرش تا ترخیص مناسب، 

تنوع برند روغن و انواع 
فیلتر و بازه قیمت از جمله 

امتیازهای تعمیرگاه های 
متفرقه می دانند و مشتری به 

این باور رسیده است كه به 
لحاظ زمانی و قیمت به نفعش 
است كه به تعمیرگاه متفرقه 

مراجعه نماید در حالیكه 
به اصل اساسی و مهم، 

ریسک های كه ممكن است 
خودروش را تحت تاثیر قرار 

دهد توجه نمی كنند.
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ــروش  ــات پس ازف ــتن خدم ــدار، داش ــرای خری ــر ب ــن پارامت ــودرو، مهم تری ــاب خ ــگام انتخ هن
مناســب اســت. خدماتــی كــه دربرگیرنــده تامیــن آســان قطعــات اصلــی بــرای مالــک همــراه بــا 
ــدی،  ــی، تولی ــده صنعت ــكالت عدی ــل مش ــر به دلی ــای اخی ــا در ماه ه ــد. ام ــب باش ــت مناس قیم
ــا دردســرهای بیشــتری نســبت به گذشــته در خصــوص فراوانــی قطعــات  ــوازم یدكــی ب ــازار ل وارداتــی و... ب

تقلبــی مواجــه شــده اســت.

تعــدد برند هــا و کیفیــت در بــازار ســبب شــده اســت مشــتریان بــه ســمت خریــد قطعــات ارزان به دلیــل افزایــش نــرخ ارز  برونــد. البته 
همیشــه بــه ایــن موضــوع از ســوی کارشناســان اشــاره شــده اســت کــه بــرای حــل ایــن معضــل بایــد بخــش خدمات پس ازفــروش 
خودروســازان تدابیــر الزم را بــرای کنتــرل ایــن بخــش از بــازار بیندیشــند. از ایــن  رو شــرکت ایســاکو در راســتای اجــرای تعهــدات خــود 
بــرای تامیــن قطعــات اصلــی در بــازار راهکارهــای جدیــدی را ارائــه کــرده اســت کــه می توانــد آرامش خاطــر را مشــتریان هنــگام خریــد 
قطعــات فراهــم کنــد. بــه همین منظــور هفتــه گذشــته روابط عمومــی ایســاکو جلســه ای را بــرای اصحاب رســانه درخصــوص اقدامــات 

جدیــد ایــن شــرکت درخصــوص شــیوه مدیریــت و نظــارت بــه توزیــع قطعــات برگــزار کــرد.

به هولوگرام بسته بندی قطعات توجه کنید
                طرح ایساکو برای شناسایی قطعات اصلی و تقلبی در بازار 
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راهكارهای شناسایی اصالت قطعه
ــرکت های  ــا، ش ــروش خودروه ــات پس از ف ــش خدم ــن بخ مهم تری
تامیــن و توزیــع قطعــات هســتند. شــرکت هایی کــه نقــش مهمی را 
در خصــوص تعییــن قیمــت  قطعــات در بــازار و همچنین دسترســی 
آســان مشــتریان بــه ایــن قطعــات ایفــا می کننــد. بنابرایــن در بــازار 
فعلــی بایــد شــرکت های خدمــات پس از فــروش خودروســازان 
بیــش از گذشــته نســبت به تامیــن و توزیــع توجــه داشــته باشــند. 
ایســاکو؛ ازجملــه شــرکت های پیشــتاز در ایــن زمینــه اســت، زیــرا 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بــرای توزیــع قطعــات در بــازار 
بایــد بــه دنبــال راهکارهــای نوینــی برای شناســایی مشــتری باشــد 
تــا  وی بتوانــد محصــوالت ایــن شــرکت را از ســایر قطعاتــی کــه در 
کارگاه هــای زیرپلــه ای تولیــد و توزیــع می  شــوند، تشــخیص بدهــد. 
ــات را در بســته بندی  ــدا قطع ــن هــدف ابت ــه ای ــرای دســتیابی ب ب
آبی رنــگ بــه بــازار ارائــه دادنــد. امــا پــس از مدتــی ایــن بســته بندی 
هــم کپــی و قطعــات تقلبــی در بســته بندی مخصــوص این شــرکت 
ــدام،  ــن اق ــرای پیشــگیری از ای عرضــه شــد. مســئوالن ایســاکو ب
ــر  ــا باردیگ ــد. ام ــی را روی بســته بندی ها نصــب کردن هولوگرام های
و پــس از مدتــی ایــن هولوگــرام نیــز توســط متقلبــان در بــازار کپی 
شــد. بنابرایــن ایســاکو روی ایــن موضــوع متمرکــز شــد و هولوگــرام 
ــا الیه هــای مختلــف را تولیــد و روی بســته بندی ها نصــب کــرد.  ب
ــا نســل قبلــی در ایــن اســت کــه  تفــاوت هولوگرام هــای جدیــد ب
ــا  ــه آی ــود ک ــن ب ــی ای ــا موضــوع اصل جعــل آن آســان نیســت. ام
ــای  ــا پیچیدگی ه ــرام را ب ــن هولوگ ــد ای ــم می توانن ــتریان ه مش
جدیــد تشــخیص دهنــد؟ بنابرایــن ایســاکو بایــد راهــکاری را ارائــه 
مــی داد تــا مشــتریان هــم به راحتــی توانایــی شناســایی اصــل بــودن 

قطعــه را داشــته باشــند. 

پروژه تایید اصالت قطعه
ــد و  ــتریان از خری ــان مش ــب اطمین ــش ضری ــرای افزای ــاکو ب ایس
ــل  ــان »اص ــا هم ــت کاال ی ــروژه اصال ــات، روی پ ــایی قطع شناس
بخریــد«، کار کــرد و توانســتند بســتر مناســبی را ایجــاد کننــد. این 
ــی  ــبکه بازرس ــبنم )ش ــرح ش ــی ط ــروژه مل ــا پ ــان ب ــروژه هم زم پ
ــن  ــتریان ای ــرای مش ــبکه ب ــن ش ــد. ای ــرا ش ــی( اج ــارت مردم نظ
امــکان را ایجــاد می کــرد تــا نســبت به کاالی خریداری شــده، 
امــکان  به عبارت دیگــر،  باشــند.  داشــته  اطمینان خاطــر 
اصالت ســنجی را بــرای مشــتری فراهــم کــرد. هرچنــد ایــن طــرح 
ــرداری از  ــا الگو ب ــه رو نشــد امــا ایســاکو ب ــا اســتقبال روب چنــدان ب
ــود؛  ــات خ ــبکه خدم ــنجی را در ش ــبکه اصالت س ــدام، ش ــن اق ای
داخلی ســازی کــرد. بــا چنیــن شــیوه ای، ایــن امــکان بــرای شــرکت 
فراهــم شــد  باکمــک نظارت هــای مردمــی، میــزان قطعــات تقلبــی 

ــد.  ــایی کنن ــی آن را شناس ــدوده جغرافیای ــازار و مح در ب
ــی را روی  ــوای پنهان ــاخت های الزم، محت ــاد زیرس ــا ایج ــاکو ب ایس
هولوگــرام قطعــات قــرار داد تــا در بــازار جــاری شــود و بدین ترتیــب 
ــز شــدند.  ــا مجه ــه آن ه ــز ب ــا نی ــات موجــود در انبار ه ــام قطع تم
قطعــات فاقــد هولوگــرام در بــازار، بــه زمــان نیــاز داشــتند تــا بــه 
دســت مشــتری  برســند و در چرخــه فروش از شــبکه خارج شــوند. 

ایــن موضــوع موجــب طوالنی شــدن ایــن پــروژه شــده اســت. 

شیوه های استعالم اصالت قطعه 
از محصــول  اطــاع مشــتریان  ایســاکو  بزرگ تریــن چالــش 
ــاله  ــن مس ــرای ای ــور ب ــن  منظ ــود. به همی ــده ب ــداری ش خری
ارائــه  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  اعــم از  راهــکار  دو 
دادنــد.  بخــش ســخت افزاری، شــامل بســته بندی 

ــر بســته اســت،  ــای ثبت شــده ه ــراه هولوگرام ه ــه هم ــگ ب آبی رن
ــه دو  ــه مشــتریان ب ــه اســت ک ــوع اســتعام قطع ــزار از ن ــا نرم اف ام
شــیوه می توانســتند ایــن مســاله را شــرح دهنــد. نخســت اســتفاده 
ــان و  ــرام را نمای ــی روی هولوگ ــد مخف ــی ک ــک اســت، یعن از پیام
ــا  ــد. دوم؛ ب ــه ســامانه پیامکــی 300031 ارســال کنن ــه و آن را ب ب
اســکن کــد QR داخــل نرم افــزار ایســاکو اســتعام را انجــام دهنــد 
و درنهایــت نتیجــه را ببیننــد. آنچــه در گــذر زمــان رخ داد، ایــن بود 
بســیاری  از مشــتریان تصــور می کردنــد ایــن هولوگــرام کافی اســت.  
در آن شــرایط به دلیــل نبــود زیرســاخت موردنیــاز بــرای اســتعام 
نرم افــزاری بــرای حــذف ایــن نــوع هولوگــرام بــه زمــان  نیــاز بــود 
امــا ایــن زیرســاخت فراهــم شــد امــا اطاع رســانی درســت و دقیقی 
در خصــوص عملکــرد آن به مشــتریان ارائه نشــد. مشــتریان دربرخی 
ــی  ــد QR روی محصــول کاف ــد داشــتن ک ــوارد تصــور می کردن م
اســت؛ امــا باتوجــه  تنــوع در شــیوه های تقلــب، ایــن هولوگرام هــا 
ــاکو  ــاخت ها، ایس ــعه زیرس ــا توس ــن ب ــدند. بنابرای ــی ش ــز کپ نی
تصمیــم گرفــت شــیوه ای را بــه کار بگیــرد تــا هم نیــازی به ســاخت 
ایــن هولوگرام هــای گــران نباشــد و هــم ایــن ســاختار نرم افــزاری 
بــرای اســتعام اصالــت قطعــه کفایــت کنــد. ایــن موضــوع عاوه بــر 
کاهــش قیمتــی کــه بــرای شــرکت به همــراه دارد، بــه خارج کشــور 
ــه  ــی ایجــاد می شــود ک ــی زمان ــدارد. ارزش آفرین ــز وابســتگی ن نی
ــزار ایســاکو  ــا مشــتریان داشــت. در نرم اف ــن ب ــاط آنای ــوان ارتب بت
زمانــی کــه اصالــت قطعــه بــه شــکل آنایــن تاییــد شــود، خدمــات 
ــر قطعــه، مشــخصات فنی، قیمت هــا، شــیوه   ــه تصاوی دیگــر ازجمل
ــرای مشــتری نمایــش داده خواهــد شــد.  نگهــداری قطعــات و.... ب
همچنیــن در صــورت حــذف هولوگــرام روی بســته بندی ها، ایســاکو 
بــا شــبکه گســترده اســتعام خــود می توانــد تاییــد اصالــت کاال را 

بــه مشــتریان بدهــد.

قیمت یكسان قطعات در شبكه ایساكو
ــوده،  نحــوه اســتفاده از ســامانه و نرم افــزار ایســاکو بســیار آســان ب
ــه ســامانه پیامکــی ارســال  ــان و ب کافــی اســت کــد مخفــی؛ نمای
ــی  ــت کاال طراح ــام اصال ــی به ن ــاکو بخش ــزار ایس ــود. در نرم اف ش
شــده اســت کــه بــا اســکن آن در نرم افــزار، کاال اســتعام و نتیجــه 
ارســال خواهــد شــد. باتوجــه بــه ایــن کــه قیمــت قطعات در شــبکه 
خدمات پــس از فــروش ایســاکو یکســان اســت، در گام بعــدی 
ــا یــک  ایســاکو هنــگام ارســال پیامــک اطاعــات افــزوده را نیــز ب
ــن قیمــت قطعــات  لینــک ارســال خواهــد کــرد و به صــورت آنای
ایــن شــرکت را در اختیــار مشــتری قــرار می دهــد. به دلیــل تنــوع 
قطعــات و نوســان قیمت هــای متفــاوت در بازار لــوازم یدکــی، گاهی 
ممکــن اســت یــک قطعــه بــا قیمت هــای مختلــف عرضــه شــود، 
درواقــع مشــابه اتفاقــی کــه در بــازار رخ می دهــد. بنابرایــن بــا توجــه 
بــه ایــن مهم، ایســاکو قصــد دارد قیمــت واقعــی را به مشــتری اعام 
کنــد تــا کاالی گــران خریــداری نکنــد. بــرای اولین بــار اســت که در 
زمینــه خدمــات پــس از فــروش در کشــور چنیــن اقدامــی صــورت 
ــه  ــازار ب ــا ب ــرکت ب ــن ش ــات ای ــت قطع ــاف قیم ــرد. اخت می گی
مشــتریان کمــک می کنــد قطعــات را گــران خریــداری نکننــد. نکته 
مهــم آنکــه قیمــت روی قطعــات درج نشــده اســت بلکــه به صــورت 
آنایــن بــرای مشــتری نمایــش داده می  شــود. ازآنجاکــه QR هــای 
ایــن شــرکت منحصر به فــرد اســت بنابرایــن بــرای هــر قطعــه یــک 
QR تعریــف شــده، البتــه ایــن کدهــا یک بــار مصــرف هســتند و به 
محــض اســتفاده از سیســتم خــارج خواهــد شــد. بنابراین اگــر ازاین 
کــد اســتفاده شــود،  مشــتری پیامــک اســتعام را دریافــت می  کنــد. 
امــا اگــر بــه هــر دلیــل پیامــک اســتعام و تاییــد اصالــت کاال بــه 

مشــتری نرســد، او می  توانــد از خریــد قطعــه به دلیــل عــدم اصالــت 
منصــرف شــود. ایســاکو براســاس اطاعاتی کــه در حال جمــع آوری 
آنهاســت، قصــد ورود بــه بخش هــا و مناطقــی را دارد کــه کدخطــا 
ارســال می شــود. در حقیقــت ایســاکو بــا مشــتری در ارتبــاط اســت 
تــا از اطاعــات آن هــا اســتفاده کنــد. زیــرا در آینــده می تواننــد ایــن 
مــوارد را به عنــوان اطاعــات خریــد در نظــر بگیرنــد. همچنیــن در 
ــه  ــرای ترغیــب مشــتریان امتیاز دهــی ب ــرم افــزار ایــن شــرکت ب ن
آنــان در نظــر گرفتــه شــده اســت تــا بتواننــد از ایــن امتیــازات در 
شــبکه خدمــات پــس از فروش اســتفاده کنند. کارشناســان شــرکت 
ایســاکو درحــال بررســی ایــن موضــوع هســتند کــه هنــگام تحویــل 
خــودرو بــه مشــتریان اســتفاده از ایــن نرم افــزار را بــه عاقه منــدان 

ــه کنند. توصی

ایساكو برای افزایش ضریب 
اطمینان مشتریان از 

خرید و شناسایی قطعات، 
روی پروژه اصالت كاال 

یا همان »اصل بخرید«، 
كار كرد و توانستند بستر 

مناسبی را ایجاد كنند. 
این پروژه هم زمان با پروژه 

ملی طرح شبنم )شبكه 
بازرسی نظارت مردمی( 

اجرا شد. این شبكه برای 
مشتریان این امكان را 

ایجاد می كرد تا نسبت به 
كاالی خریداری شده، 
اطمینان خاطر داشته 

باشند. به عبارت دیگر، 
امكان اصالت سنجی را برای 

مشتری فراهم كرد.
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ــی  ــاده و صمیم ــیار س بس
ــی  ــان مهربان ــت. هم اس
ــی را دارد  ــروف مازندران مع
و می شــود صمیمیــت و 
كالمــش  در  را  صداقــت 
بهمــن  كــرد.  حــس 
را  ســاله   ۴۷ پورمقیــم 
انبــار  تمامــی پرســنل 
می شناســد بــه » خــوش صدایــی«. او كارش را 
ــار  ــاال در انب ــرده ح ــاكو آغازك ــال ۷۹ در ایس از س
ــه كار  ــغول ب ــی مش ــرل نهای ــش كنت ــزی بخ مرك

ــت. اس

می گویــد ســی ســال اســت بــه طــور تخصصــی موســیقی کار 
می کنــد و نــزد اســتاد بــه نــام خطــه ســبز شــمال آقاجانیــان 
صدایــش را میــزان کــرده اســت » مازنــدران بــا داشــتن ایــن 
همــه رودخانــه و ســبزه زار و جنــگل و کــوه و بلبل و گنجشــک 
ــا  ــن هــم ب ــی آورد و م ــه وجــد م ــع انســان را ب ــکا بالطب و تی
توجــه بــه عاقــه ای کــه داشــتم، وارد فضــای موســیقی شــدم.

ــا  ــد ی ــی عاقمندی ــه ترانه هــای مازن از او  پرســیدیم بیشــتر ب
ســنتی؟ می گویــد: بــه قــول معــروف بســتگی بــه حــال آدمــی 
دارد. بــرای خــودم در بخــش گویــش بــا لهجــه مازنــی، در قبال 
فرهنــگ غنــی مازنــدران، رســالت و مســئولیتی حــس می کنم 

امــا از طرفــی بــه موســیقی ســنتی هــم عاقــه بســیار دارم. 
پورمقیــم از حســرتی کــه دارد می گویــد: موســیقی و آواز نیــاز 
بــه تمریــن و پشــتکار دارد کــه بــه خاطــر کار و دغدغــه کمتــر 
ــت دارم  ــه دوس ــور ک ــه آن ط ــن زمین ــود در ای ــت می ش وق

بپــردازم. بــا ایــن حــال ســعی می کنــم در اوقــات بیــکاری در 
خانــه یــا وقــت اســتراحت تمریــن کنــم.

ــد؟  ــط کار می خوانی ــتراحت تان در محی ــان اس ــی در زم یعن
)می خنــدد( بلــه! مــا در طــول ســاعات کاری وقتــی دور هــم 
جمــع می شــویم همــکاران از مــن می خواهنــد برایشــان 

بخوانــم.
ــه  ــد؟ ب ــه می کنی ــف را زمزم ــدام تصنی ــتر ک ــان بیش برایش
فراخــور حــال دوســتان گاهــی تصنیــف »یــاد ایــام« می خوانم 
و گاهــی تصنیف هایــی از دســتگاه همایــون. البتــه ایــن نکته را 

بگوییــم کــه خــودم بــه دســتگاه همایــون عاقــه دارم. 
ــذرد؟  ــی گ ــور م ــان چط ــط کارت ــی در محی ــای کرونای روزه
ســخت می گذرد،کمتــر دور هــم جمــع می شــویم. بایــد 
ــان و  ــری خودم ــا خط ــم ت ــت کنی ــی را رعای ــه  ایمن فاصل

ــد. ــد نکن ــکاران را تهدی هم

حال و روزتان خوش
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شركت همــگام خــودرو براي صیانت از سالمت مشتریان، اقدامات پیشگیرانه اي براي 
ــس از  ــات پ ــوزه خدم ــزی ح ــای مرك ــا شیوع ویروس كرونا در تعمیرگاه ه ــه ب مقابل

ــرد. ــال ك ــودرو اعم ــروش ایران خ ف

با ادامه روند شیوع ویروس کرونا در ایران و همسو با برنامه ها و اقدامات گروه صنعتي ایران خودرو در زمینه 
ــروش تشکیل و  ــس از ف ــات پ ــوزه خدم ــف بحران در ح ــای مختل ــت از سامت جامعه، کمیته ه حفاظ
برنامه هاي راهبردي براي مهار انتشار این ویروس تدوین شــده و شــرکت همــگام خــودرو نیــز بــه عنــوان 
متولــی تعمیرگاه هــای مرکــزی، برنامه هــای مراقبتــی ویــژه ای همســو بــا پروتکل هــای وزارت بهداشــت، 

اعمــال کــرده اســت. 
در ایــن اقــدام بــا توجــه بــه مراجعــه گســترده دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو بــه نمایندگی هــای 
مرکــزی، شرکت همگام خودرو ، تهمیداتــی همچــون ضدعفونی روزانــه سالن هاي پذیرش، انتظار و تمامی 
اماکن عمومي در سطح ایــن نمایندگی هــا، براي حضور و فعالیت کارکنان و مراجعین فراهم کــرده اســت.

همچنیــن، همان طــور کــه مراجعه کننــدگان بــه تعمیــرگاه شــماره یــک ایران خــودرو در چنــد ســال 
ــا روکش فرمان، صندلي و دنده و  ــرش، ب ــگام پذی ــه هن ــد، خودروي مشتریان ب ــاهده کرده ان ــر مش اخی
زیرپایي پوشــانده می شــد و در حــال حاضــر نیــز همزمــان بــا شــیوع کووید 19، تدابیر افزون تري از جمله 

ضدعفوني خودروي مشتریان در بدو ورود و هنــگام خــروج از تعمیــرگاه انجــام می شــود.
طبق اعام ستاد ملي مقابله با کرونا، ساده ترین و مؤثرترین راه مقابله با این ویروس رعایت فاصله اجتماعي 
و استفاده از ماسک اســت؛ شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو نیــز در تمامــی شــرکت های 
زیرمجموعــه خــود بــا توجــه بــه ایــن پروتــکل، کارکنان را ملزم به استفاده از ماسک کــرده و تب ســنجی و 

پایــش ســامت پرســنل بــه صــورت روزانــه انجــام می شــود.
همچنین نمایندگی هــا نیــز با تعبیــه الیــه محافــظ در سالن پذیرش و امور مشتریان به ایجاد فاصله 
مؤثر بین کارکنان و مراجعه کننــدگان مبادرت ورزیده است. تغییر چیدمان صندلي هاي سالن پذیرش و 
انتظار مشتري با رعایت فاصله گذاري مؤثر، استفاده از شیلد همراه با ماسک توسط کارکناني که در ارتباط 
مستقیم با مشتري هستند، در دسترس قرار دادن مایع ضدعفوني کننده و تعبیه روشویي در فضاي باز براي 

ــت. ــوده اس ــان ب ــدگان از دیگر اقدامات این شرکت براي حفظ سامتي ایش مراجعه کنن
اقدامات فرهنگي و آگاهي بخش همچون اهداي کتابچه و بروشور آموزشي با موضوعات مرتبط با پیشگیري 
از ابتا به ویروس کرونا به مشتریان و نصب پوسترهاي آموزشي در تابلوهاي اعانات، از دیگر برنامه های 

حــوزه خدمــات پــس از فــروش در تعمیرگاه هــای مرکــزی ایــن مجموعــه بوده اســت.

اقدمات پیشگیرانه شرکت همگام خودرو

برای صیانت از
سالمت مشتریان

پیــرو پیشــنهاد دبیرخانــه نــاب در خصــوص توســعه نظــام آراســتگی بــه 
شــبكه نمایندگی هــای مجــاز و همچنیــن اثربخشــی پاییــن نتایــج اجــرای 
رویكــرد فعلــی آراســتگی در نمایندگی هــا، نظــام آراســتگی نمایندگی هــا 
بــا همــكاری معاونــت خدمــات پــس از فــروش مــورد بازنگــری قــرار گرفت.

ــت  ــام می پذیرف ــورت انج ــن ص ــا بدی ــتگی نمایندگی ه ــی آراس ــابق، ارزیاب ــرد س در رویک
کــه ارزیابــان دفاتــر منطقــه ای در بخشــی از ارزیابــی جامــع نمایندگی هــا، ســواالت مرتبــط 
ــا وضعیــت لحظــه ای آراســتگی نمایندگی هــا )رویکــرد کنتــرل کیفیــت( را امتیازدهــی  ب
می کردنــد. در بهتریــن حالــت بــا توجه بــه اطــاع نمایندگــی از زمــان ارزیابــی، نمایندگی ها 
نســبت بــه بهبــود وضعیــت آراســتگی در روز ارزیابــی اقــدام مــی نمــود و در باقــی روزهــای 
ســال موضــوع آراســتگی آنچنــان کــه بایــد مــورد توجــه قــرار نمی گرفــت، بــر ایــن اســاس 
تغییــر رویکــرد فعلــی بــه پیشــنهاد دبیرخانــه نــاب در دســتور کار قــرار گرفــت کــه در ایــن 
ــرد. )رویکــرد تضمیــن  ــرار می گی ــی ق ــورد ارزیاب رویکــرد نظــام آراســتگی نمایندگی هــا م

) کیفیت
در رویکــرد جدیــد، ارکان مختلــف اســتقرار آراســتگی در نمایندگی هــا از جملــه: پرســنل 
ــای الزم را  ــه ای آموزش ه ــر منطق ــان دفات ــی و ارزیاب ــر آراســتگی نمایندگ ــی، دبی نمایندگ
دیــده و کلیــه مســتندات مــورد نیاز جهــت پیاده ســازی نظــام آراســتگی )راهنمای اســتقرار، 
چک لیســت های مرتبــط( را دریافــت می نماینــد، در ایــن مرحلــه دوره  آمــوزش الکترونیکــی 
»آشــنایی بــا نظــام آراســتگی نمایندگی هــا« بعنــوان اولیــن دوره تهیــه شــده توســط منابــع 
داخلــی شــرکت ایســاکو تهیــه و بــه همــراه آن کارگاه هــای آموزشــی مرتبــط بــا ارزیابــان 

دفاتــر منطقــه ای و نمایندگی هــای منتخــب برگــزار شــد.
در راســتای ایــن تغییــر رویکــرد در فــازاول 10 نمایندگــی؛ پایلــوت ایــن طرح جدیــد انتخاب 
و رویکــرد جدیــد در آنهــا اســتقرار یافــت و بطــور متوســط منجــر بــه رشــد 51 درصــدی در 
امتیــاز آراســتگی شــد. در فــاز دوم  33 نمایندگــی رتبــه یــک جهــت اجــرای فعالیت  هــای 
ــی از  ــاب و بخش ــتگی انتخ ــام آراس ــرد نظ ــر رویک ــوص تغیی ــده در خص ــزی ش برنامه ری
فعالیت هــای ایــن فــاز در ســال 98 انجــام شــد ولــی بدلیــل شــرایط بوجــود آمــده ادامــه 

انجــام فعالیت هــا متوقــف شــده اســت.

رویکرد آراستگی
در نمایندگی ها

بازنگری شد
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شــركت ایســاكو پیشــتر از بســیاری از شــركت ها اقدامــات مقابلــه بــا كرونــا را آغــاز كــرد. برگــزاری 
مانــور دور میــزی بخــش HSE قبــل از اعــالم رســمی ورود كرونــا بــه كشــور از جملــه برنامه های ســتاد 
قبــل از شــیوع ایــن ویــرووس بــود. خریــد فــوری تجهیــزات؛ تب ســنج، ماســک، لبــاس ایزولــه، دســتگاه 

ضدعفونی كننــده ســطوح )قبــل از اختــالل در بــازار( از نتایــج آن اســت.

از آغاز به کار ستاد مقابله با کرونا موارد زیر در دستور کار حوزه های مختلف قرار گرفت:
< مــواد اولیــه طبــخ غــذا از زمــان ورود توســط همــکاران HSE براســاس قوانیــن وزارت بهداشــت و ســازمان غــذا و دارو چــک شــده 
ــذا  ــان ســرو غ ــا پای ــدا ت ــز از ابت ــخ نی ــد طب ــردن چک لیســت های مربوطــه وارد آشــپزخانه می شــود. در فرآین و در صــورت پاس ک

)بســته بندی و توزیــع( همــکاران HSE بــر ســامت غــذا و رعایــت اصــول بهداشــتی نظــارت می کننــد.
ــه تمامــی ســطوح ضدعفونــی می شــود. )میزهــا و صندلی هــا، لیفتراک هــا و پالــت ترک هــا، دســتگاه های بارکــد  ــه صــورت روزان < ب

ــاب و ذهــاب، دســتگاه های ATM و...( ــار، ســالن های اســتراحت پرســنل شــیفتی، ســرویس های ای خــوان انب
< عــاوه بــر اهــدای روزانــه ماســک بــه پرســنل، حوزه هایــی کــه مســتقیم بــا اربــاب رجــوع و مراجعه کننــده در تماس هســتند به شــیلدهای 

صــورت و حفاظ هــای نایلونــی مجهز شــدند.
< در بخش آگاه سازی نیز اقداماتی در خصوص پوستر، صدور اطاعیه، آموزش های چهره به چهره و پیامک های آموزشی صورت گرفت.

< در بیش از 150 نقطه شرکت مخازن ضدعفونی کننده دست نصب؛ به نحوی که همه اماکن پوشش داده شده است.
ــت در روز  ــپزخانه 3 نوب ــنل آش ــد پرس ــاس تر مانن ــای حس ــام و حوزه ه ــادی ورودی انج ــان در مب ــایر مراجع ــنل و س ــنجی پرس < تب س

می شــوند. تب ســنجی 

عالوه بر موارد فوق اقدامات زیر نیز در این راستا اجرایی شد:
< نصب تونل های ضدعفونی کننده در مبادی ورودی شرکت

< استفاده از مرخصی اضطراری برای افراد مشکوک به کووید-19
< اعطای مرخصی اضطراری برای پرسنل دارای بیماری های خاص و مادران

< شیفتی کردن پرسنل به جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی

< تدویــن و ابــاغ پروتــکل شناســایی، درمــان و بازگشــت بــه کار پرســنل مشــکوک یــا مبتــای قطعــی بــه کویــد-19 در 
ایساکو

و  تهیــه  ــر منطقــه ای شــرکت <  توزیــع تب ســنج های غیــر تماســی بیــن کلیــه دفات
ایســاکو در ســطح کشــور

< انجــام طــرح غربالگــری ســامت همــکاران از طریق 
پیامک 

< جایگزینــی شــیرهای چشــمی با 

شــیرهای اهرمی در ســرویس های 
بهداشتی

ــش را  ــا پای ــروس كرون ــود وی ــاه می ش ــش م ــه ش ــک ب نزدی
ــر از  ــدارد و ه ــن ن ــد رفت ــت و قص ــرده اس ــش ك ــک كف در ی
ــاری  ــوج دوم بیم ــد. م ــوالن می ده ــابی ج ــی حس ــد مدت چن
دوبــاره برگشــته اســت و هنــوز بســیاری از مــا بــدون رعایــت 
پروتــكل همــه جــا تــردد می كنیــم. تعــداد مبتالیــان نســبت 
بــه روز هــای اول بیشــتر شــده و ایــن روز هــا حــال پرســتاران 

بیمــاران كرونایــی پرســیدن دارد.  
پرســتاری از آن دســت شــغل هایی اســت کــه تنهــا بــا عشــق می تــوان در 
آن مانــد و ادامــه داد. دوران ســختی را پشــت ســر می گذارنــد در دل اتفــاق 

هســتند و از جــان بــرای ســامت و آگاهــی جامعــه تــاش می کنند. 
ــم  ــردد می کنی ــک ت ــدون ماس ــا ب ــات آنه ــه زحم ــه ب ــا بی توج و م
ــی،  ــان حوال ــای هم ــایه درخت ه ــر س ــری زی ــد نف ــم چن ــوز ه و هن
پک هــای عمیقــی بــه ســیگار خــود می زننــد. و انــگار جــان دیگــران 

ــد. ــز ارزشــمند نمی دانن ــه، حتــی جانشــان را نی کــه ن
صحبــت از ورود و شــیوع کرونــا ویــروس اســت کــه ایــن روزهــا دل هــا 
ــه ای آرام  ــرده و لحظ ــوف ک ــود معط ــه خ ــماری را ب ــای بیش و ذهن ه

نمی گــذارد.
ــا افسارگســیخته بــرای خــود می تــازد کادر  در ایــن مــدت کــه کرون
درمانــی درمانــگاه شــرکت ایســاکو بیشــتر از پیــش بــرای مهــار ایــن 

ــد. بیمــاری، کل محوطــه را پوشــش می دهن
یکــی از ایــن پرســنل بهــروز ســعادتی اســت کــه بســیار ســختگیرانه 
و خســتگی ناپذیر تــاش می کنــد همــکاران را متوجــه کنــد: » 

ماســک بزنیــد«.  
ــودش  ــی خ ــم درمان ــه تی ــود اینک ــا وج ــیم، ب ــه می ترس ــا هم »م
درگیرشــد امــا هیــچ وقــت عقب نشــینی نکردنــد امــا برخــی هنــوز بــا 
وجــود آمــار بــاالی مبتایــان و حتــی مــرگ از توصیه هــای بهداشــتی را 

جــدی نمی گیرنــد. ولــی بــاز بــه امیــد اینکــه امــروز یــک نفــر بــه طــور 
جــدی از ماســک اســتفاده کنــد شــیفت کاری خــود را آغــاز می کنیم.« 
بیشــترین ســوالی کــه بــا آن مواجــه می شــوند ایــن اســت کــه چــرا 
ــر روی صــورت و  ــوع ماســک ب ــد ماســک بزنیــم؟ »وجــود هــر ن بای
بینــی و دهــان مشــروط بر اســتفاده درســت از آن قطعــا در جلوگیری 
ــان اســتفاده از  ــراد در زم ــر اســت، اف ــروس بســیار موث ــال وی از انتق
ماســک بایــد حتمــا بینــی و دهــان خــود را بپوشــانند. واقعیــت ایــن 
اســت کــه ماســک از انتقــال جلوگیــری می کنــد و قطعــا بــا اســتفاده 

ــوان زنجیــره انتقــال ویــروس را شکســت.  از آن می ت
ــد ازچــه اهرمــی اســتفاده  ــاز رعایــت نکردن ــا وجــود تذکــرات ب اگــر ب
می کنیــد؟ ســعادتی در ایــن خصــوص می گویــد: مــا تــاش می کنیــم 
کــه همــکاران متقاعــد کنیــم امــا اگــر رعایــت نکردنــد در وهلــه اول 
ــه  ــه آخــر ب ــی و در مرحل ــر کتب ــد تذک ــم، بع ــر شــفاهی می دهی تذک
کمیتــه انضباطــی معرفــی می شــوند. از ابتــدای آغــاز بــه کار شــرکت در 
دوره کرونــا تونــل ضدعفونــی در ورودی شــرکت مســتقر و پیامک هایــی 
بــا محتــوی نحــوه اســتفاده صحیــح از ماســک و... ارســال کردیم. ســتاد 
کرونــای شــرکت تمــام تدابیــر الزم را بــرای مقابلــه و پیشــگیری را در 
دســتور کار قــرار داده؛ ایــن همــه زحمــت و هزینــه موقعــی بــه نتیجــه 

می رســد کــه همــکاران ماســک زدن را جــدی بگیرنــد.
او در ادامــه مــی گویــد: روزهــای آغــاز بــه کار ســتاد کرونــا؛ درمانــگاه 
ــت  ــگاه هدای ــه درمان ــراد مشــکوک ب ــرار داده شــد. اف ــر ســتاد ق را مق
ــرد  ــد 19 در ف ــم کووی می شــوند و بعــد از معاینــات بالینــی اگــر عای
محــرز شــد بــرای انجــام آزمایشــات تکمیلــی بــه آزمایشــگاه معرفــی و 
رونــد درمــان و بازگشــت بــه کار را برایشــان تشــریح می کنیــم. در مدت 

ــان مرخصــی اضطــراری لحــاظ می شــود. ــان درم زم
حــال بهتر نیســت بــرای احتــرام به جــان خــود و عزیزانمان و قدرشناســی 

از زحمــات ایــن همکاران پروتــکل بهداشــتی را رعایت کنیم.

گفت وگو با بهروز سعادتی
از کادر درمانگاه ایساکو:

»من ماسک 
مـی زنم«

اقدامات ستاد 
كرونا ایساكو
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ــا  ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری ــكل اكثری مش
ــی  ــس نم ــت نف ــه درس ــت ك ــن اس ای
كشــیم. بدیــن ترتیــب، هــر چنــد در تمام 
ــم  ــی ك ــیم ول ــس می كش ــان نف عمرم
ــاً از  ــان واقع ــه ریه هایم ــد ك ــش می آی پی

ــود.  ــی ش ــر و خال ــوا پ ه
ریه هــا ، ترمینــال هــوای ورودی و خروجــی 
بــدن هســتند. آنهــا هــر انــدازه قــوی تر و 
ســالم تــر باشــند، جریــان اكسیژن رســانی 
بــه ســلول هــا قدرتمندتــر خواهــد شــد و 
شــما ســالم تر خواهیــد بــود و عمــر 

بیشــتری خواهیــد كــرد.

ــر  ــد و اگ ــی ده ــرار م ــدف ق ــا را ه ــه ه ــا، ری کرون
ــادل  ــا تب ــم، ب ــر کنی ــان را قوی ت ــم ریه هایم بتوانی
ــز  ــی نی ــتم ایمن ــدن، سیس ــتر در ب ــیژنی بیش اکس

ــد. ــد ش ــت خواه تقوی
ــن  ــا ای ــاق م ــه اتف ــب ب ــت قری مشــکل اکثری
اســت کــه درســت نفــس نمــی کشــیم. 

بدیــن ترتیــب، هــر چنــد در تمــام عمرمــان 
ــه  ــد ک ــش می آی ــم پی ــی ک ــی کشــیم ول نفــس م

ــود. ــی ش ــر و خال ــوا پ ــاً از ه ــان واقع ریه هایم
ــره  ــان غ ــه خودم ــدر ب ــا گاهــی آنق ــا آدم بزرگ ه م
می شــویم کــه حتــی یادمــان مــی رود چطــور نفــس 

می کشــیم.
مــا هیــچ وقــت بــه دم و بــازدم خــود توجــه 
نمی کنیــم و بــرای همیــن اســت کــه یــک دفعــه از 
یــک جایــی در کودکــی، تنفــس درســت و طبیعــی 
»شــکمی« بــه تنفــس »ســینه ای« تبدیل می شــود. 
می گوییــد نــه؟! اولیــن بچــه ای را کــه دیدیــد صــدا 
بزنیــد وببینیــد چطــور نفــس می کشــد؟ وقتــی دم 
را داخــل مــی دهــد شــکمش بــاال مــی آیــد امــا مــا 
ــوری  ــن ط ــد و ای ــو می آی ــینه مان جل ــور؟ س چط
مــی شــود کــه نمــی توانیــم مثــل بچه هــا بــا صدای 
بلنــد و زالل داد بزنیــم یــا بدویــم و زود خســته 

می شــویم و... .
واقعــا چــه اتفاقــی افتاده اســت؟ چه شــده که شــیوه 
تنفــس صحیــح مــا کــه بــا آن متولــد می شــویم از 

یــک جایــی بــه بعــد تغییر کــرده اســت؟
ــد  ــانی بودن ــن کس ــاید اولی ــتان ش ــای باس چینی ه
کــه بــه ایــن تغییــر پــی بردنــد و در آمــوزِش مراقبــه 
کــه امــروزه بــه نــام مدیتیشــن ، ذهــن آگاهــی و ... 
ــس کار  ــاح تنف ــه روی اص ــیم؛ اول از هم می شناس
ــا اصــاح تنفــس و  ــد. آن هــا دریافتنــد کــه ب کردن
بازگشــت بــه تنفــس شــکمی یــا دیافراگمــی جریان 
ــع مــی شــود و  ــدن توزی ــرژی »چــی« بهتــر در ب ان
پیــرو آن مکالمــه ذهنــی متوقــف شــده و خودآگاهی 
کامــل یــا بــه اصطــاح آن هــا روشن شــدگی حــادث 

می شــود.
تنفــس شــکمی در یــوگا )پرانایامــا( بخــش مهمــی 
ــد  ــوی در ســنت های هن ــه معن از ســامتی و روحی
ــه ســرعت  ــد ب ــوگا می توان و تبــت اســت. تنفــس ی
ذهــن را بــه لحظــه حال برســاند و اســترس را کاهش 
ــتفاده  ــرای اس ــیاری ب ــی بس ــواهد بالین ــد.  ش ده
از تنفــس شــکمی یــوگا در درمــان افســردگی، 
اضطــراب، اختــال اســترس پــس از ســانحه و بــرای 

قربانیــان فجایــع جمعــی ارائــه شــده اســت.

در طــرف دیگــر ماجرا محققــان دانشــگاه UCLA در 
تحقیقاتــی کــه روی نورون هــای مغــز مــوش انجــام 
می دادنــد دریافتنــد کــه »بــا تغییــر الگــوی تنفــس، 
می توانیــم حالت  هــای عاطفــی خــود و نحــوه تفکــر 

و نحــوه تعامــل بــا جهــان را تغییــر دهیم.« 

نفــس عمیــق بكشــید تا مغــز شــما آرام 
د شو

ــد  ــه می توانی ــد چگون ــمندان می دانن ــون دانش اکن
ــد.  ــود آرام کنی ــس خ ــق تنف ــود را از طری ــز خ مغ
در تنفــس شــکمی شــما دو برابــر بیشــتر از تنفــس 
معمــول ســینه ای حجــم هــوا را وارد ریه هــای خــود 
می کنیــد و در نتیجــه احســاس آرامــش شــما را فــرا 
می گیــرد. ایــن تنفــس اگــر بــه الگــوی دم و بــازدم 
شــما تبدیــل شــود آنــگاه چنــان بــر نحــوه تفکــر و 
ــه  ــذارد ک ــر می گ ــان تاثی ــات ت ــه و احساس اندیش

ــگ می شــود. ــت بســیار کمرن اســترس و عصبانی
یافته هــای محققــان می توانــد توضیحــی علمــی در 
مــورد ایــن بــه مــا بدهــد کــه چــرا تنفــس عمیــق 

چگونه درست نفس بکشیم
تا در مقابل کرونا کم نیاوریم؟ 
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ــد؟ ــا را آرام کن ــد م می توان
 UCLA تحقیقــات در ایــن بــاره ابتــدا در ســال 1991 توســط جــک فلدمــن اســتاد عصــب شناســی در
آغــاز شــد و خوشــه ای از نورون هــا در ســاقه مغــز موش هــا بــا نــام »پیشــا بوتزنگــر« کشــف شــد.  بــه 
عبــارت دیگــر ، او و همکارانــش مدارهــای عصبــی را پیــدا کردنــد کــه باعث می شــود هنگام نفــس زدن 

ســریع، دچــار اضطــراب و برانگیختگــی شــویم و وقتــی نفــس عمیق می کشــیم آرام باشــیم.
فلدمــن مــی گویــد »بــا تغییــر الگــوی تنفــس، می توانیــم حالت هــای عاطفــی خــود و نحــوه تفکــر و 

نحــوه تعامــل بــا جهــان را تغییــر دهیــم.«
کاهــش ســرعت نفــس فــرد از طریــق تمرینات تنفســی در حــال حاضر بــرای برخــی از انــواع اختاالت 
Breath- اضطرابــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد و توســط بعضــی از ســازمان ها و گــروه هــا ماننــد

Body-Mind سیســتماتیک شــده است. 
ــارگ )اســتادیار بالینــی روانپزشــکی در دانشــکده پزشــکی  ــه سرپرســتی پاتریشــیا گرب ایــن گــروه ب
نیویــورک( بــا روش هــای تنفســی، بــه درمــان اســترس، اضطــراب و افســردگی در میــان پناهنــدگان در 

شــهر برلیــن پرداخــت.
در کل، تنفــِس درســت دارای فوایــد بســیاری اســت و بــرای بهبــود آن نیــز تمرینــات مختلفــی وجــود 
دارد. بــا توجــه بــه ســن و جنســیت، تعــداد تنفــس در هــر دقیقــه متفــاوت اســت کــه در بالغــان بیــن 

13 تــا 20 بــار )دم و بــازدم( در دقیقــه در نظــر گرفتــه می شــود.

فواید تنفس عمیق و آرام
کســانی کــه تنفــس عمیــق دارنــد، طــول عمــر بیشــتری دارنــد. تنفــس عمیــق باعــث می شــود تعــداد 
دم و بــازدم در یــک دقیقــه کمتــر شــود. هــر کــس بیــش از 20 بــار در دقیقــه نفــس بکشــد، مســلما 
تنفس هایــی ســطحی خواهــد داشــت کــه دم و بــازدم عمیــق را بــه دنبــال نــدارد. طــول عمــر چنیــن 

افــرادی احتمــاالً از حــد متوســط و معمــول کمتــر اســت.
بــه تازگــی گروهــی از دانشــمندان ژاپنــی و آمریکایــی بــا انجــام یــک تحقیــق مشــترک بــه ایــن نتیجه 
ــار  ــه 12 ب ــد تعــداد تنفــس خــود را در یــک دقیقــه از 16 ب ــب رســیده اند کــه اگــر انســان بتوان جال

کاهــش دهــد، حــدود 5 ســال بــه عمــر خــود اضافــه کــرده اســت. 

آموزش تنفس شكمی 
در کتاب هــای مرجــع یــوگا شــیوه اجــرای تمریــن تنفســی بهاســتریکا بــه صــورت هــای مختلف شــرح 

داده شــده اســت. ایــن تفاوت هــا ناشــی از اهــداف گوناگــون ایــن تنفــس )پرانایامــا( اســت. 
در زبــان سانســکریت بهاســتریکا بــه معنــی دم آهنگــری اســت. در ایــن تنفــس، دم و بــازدم هــر دو بــه 
صــورت ضربــه ای انجــام می شــود و بــه علــت عبــور و خــروج ســریع و بــا شــدت هــوا، صدایــی شــبیه 
ــه صــدای دم آهنگــری( تولیــد مــی شــود. از ایــن رو آن را تنفــس بهاســتریکا  ــه هیــس )مشــابه ب ب

می نامنــد.
بــرای انجــام تنفــس شــکمی نیــاز بــه کارهــای ســخت نداریــد. کافــی اســت تمرکــز کنیــد که شــکمی 

تنفــس کنیــد )یعنــی موقــع دم، شــکم تان بــاال بیایــد(؛ یــک هفتــه ای یــاد می گیریــد.
از امــروز دوبــاره مثــل یــک کــودک بــا دیافراگــم نفــس بکشــید. دیافراگم پــرده ای اســت که بیــن حفره 
شــکمی و قفســه ســینه وجــود دارد. می توانیــد در حیــن انجــام ایــن کار دراز بکشــید یــا روی یــک 

صندلــی راحتــی لــم بدهیــد.
بهتــر اســت ایــن تمریــن را روزی یــک بــار بــه مــدت 5 دقیقــه انجــام دهیــد. پــس از مدتــی متوجه می 

شــوید کــه ایــن تمریــن باعــث آرامــش شــده و در عیــن حــال وقــت زیــادی هــم نمی گیرد.
10 روز بــه مــدت 5 دقیقــه تمریــن کنیــد. پــس از آن ســعی کنیــد در طــول فعالیــت هــای معمــول 
ــرای شــما بــه  ــه تدریــج ب ــد ب ــه نحــوه تنفــس خــود دقــت کنیــد. تنفــس شــکمی می توان ــه ب روزان
صــورت عــادت دربیایــد و از ایــن طریــق هــم میــزان اســترس تــان را کــم کنیــد و هــم آرامشــی عمیــق 
را تجربــه کنیــد و اگــر آن را تثبیــت کنیــد، ســبکی و شــادی کــودکان را بــه جســم خــود بازمی گردانید. 

شیوه تمرین
1. یک دست خود را روی شکم بگذارید.

2. هــوا را بــه آرامــی بــه داخــل بینــی بکشــید و بخــش تحتانــی ریــه هــای تــان را حــس کنیــد. اگــر 
دســت تان روی شــکم بــاال آمــد متوجــه خواهیــد شــد کــه ایــن کار را درســت انجــام داده ایــد.

3. نفس خود را برای یک دقیقه نگه دارید.
4. هــوا را بــه آرامــی بیــرون دهیــد. همان طــور کــه هــوا از ریه های تــان خــارج می شــود تصــور کنیــد 
هــوا مثــل یــک بادکنــک در حــال خارج شــدن از تمــام بــدن شماســت. بگذاریــد بدن تــان خالــی شــود.

5. کمی صبر کنید.
6. بــه همیــن روش بــا آرامــش هــوا را تــا 4 شــماره بــه درون بینــی بکشــید. دقــت کنید که دســت روی 

شــکم بــاال بیایــد. ســینه شــما بایــد خیلــی کــم، اما هماهنــگ با شــکم حرکــت کند.
7. کمی صبر کرده و نفس خود را نگه دارید.

8. تــا 6 بشــمارید و هــوا را بــه آرامــی خــارج کنیــد. اگــر در ابتــدا برای تــان دشــوار اســت 

ــا 6  ــزان را ت ــن می ــج ای ــه تدری ــد ب ــا 4 بشــمارید بع ت
افزایــش دهیــد.

9. بــه مــدت 5 دقیقــه تنفــس بــه ایــن روش را ادامــه 
دهیــد.

10. پیــش از شــروع تمریــن، میــزان تنــش را در بــدن 
خــود بررســی کنیــد. توجــه کنید آیــا عضــات خاصی 
منقبــض هســتند یــا اینکــه تنفس تــان ســریع و کوتــاه 
اســت یــا خیــر. دقــت کنیــد کــه آیــا دنــدان قروچــه 
ــد.  ــی را داری ــات اضطراب ــایر احساس ــا س ــد ی می کنی
میــزان تنــش را در بدن تــان از 1 تــا 10 درجــه بنــدی 
ــه معنــی  ــد کــه 1 نشــانه آرامــش کامــل و 10 ب کنی

فشــار شــدید اســت.
ــود را از  ــدن خ ــاره ب ــن دوب ــام تمری ــس از انج 11. پ
جهــت میــزان تنــش بررســی کنیــد و از 1 تــا 10 بــه 

ــد. آن نمــره بدهی
  

یادتان باشد كه...
• عمــل دم بایــد از طریــق بینــی انجــام گیــرد )درون 
بینــی مــژک هایــی وجــود دارد کــه ماننــد فیلتــر عمل 
می کننــد و گــرد و غبــار و... را مــی گیرنــد. همچنیــن 
ــم  ــدن تنظی ــای ب ــه دم ــه ب ــا توج ــوا را ب ــای ه دم

می کننــد.(
• عمل بازدم از طریق دهان باشد.

• تنفس به آرامی انجام شود.
• تنفس از نوع شکمی باشد.

• درد گرفتــن زیردنــده هــا در ایــن تمریــن بــه معنــی 
فشــار بــه عضلــه دیافراگــم و تقویــت آن اســت و نبایــد 
ــی  ــادی را م ــی مســافت زی ــل وقت ــران باشــید. مث نگ
ــا  ــر دنده ه ــمت زی ــس قس ــم آوردن نف ــا ک ــد و ب دوی
درد می گیــرد. هــر دو ایــن دردهــا بــه دلیــل کار زیــاد 
ــوی  ــت. ق ــازدم اس ــل دم و ب ــگام عم ــم در هن دیافراگ
ــس  ــد پ ــاق می افت ــدت اتف ــم در درازم ــدن دیافراگ ش

کمــی نامایمــات را تحمــل کنیــد.

در تنفس شكمی شما 
دو برابر بیشتر از تنفس 

معمول سینه ای حجم 
هوا را وارد ریه های خود 

می كنید و در نتیجه 
احساس آرامش شما را 
فرا می گیرد. این تنفس 
اگر به الگوی دم و بازدم 

شما تبدیل شود آنگاه 
چنان بر نحوه تفكر و 
اندیشه و احساسات 

تان تاثیر می گذارد كه 
استرس و عصبانیت 

بسیار كمرنگ می شود.
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It’s no wonder why: Alibaba has been 
instrumental in revolutionizing the coun-
try’s commerce and entrepreneurship. It 

has established not only a first-class network for 
local and global business transactions but also 
a previously unheard-of method for trustworthy 
online payment (Alipay). Before Alibaba, China 
was a sea of millions of small-and medium-sized 

enterprises (SMEs) with no easy way to connect 
to customers or collect payment. For nearly two 
decades, Ma and his team have strived to create a 
positive, lucrative business environment for these 
operations, and Jack Ma has consistently es-
chewed and challenged the idea that the desires 
of Alibaba’s shareholders should take precedence 
over the desires of its customers and employees. 

Because of Alibaba’s focus on empowering SME 
owners, millions have been able to earn decent 
livings and support their families, a responsibility 
Ma never seems to take lightly as he looks ever 
toward the future and Alibaba’s goal of helping “2 
billion consumers in the world shop online.” Gen-
erous with his own employees, Ma is not a typical 
executive chairman.

billionمیلیارد

commerceتجارت

consistentlyبه طور مداوم، دائما"

decadeدهه، ده سال

decentآبرومند، شایسته

desireمیل، تمایل، آرزو

empowerتوانمند کردن

enterpriseشرکت، تشکیالت اقتصادی

entrepreneurshipکارآفرینی

environmentمحیط

چیــز  )از  کــردن  دوری  )از(،  کــردن  اجتنــاب 
کــردن احتــراز  بــد(،  یــا  ناخوشــایند 

eschew

establishبنا نهادن

executive chairmanرئیس هیئت اجرائی/مدیره

generousسخاوتمند

globalجهانی

instrumentalتاثیرگذار، یاری رسان

تعجبــی نــدارد کــه، جــای تعجــب نیســت کــه، 
بیخــود نیســت کــه،  قابــل درک اســت کــه

It’s no wonder

localمحلی

lucrativeسودآور، پُر سود، سودمند، نافع

networkشبکه

onlineبر خط، آنالین

ownerصاحب، مالک

paymentپرداخت

previouslyقبال"

revolutionizeمتحول کردن

shareholderسهام دار

striveکوشیدن، تالش کردن

supportحمایت کردن

چیــزی  کنــار  از  آســانی  بــه  گرفتــن،  آســان 
شــتن گذ

take lightly

پیشــی )گرفتــن(، ســبقت )گرفتــن(، تقــدم 
)داشــتن بــر(

take) precedence)

transactionمعامله

trustworthyقابل اعتماد

typicalمعمولی، عادی، نوعی

rankرتبه، مقام، شان

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس دوم: 

The responsibility Ma never 
seems to take lightly

< 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:
Human Resource Management، همــان مدیریــت منابــع انســانی:  وظیفــه ای مدیریتی اســت 

کــه بــا اســتخدام، مــکان یابــی، آمــوزش و پــرورش اعضــای ســازمان ســر و کار دارد. 

Human Resource Management (HRM): The management function that deals 
with recruitment, placement, training, and development of organization mem-
bers.

1) The ………………… takes business risks in the hope of making a profit. 

A) entrepreneur
B) transaction
C) operation
D) decade

2) Now that we are all part of the ………………… village, everyone becomes a neighbor.

A) first-class
B) generous
C) lucrative 
D) global

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

خودآزمایي: پاسخ سواالت شماره قبل:

ــا )Alibaba( در  ــی باب ــه عل ــدارد ک ــی ن تعجب
ــور  ــی کش ــارت و کارآفرین ــول در تج ــاد تح ایج
)چیــن( نقشــی یــاری رســان و تاثیرگــذار داشــته 
اســت. ایــن شــرکت نــه تنهــا یــک شــبکه کاس 
اول )ســطح بــاال و متمایــز( بــرای معامــات 
تجــارِی محلــی و جهانــی را بــه وجــود آورده، بلکه، 
روشــی را نیــز بــرای پرداخــت آنایِن قابــل اعتماد 
ــناخته  ــا« ناش ــه قب ــوده ک ــاد نم )Alipay( ایج
بــوده اســت. پیــش از Alibaba، چیــن دریایــی از 
 )SME( میلیون هــا شــرکت کوچــک و متوســط
بــود کــه از هیــچ راه آســانی بــرای برقــراری ارتباط 
بــا مشــتریان یــا جمــع آوری پرداخت هــای آنــان 

برخــوردار نبــود. تقریبــا« دو دهــه اســت کــه جک 
ــا  ــد ت ــاش کرده ان ــش ت ــا )Jack Ma( و تیم م
بــرای ایــن عملیــات یــک محیــط تجــاری مثبت و 
ســودآور ایجــاد کننــد. جــک مــا، بــه طــور مــداوم، 
ایــن ایــده کــه بایســتی تمایــات و خواســته های 
ســهامداران Alibaba بــر خواســته های مشــتریان 
و کارمنــدان پیشــی گیــرد را بــه چالــش کشــانده 
و همــواره از آن اجتنــاب کــرده اســت. بــه دلیــل 
ــان   ــازی صاحب ــر توانمندس ــز Alibaba ب تمرک
از  توانســته اند  نفــر  میلیون هــا  هــا،   SME
ــه ای برخــوردار شــوند  زندگــی خــوب و آبرومندان
ــن  ــد و ای ــت کنن ــود حمای ــای خ و از خانواده ه

ــه نظــر می رســد جــک  مســئولیتی اســت کــه ب
ــرا  ــذرد، چ ــانی از آن نمی گ ــه آس ــچ گاه ب ــا هی م
ــرد  ــی می نگ ــده و هدف ــه آین ــواره ب ــه او هم ک
ــه 2 میلیــارد نفــر  کــه در آن Alibaba کمــک ب
در جهــان بــرای خریــد بــه صــورت آنایــن را مــد 
نظــر قــرار داده اســت. بــا ســخاوتی کــه جــک مــا 
ــوان او را  ــی دارد، نمی ت ــود روا م ــدان خ ــه کارمن ب

یــک مدیــر ارشــد معمولــی پنداشــت.

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.

1: B) reward 
2: A) purchase
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افقی:
1- مکانیزمــی بــرای ایجــاد انگیــزه در کارکنــان- جمــع ربــات- قورباغــه 
2- هنرمنــدی کــه بــه ایــن عمــل می پــردازد را طــراح یــا رســام  گویند- 
نوعی فلز- چین و شکنجی را گویند که در اندام آدمی و چیزهای 
دیگــر بهــم رســد- شــرکت خودروســازی آمریکایــی و تولیدکننــده 
خودروهــای برقــی 3- تابعــی در ریاضــی کــه بــرای تعیین معکوس 
ماتریســها اســتفاده می شــود- جنــگ، جــدال، پویــش 4- مخفــف 
اگــر- مــادر عربــی- مــاه میــالدی- کتــاب قانــون مغولــی 5- شــفاف، 
صــاف - کــز ..... تــا مــرا ببریــده انــد  از نفیــرم مــرد و زن نالیــده 
انــد- کلیــد خارجــی 6- ســلطان خوردنــی- آرام و بیصــدا- از خــم ..... 
تــوام رشــته جــان میگســلد  آن قــدر تــاب ز گیســوی تــو دارم کــه 
مپــرس 7- آذیــن، آراســتن – اســتخوان انگشــت 8- انتهــا، پایــان- 
رودخانــه ای در شــمال ایتالیــا کــه در نزدیکــی مــرز بــا ســوئیس بــه 
رود پــو می ریــزد 9- اســم دخترانــه بــا ریشــه آذری- پرنــده شــکاری- 
پــدر پادشــاه ایرانــی و بنیان گــذار دودمــان صفاریــان در سیســتان 
ــی- گوشــت ترکــی- یکــی از شــاخه های  10- از نســبت های مثلثات
پلیــس ناجــا 11- شــهری در مرکــز ایــران- مرطــوب، دارای رطوبــت- 
تنــگ آن بزرگتریــن انارســتان لرســتان و مرغوب تریــن انــار کشــور 
را در دل خــود جــای داده اســت 12- ســمت، جهــت- در گرمــای 
تابســتان می چســبد 13- برای تعیین اســتراتژی های هر ســازمان 
شناســایی و تعیین این عوامل از اهمیت باالیی برخوردار اســت- 
بــده بــه مــن خودمانــی 14- شــرط رفاقــت به جــای نیــاوردن- توانایی 
و عملکرد یک شــرکت در یک بازار در مقایســه با دیگر شــرکت ها.

عمودی:
1- انجــام دادن مجموعــه ای از عملیــات مختلــف روی اطالعــات و 
داده هــا در کامپیوتــر- درخــت انگــور- نفریــن کــردن 2- گندزدایــی 
کــردن- تصدیــق ایتالیایــی- بــاز، گشــاده 3- نوعــی خوابیــدن- نــام 
یکــی از طوایــف چادرنشــین بندپــی از بخشــهای مازنــدران- فضــای 
اصلــی سیســتم عامــل وینــدوز، دســکتاپ 4- دارایــی، ثــروت-

ضمیــر ســوم شــخص جمــع- شــاعر پیچــش آن را می بینــد 5- 
بــوی خــوش، عطــر- تــن پــوش مردانــه- امــر بــه رفتــن- نتــی در 
موســیقی 6- محــل اجــرا- شــکلی از بیلیــارد اســت کــه روی میــز 
بزرگــی پوشــیده از ماهــوت ســبز کــه دارای شــش حفــره اســت 
بــازی می شــود 7- ایمــن شــدن- بــا چــراغ جــادو می آیــد- دندانــش 
را می کننــد 8- یکــی از حــواس پنجگانــه- پیامبــران الهــی 9- اره بــی 
انتهــا- تــه نشــین شــدن- دومین حــرف از الفبای یونانی- خــرس 10- 
شــهر انگــور- وســیله ای بــرای پــرواز 11- شــدیدتر و محکــم تــر- طــال 
را گوینــد 12- یــک از نام هــای ایرانــی – حیوانی نجیــب 13- پاداش، 
جــزا – فراینــد شناســایی مســاله و تعییــن اهــداف و اولویــت بندی 
آنهــا 14- ســرمربی آرژانتینــی والیبــال ایــران- جداکننــده زونکــن کــه 
از جنس هــای مختلــف ماننــد پالســتیک و مقــوا تولیــد می گــردد 

15- مهم تریــن و معروف تریــن شــاخص های بهــره وری 
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به 2 نفر از 
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می شود.


