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وزیر صنعت، معدن و تجارت:

برای قیمت تمام شده خودرو؛ 
برنامه داریم

ــن  ــرای فعالیــت در ای ــر صنعــت، معــدن و تجــارت در توضیــح برنامه هــای خــود ب علیرضــا رزم حســینی وزی
ــاد  ــت های اقتص ــتی، سیاس ــناد باالدس ــعه، اس ــم توس ــه شش ــاس برنام ــی را براس ــت: برنامه های ــه گف وزارتخان
مقاومتــی و ســند راهبــردی وزارت صمــت تهیــه کــرده ام کــه تأمیــن کاالهــای اساســی مــردم و بهبود معیشــت 

و ســفره آنهــا در اولویــت ایــن برنامه هــا قــرار گرفتــه اســت.

وی بــا بیــان اینکــه در حــوزه خــودرو انحصــار داشــته و رقابت پذیــری نداریــم، گفــت: قیمــت تمام شــده خــودرو باالســت 
و قطعــات در داخــل کشــور تولیــد نمی شــوند و بخشــی از علــت گرانــی خــودرو بــه دلیــل قیمــت تمــام شــده بــا ارز آزاد 
اســت؛ در ایــن رابطــه طرحــی را داریــم کــه چنانچــه نماینــدگان رأی اعتمــاد دادنــد، بــا همــکاری کمیســیون صنایــع و 

معــادن آن را تعییــن تکلیــف و اعــام خواهیــم کــرد.
ــازار از دیگــر  ــرل ب ــان جهــت کنت ــاف و بازاری ــا اتحادیه هــا و اصن ــازار و همــکاری ب ــم ب ــان کــرد: تنظی رزم حســینی بی
برنامه هــا اســت، همچنیــن اصــاح سیاســت های تنظیــم بــازار، اصــاح شناســایی کاالهــای اصلــی از تقلبــی بــا هــدف 

ــرده می باشــد. ــام ب ــازار از دیگــر برنامه هــای ن ــوع التهــاب در ب ــز از هــر ن ــا قاچــاق و پرهی ــه ب مقابل
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای خــود در حــوزه صنعــت گفــت: اســتفاده از ظرفیت هــای خالــی واحدهــای صنعتــی، احیــای 
واحدهــای تعطیــل شــده در شــهرک های صنعتــی، تأمیــن مــواد اولیــه واحدهــای صنعتــی و پشــتیبانی از شــرکت های 
ــت از  ــان و حمای ــت جوان ــتفاده از ظرفی ــال اس ــه دنب ــا ب ــت، م ــت اس ــوزه صنع ــای ح ــان از برنامه ه ــاور و دانش بنی فن
کارآفرینــان و عابدیــن هســتیم، رهبــر معظــم انقــاب کارآفرینــی را عبــادت قلمــداد کــرده و ایــن افــراد را از عابدیــن و 

ــد. ــوری اســامی  می دان ــن جمه مجاهدی
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا اشــاره بــه برنامه هــای خــود در حــوزه فــوالد افــزود: تکمیــل زنجیــره فــوالد بــر اســاس 
ظرفیت هــای موجــود، اســتخراج و بهبــود فضــای معــادن و مقابلــه بــا گرانــی فــوالد کــه مــورد توجــه نماینــدگان نیــز بــود 

از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه بــا همــکاری کمیســیون صنایــع پیگیــری خواهــم کرد.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت یــادآور شــد: مهــم ایــن اســت کــه چگونــه بایــد بــه اولویــت هــا دســت یابیــم. وزارت 
صمــت، وزارتخانــه ای تخصصــی نیســت و بنــگاه سیاســی نیســت، مــا اجــازه نمــی دهیــم در ایــن وزارتخانــه بازی هــای 
سیاســی و جناحــی انجــام شــود. بــر مدیریــت جهــادی و نــه مدیریــت جناحــی تمرکــز خواهیــم کــرد و مدیریــت جهــادی 
یعنــی تــاش و کار بــا تدبیــر و درایــت، نــه مدیریــت خــط بــازی، بانــد بــازی و جنــاح بنــدی. همچنیــن انحصــار را در 
تجــارت، صنعــت، واردات و حتــی صــادرات خواهیــم شکســت. البتــه کار ســخت و دشــواری اســت و بــرای حــذف امضاهای 

طایــی برنامه ریــزی خواهیــم کــرد.
رزم حســینی تصریــح کــرد: بــرای حــذف امضاهــای طایــی برنامه ریــزی کرده ایــم، هــر چنــد مبــارزه بــا فســاد هزینــه 

دارد و بایــد آبرویــت را بــرای ایــن کار هزینــه کنــی زیــرا از هــم اکنــون تخریب هــا در ایــن زمینــه آغــاز شــده اســت.

در نگاه اول شرکتي که براي یازده دوره متوالي 
ارایه خدمات پس  باالترین جایگاه  توانسته در 
از فروش کشــور در میان شرکت هاي داخلي 
قرار گیرد، قطعا موضوعی قابل تامل اســت اما 
با دقیق شــدن در آمارهایي که از سوي شرکت 
بازرسي کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده 
نكات قابل توجهي دریافت مي شــود که باعث 

افتخار و سربلندي است.
در این عرصه ایساکو در حوزه ستاد حرفي براي 
گفتن باقي نگذاشته و سرآمدي خود را به اثبات 

رسانده است.
در بخش هایي چون پرداخت خواب خســارت 
خودرو، اثربخشــي اجــراي فرآیندها، تامین 
قطعات، امداد خودرو، آموزش شــبكه و ایجاد 
انگیزش براي شبكه نمایندگي ها اختالف فاحشي 

با متوسط صنعت خودرو را ثبت کرده است.
حتي تا یك قدمي کسب رتبه یك هم پیش رفت 
و با اختالف ناچیزي در در رتبه دو ماند تا هدف 
واالي خود را با تالش بیشتر در سال ۹۹ تعریف 

کند.
افتخاري که در آخرین ارزیابی رقم خورد مثال 
بارزي از یك کار تیمي آن هم در سطح کشور بود 
که این تجربه موفق را مي توان به سراسر کشور 

تعمیم داد.
سیستم محوري، پایش هوشمند از طریق شبكه، 
فرد،  به  منحصر  فني  آموزش هاي  شــفافیت، 
توانمندسازي نمایندگي ها، فعالیت هدفمند دفاتر 
منطقه اي و حضور خبرگان فني در سراسر کشور 
خیال ها را براي سال هاي آتي آسوده کرده است.

این ریشه پرقدرتي که در جاي جاي ایران ریشه 
دوانده، خود را براي اهداف واالتري آماده مي کند. 
به زباني دیگر مي توان گفت ایســاکو براي اول 
شدن تالش ندارد بلكه مي کوشد بتواند هر سال 

بهتر از سال گذشته باشد.
این که شرکتي بتواند فراتر از شاخص هاي تعیین 
شده اقدامات خود را اجرایي کند، نشان دهنده 
برافراشــته بودن پرچم خدمت است و به امید 
خداوند نتیجه این تالش در سال ۹۹ با کسب 
رتبه یك خدمات پس از فروش کشور به بار 

خواهد نشست.

پرچم خدمات 
باالست...

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی
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ــا روز  ــال ت ــدای امس ــودرو از ابت ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
ــه تولیــد بیــش از 22۰ هــزار  بیســتم شــهریورماه موفــق ب
دســتگاه خــودرو شــده کــه حكایــت از افزایــش ۴۵ درصدی 

نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته دارد.

آمــار و اطاعــات تولیــد در بزرگ تریــن خودروســاز کشــور نشــان می دهــد از ابتــدای 
امســال تــا بیســتم شــهریورماه ۲۲۰ هــزار و ۲۵۶ دســتگاه خــودرو تولیــد شــده اســت. 
ســال گذشــته در همیــن بــازه زمانــی ۱۵۱ هــزار و ۴۰۰ دســتگاه تولیــد و روانــه بــازار 
شــده بــود کــه امســال حــدود ۶۹ هــزار دســتگاه خــودرو بیشــتراز ایــن تعــداد تولیــد 

شــده اســت. 
ــزار  ــی یادشــده ۱۸۴ ه ــازه زمان ــز در ب ــل و تجــاری شــده نی ــداد خــودروی تکمی تع

دســتگاه بــوده کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل ۲۴ درصد رشــد داشــته اســت.
هرچنــد در ابتــدای اعمــال تحریــم علیــه صنعــت خودروی کشــور، تامیــن مــواد اولیه و 
برخــی از قطعــات بــا چالــش مواجــه شــد، امــا بــا اجــرای نهضت ســاخت داخــل و تکیه 
بــر تــوان متخصصــان و ســازندگان داخلــی کشــور، شــرکت های دانــش بنیان و بــا بهره 
گیــری از تــوان مراکــزی ماننــد صنایــع دفــاع،  ایران خــودرو توانســت در یک ســال اخیر 
در داخلــی ســازی بخشــی از مــواد و قطعــات وارداتــی موفــق عمــل کنــد و در همیــن 
ــران خــودرو تحقــق  راســتا صرفــه جویــی ۱۳۷میلیــون یورویــی را محقــق ســازد. ای

اهــداف خودکفایــی و تعمیــق ســاخت داخــل قطعــات را همچنــان دنبــال می کنــد. 
امســال، برنامــه تولیــد ۵۰۰ هــزار دســتگاه خــودرو در دســتور کار ایــن خودروســاز قــرار 
دارد کــه بــا شــتاب تولیــد در نیمــه دوم ســال، تولیــد و عرضــه ایــن تعــداد بــه راحتــی 

در دســترس خواهــد بــود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو:

افزایش ۴۵ درصدی تولید
در ایران خودرو

کمیســیون اعطــا و لغــو ایــران خــودرو بــا هــدف 
ــهریور  ــرداد و ش ــود در م ــتریان خ ــم مش تكری
ــروش  ــس از ف ــات پ ــروش و خدم ــی ف نمایندگ
ــت  ــل رعای ــه دلی ــور را ب ــطح کش ــود در س خ
نكــردن اصــول و ضوابــط تعییــن شــده در ارتباط 
بــا مشــتری لغــو امتیــاز کــرده و فعالیــت چنــد 

نمایندگــی دیگــر نیــز تعلیــق کردنــد.

< طبــق گزارش ایــن کمیســیون نمایندگیهای 
لغــو امتیاز شــده؛

ــازی  ــب امتی ــه صاح ــدره ب ــای ۱۴۵۷ خرم  نمایندگی ه
جمشــید جعفــری

ــب  ــه صاح ــمنان( ب ــهر ) س ــی۳۴۲۰ مهدی ش  نمایندگ
امتیــازی حیدرعباســیان

ــه صاحــب امتیــازی محمــد  نمایندگــی ۱۱۸۶ تهــران ب
ــزادی فرخ

نمایندگی ۱۱۴۶ تهران به صاحب امتیازی نادر مقدم
ــازی همــت  ــه صاحب امتی ــی ۲۵۱۵ دره شــهر ب نمایندگ

زرینی ونــد
نمایندگــی ۲۰۳۴ اصفهــان بــه صاحــب امتیــازی مرحــوم 

ــین صاعد حس
نمایندگــی ۲۳۰۹ کوهدشــت بــه صاحــب امتیــازی 

حســین خوشــناموند 
نمایندگــی ۱۹۸۶ رودســر بــه صاحــب امتیــازی شــرکت 

رودســر خــودرو 
نمایندگــی ۲۰۹۷ اردســتان بــه صاحب امتیازی محســن 

بی محبو
نمایندگــی ۱۲۹۱ دماونــد بــه صاحــب امتیازی ابوالقاســم 

علیزاده
نمایندگــی ۴۱۰۲ کرمــان بــه صاحــب امتیــازی منصــور 

ئی لو لو
نمایندگــی ۴۱۲۴ بافت بــه صاحب امتیــازی محمدکاظم 

ــژاد غیاثی ن
< نمایندگی های تعلیق شده:

نمایندگی هــای ۲۰۲۰ بــه صاحــب امتیــازی غامحســین 
ــس از  ــات پ ــودرو و خدم ــروش خ ــوزه ف ــان در ح مدنی

فــروش 
ــازی احمــد  ــه صاحــب امتی ــران ب ــی ۵۰۵۹ ته نمایندگ

ــودرو( ــروش خ ــق ف ــی ) تعلی زراع
نمایندگــی ۱۹۴۶ شــوط اذربایجــان بــه صاحــب امتیازی 

ــی علیرضا قدس
نمایندگی ۱۱۴۸ به صاحب محمدتقی صابری 

ــنی در  ــا ابوالحس ــب علیرض ــه صاح ــی ۵۰۷۲ ب نمایندگ
ــودرو  ــروش خ ــوزه ف ح

نمایندگــی ۵۰۶۳ تهــران بــه صاحب امتیازی امیرحســین 
ی محمد

ــازی  ــب امتی ــه صاح ــام ب ــت ج ــی ۳۰۵۳ ترب نمایندگ
ــدار ــدی بنک ــول احم رس

نمایندگی های 
لغو و تعلیق 
شده به وقت 

مرداد و شهریور 
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ــروش خودروســازان و عرضه کننــدگان  ــات پــس از ف ــی خدم ــج ارزیاب نتای
خــودرو کشــور در حالــی اعــالم شــد کــه آمارهــا نشــان می دهــد شــرکت 
ــا را جــا  ــران خــودرو )ایســاکو( توانســته رقب ــروش ای ــات پــس از ف خدم

گذاشــته و رتبــه نخســت را بــه خــود اختصــاص دهــد.
بــر ایــن اســاس، امتیــاز ایســاکو بــه عــدد 8۳.۹ رســیده کــه در مقایســه بــا ارزیابــی 

قبلــی، ۱.2۴ امتیــاز بیشــتر اســت.

ــم، متوجــه  ــه طــی بیــش از یــک دهــه گذشــته بیندازی ــه ارزیابی هــای صــورت گرفت اگــر نگاهــی ب
خواهیــم شــد ایســاکویی هــا همــواره رتبــه نخســت را در خدمــات پــس از فــروش بیــن شــرکت هــای 
داخلــی بــه دســت آورده انــد. بــا احتســاب ارزیابــی جدیــد، ایســاکو بــرای یازدهمیــن ســال پــی در پــی 

توانســته عنــوان برتریــن شــرکت ارائــه دهنــده خدمــات پــس از فــروش را بــه دســت آورد. 
طبعــا حفــظ عنــوان برتریــن ارائــه دهنده خدمــات پــس از فــروش خودرویی و کســب یازدهمیــن کاپ قهرمانی 
کار آســانی نیســت، مخصوصــا اینکــه طــی چنــد ســال گذشــته، ارزیابی هــا ســخت گیرانه تر از قبــل شــده اند. 

ــاخص هایی  ــن ش ــر گرفت ــا در نظ ــوال ب ــا معم ــور ام ــودرو در کش ــروش خ ــس از ف ــات پ ــی خدم ارزیاب
ماننــد سیســتم خدمات دهــی، وضعیــت و کیفیــت عملکــرد نمایندگی هــای مجــاز، میــزان رضایتمنــدی 

ــرد. ــا صــورت می گی ــت نمایندگی ه ــه ســطح رضای مشــتریان و البت
 ایســاکو دارای بزرگتریــن شــبکه خدمــات پــس از فــروش خــودرو در کشــور اســت که این موضوع ســبب 
شــده دسترســی شــهروندان بــه نمایندگی هــا و تعمیرگاه هــای مجــاز ســهل تر از ســایر خودروســازان و 

عرضه کننــدگان خــودرو کشــور باشــد.
 جــدا از بحــث گســتردگی ایســاکو در کشــور، نمایندگــی هــای مجــاز ایــن شــرکت نیــز بــا همــه انتقادها 
ــا وارد اســت،  ــه آنه ــده، ب ــی کنن ــد مشــتریان و شــرکت های ارزیاب ــه هــر حــال از دی ــه ب و مســایلی ک

توانســته اند عملکــرد بهتــری را نســبت بــه رقبــا از خــود بــه جــا بگذارنــد. 
امــا یکــی از اقدامــات مهمــی که ایســاکو طی دو ســال گذشــته در راســتای رضایتمنــدی مشــتریان انجام 
داده  ارتقــای نمایندگی هــای ضعیــف )از نظــر رتبــه( و ارتقــای آنهــا اســت. بــه عنــوان مثــال، ایســاکو در 
ســال ۹۸ و طبــق اعــام مســووالن ایــن شــرکت، توانســت ســهم نمایندگی هــای رتبــه یــک خــود را 
بیشــتر کــرده و بــه حــدود ۴۱۰ واحــد برســاند. بــا ایــن حســاب نزدیــک بــه ۶۲درصــد نمایندگی هــای 
ایــن مجموعــه در رتبــه یــک خدمــات قــرار می گیرنــد. ایــن در حالــی اســت کــه ایســاکو طــی ســال ۹۷ 

تنهــا ۳۵۰ نمایندگــی رتبــه یــک داشــته اســت. 
ــه واســطه  ــن ســال هــا بســیاری از نمایندگی هــای رتبــه ۴ و ۳ خــود را ب ــن شــرکت همچنیــن در ای ای
رفــع یــک ســری عیــب و ایرادهــا ارتقــا داده اســت. شــرایط بــه شــکلی اســت کــه در حــال حاضــر بیشــتر 
ــات  ــورد ایســاکو، اقدام ــر در م ــه دیگ ــده اند. نکت ــارج ش ــه ۳ و ۴ خ ــن شــرکت از درج ــای ای نمایندگی ه
ایــن شــرکت در راســتای گســترش خدمــات مجــازی و بــه اصطــاح آنایــن اســت. ایســاکویی ها بــا ارائــه 
اپلیکیشــن ها و تعریــف برخــی از خدمــات خــود در بســتر مجازی، توانســته اند ســطح رضایتمنــدی عمومی 
را افزایــش دهنــد، زیــرا گســترش خدمــات مجــازی به کاهش هزینــه و صرفه جویــی در وقت شــهروندان 

منجــر شــده اســت.

قهرمانی در زمین خدمات
 شرکتی که در کیفیت خدمات پس از فروش خودرو دستش باال رفت
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فــروش  از  پــس  خدمــات  شــرکت 
ایران خــودرو در ســال جهــش تولیــد، 
رکــورد فــروش خــود را بــرای اولین بــار در 
تاریــخ فعالیــت ایــن شــرکت در شــهریور مــاه، پشــت 

ــت. ــر گذاش س

ــن  ــام ای ــا اع ــاکو، ب ــرکت ایس ــل ش ــان، مدیرعام ــدی مونس مه
مطلــب خاطرنشــان کــرد: ایــن شــرکت بــا تامیــن قطعــات مــورد 
ــازان  ــع و قطعه س ــروش از مناب ــس از ف ــات پ ــوزه خدم ــاز ح نی
ــاش  ــت و ت ــق، هم ــزي دقی ــي، برنامه ری ــا خارج ــي و بعض داخل
مدیــران و کارکنــان شــرکت، توانســت میــزان فــروش خــود را در 
شــهریور ســال جــاری بــه میــزان ۲۰۳ درصــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ارتقــا دهــد و رکــورد فــروش خــود را به شــکل بی ســابقه ای 

پشــت ســر بگــذارد.
وي در ایــن خصــوص گفــت: خوشــبختانه شــرکت ایســاکو موفــق 
ــع  ــن و توزی ــتای تامی ــه در راس ــورت گرفت ــات ص ــا اقدام ــد ب ش

قطعــات کیفــی و اســتاندارد، بــه رغــم مشــکات اقتصــادی ناشــی 
از شــیوع ویــروس کرونــا و محــدود شــدن فعالیــت کســب و کارها، 
افزایــش ســهم بــازار خــود را افزایــش دهــد و همزمــان بــا توســعه 
فــروش قطعــات اصلــی و بــا کیفیــت و اطــاع رســانی مســتمر در 
خصــوص معایــب اســتفاده از قطعــات تقلبــی، فــروش این اقــام را 

نیــز محدودتــر کنــد.
وی همچنیــن افــزود: شــرکت ایســاکو با دارا بــودن بیــش از ۱۷۰۰ 
نمایندگــی و فروشــگاهی مجــاز، گســترده ترین شــبکه خدمــات 
ــه خــود اختصــاص داده و  ــروش در سراســر کشــور را ب پــس از ف
توانســته بیــش از پیــش در راســتای تســهیل دسترســی و افزایــش 
رضایتمنــدی مشــتریان گــروه صنعتــی ایران خــودرو گام بــردارد.

ــن کــه اهــداف فــروش شــرکت  ــا بیــان ای مدیرعامــل ایســاکو، ب
بیــش از پیــش محقــق شــده، یــادآور شــد: درصــدد هســتیم بــا 
ــه  ــه ب ــتریان مجموع ــی مش ــطح دسترس ــیر، س ــن مس ــه ای ادام
قطعــات اصلــی را تــا پایــان ســال بیــش از ایــن افزایــش دهیــم.

وي ضمــن تشــکر از اعتمــاد مشــتریان گــروه صنعتــي ایران خودرو 

ــه ایــن مجموعــه، موکــدا از دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو  ب
خواســت، کــه بــه منظــور تضمیــن اصالــت کاال، قطعــات 
ــگاه ها و  ــوص از فروش ــرام مخص ــا هولوگ ــتاندارد را ب ــي اس یدک

ــد. ــداري کنن ــاکو خری ــاز ایس ــاي مج نمایندگي ه
ــب و  ــا نص ــودرو ب ــوالت ایران خ ــدگان محص ــت دارن ــی اس گفتن
ــمند  ــی های هوش ــر روی گوش ــاکو ب ــن ایس ــتفاده از اپلیکیش اس
ــد  ــات، می توانن ــه قطع ــر روی جعب و اســکن کــد QR موجــود ب
از اصــل بــودن آن آگاه شــوند؛ ارســال بارکــد مذکــور بــه ســامانه 
ــکار  ــز راه ــت کاال نی ــه اصال ــت تاییدی ــی ۳۰۰۰۳۱ و دریاف پیامک
دیگــر تشــخیص قطعــات اصلی ایســاکو از ســایر قطعات می باشــد.
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت شــرکت ایســاکو در تازه تریــن اقــدام 
خــود بــه منظــور آســایش مشــتریان، تصویر قطعــات پرمصــرف را 
از طریقــی لینکــی کــه بــرای مشــتریان پیامــک می شــود، ارســال 
ــا مقایســه  ــا ب ــه هموطنــان کمــک می کنــد ت و از ایــن طریــق ب
تصویــر دریافتــی و محصــول داخــل جعبــه، گرفتــار خریــد قطعات 

ــوند. غیراصلی نش

در راستای مقابله با قطعات تقلبی و تسهیل دسترسی مشتریان به قطعات اصلی؛

سهم ایساکو از بازار قطعات و
لوازم یدکی افزایش یافت

ــر  ــه عنــوان سرپرســت مدی ــه ای محمــد آقامحمــد را ب مهــدی مونســان، مدیرعامــل ایســاکو در احــكام جداگان
بازرســی ویــژه، داور یاغچــی را بــه ســمت سرپرســت مدیــر ارتبــاط بــا مشــتری، ســید مجیــد آژگان را بــه عنــوان 
سرپرســت مدیــر فرایندهــا و مهندســی ســازمان، حمیدرضــا حقیقــت را بــه ســمت سرپرســت مدیــر پشــتیبانی 
تامیــن، محمــد تقــی زاده را بــه عنــوان سرپرســت مدیــر شــبكه خدمــات پس ازفــروش و  قاســم یوســفی زاده را بــه 

ســمت سرپرســت مدیــر دفتــر منطقــه ای تهــران منصــوب کــرد.

مدیرعامل ایساکو احكام 
جدیدی را صادر کرد



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۹    |  مهــر ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

6

ــروش  ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
ــن  ــوم ای ــاز س ــودرو، در ف ایران خ
ــه  طــرح تعــداد نمایندگي هــاي ارائ
دهنــده خدمــت »ســرویس ســریع« )کوییــك 
ســرویس( را بــا ارتقــا بــه 2۰۰ مرکز، در سراســر 
کشــور در دســترس دارنــدگان محصــوالت این 

شــرکت قــرار داد.

معــاون خدمــات پــس از فــروش ایســاکو در 
ــاه  ــا تیرم ــریع« ت ــرویس س ــت: »س ــاره گف این ب
ــب  ــاز منتخ ــي مج ــاري در ۱۱ نمایندگ ــال ج س
مجموعــه اجرایــي شــده بــود و در فــاز دوم، ایــن 
تعــداد بــه ۴۴ نمایندگــي در سراســر کشــور 
ــز  ــاری نی ــال ج ــاه س ــت؛ در مهرم ــش یاف افزای
ــا ایجــاد  ــات ب ــن خدم ــاز ســوم ای ــا ف ــان ب همزم
فضــاي اســتاندارد در نمایندگي هــاي منتخــب 

ــید. ــز رس ــه ۲۰۰ مرک ــور ب ــر کش سراس
وي تشــریح کــرد: »ســرویس ســریع« جــزو 
خدماتــي اســت کــه از اســفند مــاه ســال گذشــته 
ایســاکو  منتخــب  نمایندگي هــاي  برخــي  در 
ــد  ــتریان مي توانن ــي آن مش ــده و ط ــي ش اجرای
بــراي دریافــت خدماتــي همچــون تعویــض روغــن 
و فیلترهــاي خــودرو، بــدون اخــذ نوبــت بــه ایــن 

ــد. ــه کنن ــا  مراجع نمایندگي ه

ــه شــبکه نمایندگي هــاي  او ادامــه داد: مراجعــه ب
مجــاز ایــران خــودرو ایــن اطمینــان خاطــر را بــه 
دارنــدگان محصــوالت ایــن شــرکت مي دهــد کــه 
کارشناســان ماهــر و خبــره بــا بهره منــدي از ابــزار 
و تجهیــزات اســتاندارد، بــه بررســي و رفــع عیــوب 
خــودرو پرداختــه و پــس از انجــام تعمیــرات، 
کنتــرل کیفــي و ارائــه فاکتــور رســمي بــا تشــریح 

کامــل خدمــات، خــودرو ترخیــص خواهــد شــد.
وردینــی افــزود: زمــان حضــور مشــتریان در ایــن 
طــرح بــراي دریافــت خدمــات مذکــور، از پذیــرش 
ــد  ــه خواه ــور حــدود ســي دقیق ــا صــدور فاکت ت
بــود و در ایــن مــدت مالــک مي توانــد بــا حضــور 
ــه همیــن  در مســیر و فضــاي اختصــاص یافتــه ب
منظــور در نمایندگــي، از نزدیــک شــاهد مراحــل 

ســرویس خــودرو باشــد.
وی در خصــوص نقــاط قــوت ایــن طرح بــه تامین 
اقــام متنــوع از برندهــاي مختلــف و ایجــاد حــق 
انتخــاب بــراي مشــتریان اشــاره کــرد و گفــت: این 
اقــام بــه صــورت رقابتــي بــا بــازار قیمت گــذاري 
شــده اســت. همچنیــن بــه منظــور افزایــش 
رضایــت مشــتریان، اجــرت ایــن ســرویس ها نیــز  

نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه اســت.
ــاي  ــوص مزای ــن در خص ــاکو همچنی ــاون ایس مع
ایــن طــرح بــه کاهــش چشــمگیر زمــان و هزینــه، 

ــور در  ــات و حض ــي قطع ــت کیف ــوع و ضمان تن
کنــار خــودرو حیــن تعمیــرات، در نمایندگي هــاي 
منتخــب ارائــه خدمات »ســرویس ســریع« اشــاره 
ــروش  ــش ف ــه افزای ــه ب ــا توج ــت: ب ــرد و گف ک
ــات  ــازار قطع ــي در ب ــت و تقلب ــات بی کیفی قطع
و لــوازم یدکــي، مراجعــه بــه نمایندگي هــاي 
مجــاز مجموعــه، تضمینــي بــر اصالــت و کیفیــت 

ــود. قطعــات خواهــد ب
ــا  ــن طرح ه ــرای ای ــت: اج ــان گف ــي در پای وردین
ــتریان و  ــدي مش ــش رضایت من ــتاي افزای در راس
ــات  ــه  خدم ــان ارائ ــه و زم ــي در هزین صرفه جوی
برنامه ریــزي مي شــود و خوشــبختانه، اعمــال 
نظــرات و خواســته های مشــتریان و اقدامــات 
ــا  ــار برنامه ریزی ه ــه در کن ــی در مجموع اصاح
و چابک ســازی فرآیندهــا باعــث شــد تــا شــرکت 
ایســاکو بــرای یازدهمیــن ســال متوالــی مقــام اول 
خدمــات پــس از فــروش در صنعــت خــودرو را از 

آن خــود کنــد.
محصــوالت  دارنــدگان  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
ایــن  ســایت  بــه  مراجعــه  بــا  ایران خــودرو 
ــاس  ــا تم ــه آدرس www.isaco.ir و ی ــرکت ب ش
شــماره  بــه  ایران خــودرو  تمــاس  مرکــز  بــا 
۰۹۶۴۴۰، مي تواننــد از لیســت نمایندگي هــاي 

ارائه دهنــده ایــن طــرح مطلــع شــوند.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم کرد:

»سرویس سریع« ایساکو در سراسر کشور 
در دسترس مشتریان است
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شــرکت ایســاکو در راســتای موفقیــت پایــدار، بــار دیگــر توانســت گواهینامــه 
سیســتم مدیریــت یكپارچــه )IMS( خــود را کــه از ســال ۹۴ موفــق بــه دریافــت 

آن شــده بــود، بــرای ششــمین ســال متوالــی، تمدیــد کنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو )ایســاکو( 
ایــن شــرکت طــی چنــد ســال اخیــر بــا تلفیــق هفــت اســتاندارد مدیریتــی در جهت 
رســیدن بــه یــک سیســتم جامــع مدیریتــی گام مهمــی در جهــت موفقیــت پایــدار 
برداشــت و موفــق بــه کســب گواهی نامه هــای مرتبــط در ایــن خصــوص از شــرکت 

ممیــزی کننــده شــد.
ــی اســت کــه  ــات خودروی ــا شــرکت خدم ــن گــزارش، شــرکت ایســاکو، تنه بنابرای
ــورت  ــای ص ــن ممیزی ه ــت و در آخری ــم داراس ــا ه ــتانداردها را ب ــن اس ــی ای تمام

ــت.  ــده اس ــع ش ــای جام ــن گواهی نامه ه ــد ای ــه تمدی ــق ب ــه، موف گرفت
ایــن اســتانداردها، شــامل ســه اســتاندارد پایــه، شــامل مدیریــت کیفیــت 
)ISO9001(، مدیریــت محیــط زیســت )ISO14001( و مدیریــت ایمنــی و بهداشــت 
ــوزش  ــت آم ــِن مدیری ــا عناوی ــر ب ــتاندارد دیگ ــار اس ــه  ای )ISO 45001( و چه حرف
 ،)ISO10002( ــکایات ــه ش ــیدگي ب ــت رس ــازمانی )ISO29993(، مدیری ــرون س ب
مدیریــت ســنجش رضایــت مشــتریان )ISO10004( و مدیریــت آمــوزش کارکنــان 
)ISO10015( اســت کــه شــرکت ایســاکو در راســتای ماموریــت ســازمانی خــود، بــا 
تلفیــق آن هــا توانســت یــک سیســتم مدیریــت یکپارچــه منحصــر بــه فــرد را پدیــد 

آورد.

تمدیــد گواهینامه هــای بین المللــی بــه ایــن معناســت کــه شــرکت ایســاکو 
ــات  ــا الزام ــود ب ــت خ ــتم های مدیری ــاق سیس ــات انطب ــت در اثب ــر موفقی ــاوه ب ع
ــته  ــی توانس ــده بین الملل ــار دهن ــات اعتب ــررات موسس ــع و مق ــتانداردهای مرج اس
ــیده و  ــود بخش ــتمر بهب ــکل مس ــه ش ــود را ب ــای خ ــتم ها و فرآینده ــت سیس اس
همــگام بــا اســتانداردهای روز دنیــا، موفــق بــه ارائــه خدماتــی بــا کیفیــت بــه تمامــی 

ــود. ــتریان ش ــا مش ــان، خصوص ذینفع
همچنیــن ایــن شــرکت توانســته اســت بــا اجــرای ایــن اســتانداردها در کنــار ســایر 
ــرای یازدهمیــن ســال متوالــی مقــام اول  طرح هــا، پروژه هــا و اقدامــات اصاحــی، ب
ــا کســب  ــد و ب ــروش صنعــت خــودرو کشــور را از آن خــود کن ــس از ف ــات پ خدم
امتیــاز ۸۳/۹ در ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران با صدرنشــینی 

در ایــن حــوزه افتخــار ارائــه بهتریــن خدمــات بــه هموطنــان را بــه دســت آورد.

در راستای موفقیت پایدار؛

گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه ایساکو 
برای ششمین سال متوالی تمدید شد

ISO9001مديريت كيفيت۱

ISO45001مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای۲

ISO14001مديريت محيط زيست۳

ISO29993مديريت آموزش )برون سازمانی(۴

ISO10004مديريت سنجش رضايت مشتريان۵

ISO10002مديريت رسيدگی به شكايات۶

ISO10015مديريت آموزش )درون سازمانی(۷
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خدا قوت ...
بــا اعــام نتایــج ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد 
ایــران از عملکــرد شــرکت های خدمــات پــس از فــروش 
خــودرو و کســب مقــام اول توســط ایســاکو بــرای یازدهمیــن 
ســال متوالــی؛ مهــدی مونســان مدیرعامــل ایســاکو در دیــدار 
بــا همــکاران بســته بندی و انبــار و بخــش ســتادی از تــاش  و 

زحمــات تمامــی کارکنــان تقدیــر و تشــکر کــرد.
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بــراي یازدهمیــن دوره متوالــي موفــق بــه کســب مقــام اولــي خدمــات پــس 
ــال  ــه س ــبت ب ــاز 8۳.۹۴ نس ــب امتی ــا کس ــدید و ب ــروش ش از ف
دوره گذشــته نمــره خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو  ۱.2۴ 
افزایــش داشــت، تحلیــل شــما از ایــن میــزان افزایــش چیســت؟
میانگیــن امتیــاز خدمــات پــس از فــروش کل صنعــت خــودرو در ســال گذشــته حــدود ۶۸ بود 
و ایــن رقــم نســبت بــه ســال ۹۷ حــدود ۳.۲درصــد کاهــش داشــت در حالــی کــه شــرکت 
ــن نشــان  ــرد و ای ــه ک ــد ۱.۵ درصــدی را تجرب ــودرو رش ــران خ ــروش ای ــس از ف ــات پ خدم
می دهــد کــه در ایســاکو و نمایندگی هــای ایــران خــودرو کارهــای خاصــی انجــام شــده اســت. 
ضمنــا یکــی از بارزتریــن وجــه تمایــز ایــران خــودرو نســبت بــه ســایر خودروســازها، وجــود 
شــبکه نظــارت و پشــتیبانی منســجم بــه نــام دفاتــر منطقــه ای می باشــد کــه بــا ۱۱ دفتــر 
منطقــه ای در کل کشــور و وجــود افــراد متخصــص  و بــا پشــتوانه بدنــه کارشناســی ماهــر در 

ــد. ســتاد فعالیــت می نمای

بــه نظــر شــما چــرا امتیــاز میانگیــن ارزیابی خدمــات پــس از فــروش صنعت 
ــت؟ ــودرو کاهش داش خ

شــرایط خاصــی بــر صنعــت خــودرو حکــم فرماســت. شــیوع کرونا نیــز در اواخر ســال گذشــته 
ــی  ــه دوره قبلــی اگــر نگوییــم ســخت گیرانه تر ول ــر علــت شــد. ارزیابی هــا نســبت ب ــد ب مزی
عمیق تــر شــده بــود و از طرفــی بخشــی از ایــن ارزیابــی نظــر مســتقیم مشــتریان اســت کــه 
بخشــی از شــرکت ها در ایــن حــوزه افــت داشــتند. ارایــه بهتریــن ســرویس از ســوی شــبکه 

خدماتــی ایســاکو خواســته مدیریــت ارشــد شــرکت اســت. 
در حــوزه ســتاد و نمایندگــی هــا و در شــاخص های کیفیــت، ســرعت ، هزینــه و اثربخشــی 
باالتریــن امتیــاز را دریافــت کردیــم. ضمــن اینکــه امســال در برخــی شــاخص ها کــه وضعیــت 
میانگیــن صنعــت خــودرو در آنهــا بحرانــی بــود، امتیــاز کامــل گرفتیــم و ایــن نشــان می دهــد 
ــران خــودرو  اراده ای نشــات گرفتــه از تعهــد مدیریــت ارشــد در خدمــات پــس از فــروش ای

وجــود دارد تــا بتوانــد بــه بهتریــن نحــو، خدمــات خــود را ارایــه کنــد.

ولی یك ماه ارزیابی انجام شده با شیوع ویروس کرونا همراه بود!
بلــه ولــی ارزیابــی نمایندگي هــا عمدتــا در اردیبهشــت ماه و در اوج دوران شــیوع ایــن ویــروس 
همــراه بــود و ایــن موضــوع ناخــودآگاه می توانســت عملکــرد و رضایــت آنهــا را تحت الشــعاع 
خــود قــرار دهــد. از اوایــل اســفندماه یــک ســری تمهیــدات ســخت گیرانــه نیــز اعمــال شــد. با 
ایــن حــال حتــی در ایــام تعطیــات عیــد، شــبکه خدماتــی خــود را تعطیــل نکردیم و بــا توجه 
بــه افزایــش اســتفاده از خــودرو شــخصی در شــرایط اپیدمــی کرونــا، مــا نیــز تاکیدمــان بــر این 
بــود کــه نمایندگی هــا حضــور داشــته باشــند و حتــی ســرویس در محــل بــه انجام می رســید. 
خوشــبختانه نمایندگی هــا در ایــن راســتا همراهــی خوبــی داشــتند کــه جــا دارد تشــکر 

ویــژه از آنها داشــته باشــیم. 

بعد از کسب مقام اول خدمات پس از فروش؛

ایساکو امسال به رتبه یك 
نیز دست خواهد یافت

بعــد از کســب یازدهمیــن دوره متوالــی مقــام اولــی ایســاکو، در خدمــات پس 
ــا ماشــااهلل  از فــروش صنعــت خــودرو، فرصتــی دســت داد تــا گپ وگفتــی ب

وردینــی، معــاون خدمــات پــس از فــروش ایســاکو انجــام دهیــم.
ماحصل گفت وگوی ما را در زیر می خوانید...
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نظــام جامــع خدمــات پــس از فــروش ایساکو(سیســتم کســب و کار نمایندگی 
هــا( بــه طــور کامــل پیاده ســازی شــد؟

بلــه. ایــن سیســتم به طــور کامــل پیاده ســازی شــده و در ارزیابــی اخیــر نیــز کمــک شــایانی 
ــد  ــا )فرآین ــش فرآینده ــص بخ ــا باالخ ــی نمایندگی ه ــی میدان ــود و در ارزیاب ــا ب ــرای م ب
ســفارش گذاری و تامیــن، فرآینــد ضمانــت و گارانتــی و فرآینــد پذیــرش تــا ترخیــص( امتیــاز 
قابــل قبولــی را بــه خــود اختصــاص داد کــه نســبت بــه ســال گذشــته امتیــاز بهتری را کســب 
کردیــم. در »ارزیابــی نمایندگی هــا« در ســال ۹۷ مقــام دوم را داشــتیم ولــی خوشــبختانه در 
ســال گذشــته توانســتیم بــا اقدامــات خوبــی کــه در حوزه هــای یــاد شــده بــه آنهــا اشــاره شــد، 
بــه مقــام اول دســت پیــدا کردیــم.و در واقــع ثمــره سیســتم کســب و کار را امســال چیدیــم.

االن کســب امتیــاز 8۵ و دســتیابی بــه رتبــه اول ارایــه خدمــات تبدیــل هدف 
ــده است؟ ــال ش امس

بلــه. در ارزیابــی آتــی مــا بایــد امتیــاز ۸۵ را از آن خــود کنیــم. کــه هدف گــذاری و 
برنامه ریزی هــای الزم بــه عمــل آمــده اســت ضمــن اینکــه در خصــوص ســایر شــروط )ضریــب 

خدمــت، نتیجــه عملکــرد( نیــز تدابیــر الزم اتخــاذ شــده اســت.

ــس از  ــات پ ــی خدم ــتورالعمل ارزیاب ــماره ۴ دس ــری ش ــر بازنگ در دوره اخی
فــروش اعمــال شــد. بازنگــری جدیــد بایــد خیلــی متفــاوت و البتــه ســخت 

گیرانــه تــر باشــد، همیــن طــور اســت؟
ــه  ــا توجــه ب ــاغ نشــده اســت. ب ــون کارشناســی و  اب ــری شــماره ۵ تاکن ــه بازنگ ــن نام آیی
شــرایطی کــه امســال حاکــم بــود، بازنگــری هم شــرایط خــاص خــود را خواهــد داشــت و قطعا 
نظــرات همــه کارشناســان در خصــوص آن دریافــت خواهــد شــد. لیکــن احتمــاال ارزیابــی آتی 

بــا همیــن بازنگــری چهــار، انجــام می گیــرد.

ــی  ــه، اثربخش ــن قطع ــودرو، تامی ــواب خ ــل خ ــاخص هایی مث ــاکو در ش ایس
ــا  ــی ب ــاز فاحش ــالف امتی ــبكه اخت ــوزش ش ــودرو و آم ــداد خ ــا، ام فرآینده
میانگیــن صنعــت خــودرو داشــت. بــرای ایــن مــوارد شــما برنامــه خاصــی 
ــود را از  ــد خ ــه بتوان ــته ک ــد داش ــدر رش ــبكه اینق ــا ش ــد ی ــف کردی تعری

ــد؟ ــدا کن ــه ج ــط جامع متوس
از اولیــن روزهــای ابــاغ آیین نامــه بازنگــری شــماره ۴ بــه طــور مشــخص نیازمند تغییــر برخی 
ضوابــط بودیــم. برنامه هــاي و پروژه هــای مرتبــط نیــز تعریــف شــده بــود حتــی برخــی از ایــن 
برنامه هــا تبدیــل بــه مصوبــه گــروه صنعتــی ایــران خــودرو شــد. برخــي از ایــن مــوارد نیــز در 
برنامه هــای اســتراتژیک خودمــان دیــده شــد. همــه اینهــا که شــما بــدان اشــاره کردیــد، نتیجه 
همیــن اقدامــات اســت. بــه عنــوان مثــال آمــوزش فنــی یــا نظــارت بــر شــبکه نمایندگی هــا 
ــه  ــر آیین نام ــه اگ ــد ک ــازی ش ــا پیاده س ــه آیین نامه ه ــبت ب ــری نس ــی باالت ــطوح خیل در س

بازنگــری شــماره ۵ نیــز ابــاغ شــد، تــوان اجــرای آن را داشــته باشــیم.

همچنان نمایندگی رتبه ۴ در شبكه ایران خودرو وجود دارد؟
طبــق ابــاغ  شــرکت بازرســی و کیفیــت ایــران ، امســال رتبــه ۴ صنایــع در ســطح کشــور 
نداریــم و هــم اکنــون از ۶۵۸ نمایندگــی ارزیابــی شــده  ۴۱۰ نمایندگــی رتبــه یــک شــده اند.

فكر می کنید امسال این رقم بیشتر شود؟
شــرط اخــذ رتبــه یــک بــرای نمایندگی هــا دریافــت امتیــاز کل حداقــل ۸۵ و از طــرف دیگــر 
امتیــاز رضایــت مشــتری حداقــل ۷۵ اســت. تعــداد نمایندگی هایــی نیــز کــه به لحــاظ رضایت 
مشــتری در محــدوده رتبــه یــک قــرار می گیرنــد بیشــتر شــده اند وقتــی ایــن شــرط محقــق 
می شــود مــا بــه کســب امتیــاز میدانــی امیــدوار می شــویم کــه پتانســیل آن را نیــز داریــم و 

امســال وضعیــت بهتــری در خصــوص افزایــش نمایندگی هــای رتبــه یــک خواهیــم داشــت.

امتیــاز رضایــت نمایندگی هــا از ایســاکو عــدد 6۹ بــوده، بــه نظــر شــما ایــن 
عــدد قابــل قبــول اســت؟

ــل  ــه عم ــود ب ــای خ ــری نمایندگی ه ــت حداکث ــرای رضای ــود را ب ــاش خ ــام ت ــرکت تم ش
مــی آورد. ایــن عــدد بــاال نیســت ولــی اگــر بخواهیــم آن را بــا میانگیــن صنعــت و بــا رونــد 
ســال های گذشــته خودمــان مقایســه کنیــم رونــد رو بــه رشــدی داشــته و جــا بــرای کار در 

ــد. ــیار می باش ــوزه بس ــن ح ای

ــد ســابق نیســت و  ــه مانن ــا ب ــروش خــودرو در نمایندگی ه ــه ف ــن ک ای
ــه  شــاید بتــوان گفــت مراجعــه مشــتری و پذیــرش خــودرو نیــز ب

لحــاظ شــرایط کنونــی کاهــش یافتــه چطــور 
ــر  ــالش بهت ــرای ت ــا ب ــزه را در آنه ــن انگی ای
ایجــاد کرده ایــد و ایــن کــه آیــا عــدد رضایــت 
ــش  ــا رضایت بخ ــبكه نمایندگي ه ــي ش فعل

هســت؟
ــظ  ــرای حف ــا هســتند و ب ــوت م ــا نقطــه ق نمایندگی ه
وارتقــای انهــا تمامــی ســعی خــود ر ا بــه کار گرفته ایــم. 
در حــوزه اجــرت خدمــات ســعی کردیــم زحمــات آنهــا را 
جبــران کنیــم. در تامیــن، تخفیــف و تخصیــص قطعــات، 

ــت هســتند. ــا در اولوی نمایندگی ه
ضمــن اینکــه بــرای دریافــت نقطه نظــرات و پیشــنهادات 
ــه  ــا شــکل گرفت ــا آنه ــاط نزدیکــی ب ــا، ارتب نمایندگی ه
ــی و  ــال بررس ــده و در ح ــت ش ــا دریاف ــوارد آن ه و م
پیگیــری توســط واحدهــای مرتبــط در ایســاکو و ایــران 

ــیم. ــودرو می باش خ
در مســیر امــروز بــه جــرات می توانــم بگویــم کــه 
آمــوزش فنــی کــه مــا در مجموعــه شــبکه خدمــات پس 
ــودرو  ــت خ ــه در صنع ــم ن ــه می دهی ــان ارای از فروش م
ــد  ــه می دهن ــات ارای ــه خدم ــی ک ــایر صنایع ــه در س ک
نیــز نداریــم. بایــد اطمینــان داشــته باشــیم کــه صاحبان 
تخصــص در نمایندگی هــا حضــور دارنــد. امتیــاز رضایــت 
ــه ۶۹ در  ــا از ایســاکو از ۶۸.۱ در ســال ۹۷ ب نمایندگی ه
ــت ۶۷.۴  ــاز صنع ــط امتی ــت. متوس ــا یاف ــال ۹۸ ارتق س

بــوده اســت.

در مسیر امروز به جرات 
می توانم بگویم که آموزش 

فنی که ما در مجموعه 
شبكه خدمات پس از 

فروش مان ارایه می دهیم 
نه در صنعت خودرو که در 
سایر صنایعی که خدمات 
ارایه می دهند نیز نداریم.
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ــي  ــوزه پرچالش ــات، ح ــن قطع ــوزه تامی ــم ح ــوز ه ــد هن ــر مي رس ــه نظ ب
ــورت  ــه ص ــي ب ــه برنامه های ــت. چ ــه داغ اس ــات متفرق ــازار قطع ــت. ب اس
ــي در  ــه اولویت های ــد و چ ــازار دیده ای ــاز ب ــردن نی ــراي برطرف ک ــدي ب ج

ــد؟ ــوزه داری ــن ح ای
در تخصیــص قطعــات، اولویــت بــا تامیــن قطعــات بــرای خدمــات بــه خودروهــای گارانتــی و 
وارانتــی اســت. ســرعت رســیدگي بــه خودروهایــی کــه در شــبکه متوقــف هســتند را کنتــرل 
ــتم  ــک سیس ــا کم ــم و ب ــار داری ــبکه را در اختی ــرش ش ــبورد پذی ــع داش ــم و در واق مي کنی
ــل  ــه دالی ــا ب ــه بن ــی ک ــور خودروهای ــات ام ــم از جزیی ــف کرده ای ــه تعری ــزاری BI ک نرم اف
مختلــف بــه نمایندگــی مراجعــه کــرده و ایــن کــه بعــد از پذیــرش در چــه مرحلــه ای قــرار 
دارنــد، آگاه هســتیم. دالیــل خــواب خــودرو و نــوع درخواســت مشــخص اســت. فــروش تجاری 
ــی  ــم ول ــن می کنی ــا را تامی ــز آنه ــته ایم و االن نی ــز داش ــگاهی را نی ــبکه فروش ــات و ش قطع

ــت اول تامیــن شــبکه تعمیرگاهــی می باشــد. اولوی

ایســاکو و رقبــای آن همچنــان در رتبــه دوم خدمــات پــس از فــروش بــه ســر 
مــی برنــد، آینــده نزدیكــی بــرای کســب رتبــه یــك وجــود دارد؟

تمــام تــاش مــا امســال در راســتای ارتقــای کیفیــت و رضایــت در شــبکه بــود و انتظــار امتیاز 
۸۵ را کــه کــف امتیــاز رتبــه یــک محســوب می شــود را نیــز داشــتیم. امســال بایــد بــه ایــن 
امتیــاز برســیم. البتــه دســتیابي بــه آن دو شــرط ضریــب خدمــت و نتیجــه عملکــرد هــم دارد. 

ــا بــه صــورت خیلــی جــدی شــبكه  در حــال حاضــر موضــوع شــیوع کرون
ــه ماننــد ســایر صنــوف تحــت  خدمــات پــس از فــروش و نمایندگی هــا را ب
ــده  ــوع دی ــن موض ــان ای ــدر در برنامه ریزی هایت ــت، چق ــرار داده اس ــر ق تاثی
شــده اســت؟ اگــر ســال گذشــته یــك مــاه را تحــت تاثیــر قــرار داد، امســال 

ــت. ــعاع آن اس ــل تحت الش ــور کام ــه ط ــان ب کل فعالیت هایت
انتظــارت در ایــن خصــوص باالســت. شــیوع کرونــا مراجعــات بــه شــبکه نمایندگی هــا را تحت 
تاثیــر خــود قــرار داد و هــر ســال در اســفندماه اوج پذیــرش خودروهــا بــه شــمار مــی رفــت و 
حداقــل ۱.۵ برابــر مــاه هــای مشــابه پذیــرش داشــتیم. ایــن در حالــي اســت کــه اســفند ۹۸، 

پذیــرش شــبکه نســبت بــه ســایر ماه هــا افــت ۳۰درصــدی داشــت.
بــا ایــن حــال ســعی کردیــم همزمــان بــا ابــاغ پروتــکل هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا،در 
ــاه نیــز کاهــش داشــت. در اردیبهشــت  ــار نمایندگی هــا باشــیم. پذیرش هــا در فروردین م کن
بــه تعــادل رســید و در خردادمــاه برابــر آمــار مشــابه ۹۸ بــود. در تیــر و مــرداد پذیــرش ما حتی 
نســبت بــه ماه هــای مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشــت. بــا افزایــش ســفرها مراجعــه بــه 

ــا بیشــتر می شــود.  نمایندگی ه

ــه  ــا نســبت ب ــام کرون ــرای نحــوه پذیــرش در ای راه کارهــای ویــژه ای نیــز ب
قبــل آن داشــتید؟

ــد درخواســت  ــروس مشــتری تایی ــیوع وی ــل از ش قب
خــود را از طریــق تبلــت و قلــم کــه در اختیــارش قــرار 
ــه  ــل دســت ب ــه دلی ــا ب ــی داد ام ــام م ــت انج می گرف
ــن  ــی، ای ــت بهداشــت عموم دســت شــدن آن و رعای
ــن آن  ــی جایگزی ــام صوت ــد و پیغ ــته ش ــزام برداش ال
شــد همچنیــن مدتــی الــزام ارایــه ایکــوکارت را حــذف 
کردیــم. در ســالن های انتظــار حفــظ فاصلــه اجتماعی 
الزامــی شــد و بــرای ســالن ها تهویــه  مناســب در نظــر 
گرفتیــم. همچنیــن رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی را 

بیــش از پیــش در دســتور کار قــرار داده ایــم. 

ــه  ــد ک ــرده بودی ــوان ک ــم عن ــی ه از طرف
ــتری  ــتقرار مش ــل اس ــه مح ــی را ب نمایندگ
ــل  ــرویس در مح ــای س ــا تقاض ــد، آی می بری

ــت؟ ــی داش افزایش
ــه ســرویس در محــل  ــه منظــور از ایــن بحــث، ارائ بل
ــام  ــران انج ــودرو ای ــداد خ ــط ام ــه توس ــد ک می باش
ــی  ــته افزایش ــه گذش ــبت ب ــار آن نس ــود و آم می ش
ــوروزی را داشــتیم  ــود. مــا هــر ســال طــرح امــداد ن ب
ــه دلیــل محدودیت هــای ســتاد ملــی  ــی امســال ب ول
کرونــا لغــو شــد بــا ایــن حــال نمایندگی هــا ســرویس 

در محــل داشــتند.

ــی  ــرکت های خدمات ــدود ش ــاکو از مع ایس
ــت را  ــر بســتر اینترن ــات ب اســت کــه خدم
ــت  ــرار داد و توانس ــود ق ــتور کار خ در دس
آن را توســعه دهــد. بــه نظــر می رســد کــه 
در شــرایط فعلــی نیــز کــه تاکیــد بــر عــدم 
ــه  ــد گزین ــت، بتوان ــوری اس ــات حض مراجع
مناســبی بــرای پاســخ بــه درخواســت هــای 
مشــتریان باشــد. امســال چــه برنامــه ویــژه 
ــش  ــن بخ ــدر ای ــد و چق ــرای آن داری ای ب

ــوده اســت؟ مــورد توجــه شــما ب
از موبایــل اپلیکیشــن بــر حســب شــرایط بهــره 
می بریــم. بــه عنــوان مثــال قبــا نوبت دهــی از طریــق 
مرکــز تمــاس انجــام می شــد اماایــن روش نوبت دهــی 
چنــدان عادالنــه نبــود. در مقطعــی نوبت دهــی را 
ــی  ــه نوبت ده ــم و البت ــی کردی ــنی و اینترنت اپلیکیش
تلفنــی نیــز توســط نمایندگــی برقرار اســت. بــرآوردی 
از ظرفیــت روزانــه شــبکه کــه حــدود  ۱۵هــزار پذیرش 
ــن  ــزار از ای ــدود  ۵ه ــم. ح ــت آوردی ــه دس ــت، ب اس
ظرفیــت را از طریــق اپلیکشــن ایســاکو و اینترنــت در 
اختیــار مشــتری قــرار دادیــم و از ۱۰ هزارتــای باقــی 
ــی  ــال نمایندگ ــد از کان ــتری می توان ــز مش ــده نی مان
ــتری  ــی مش ــش دسترس ــال افزای ــد. در ح ــدام کن اق

هســتیم. 

آمــاری داریــد کــه چقــدر از ظرفیــت 
پذیــرش از طریــق اپلیكیشــن و یــا اینترنتی 

ثبــت می شــود؟
ــت  ــق اینترن ــرش از طری ــزار پذی ــا ۶ه ــج ت حــدود پن
داریــم. حــال اســتقبال در شــهرهای مختلــف متفــاوت 
اســت. در تهــران ۹۰درصــد ظرفیتــی کــه بــرای 
اســتفاده از اپلیکیشــن و اینترنــت در نظــر گرفته شــده 
ــتریان  ــتان ها مش ــی در شهرس ــود ول ــتفاده می ش اس
ــح  ــی را ترجی ــی تلفن ــوری و هماهنگ ــه حض مراجع

می دهنــد.

برآوردی از ظرفیت 
روزانه شبكه که حدود  

۱۵هزار پذیرش است، 
به دست آوردیم. حدود  

۵هزار از این ظرفیت را از 
طریق اپلیكشن ایساکو 

و اینترنت در اختیار 
مشتری قرار دادیم و از 

۱۰ هزارتای باقی مانده نیز 
مشتری می تواند از کانال 
نمایندگی اقدام کند. در 
حال افزایش دسترسی 

مشتری هستیم. 
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آیین هــای هفتــه دفــاع مقــدس کــه هــر ســال از ۳۱ شــهریورماه و همزمــان بــا ســالروز آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیه 
ایــران در ســال ۱۳۵۹ در نقــاط مختلــف کشــور برگــزار می شــود، فرصــت مناســبی بــرای یــادآوری جانفشــانی و دالوری های 
ملــت ایــران و فرزنــدان برومنــد آنــان در دفــاع از ســرزمین و آرمان هــای انقالبــی خویــش است.ایســاکو نیــز  بــه مناســبت 

ایــام دفــاع مقــدس بــا انجــام برنامه  هــای فرهنگــی ایــن روزهــا را گرامی داشــت.
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فعالیتــش را از تعمیــرگاه مرکــزی غــرب ایــران خــودرو )شــماره یك( 
آغــاز کــرد و کمتــر از 2۰ روز از طــرف مدیریــت شــبكه تعمیرگاه هــای 
ــی  ــط کاف ــد. فق ــاب ش ــت انتخ ــوان سرپرس ــه عن ــت ب ــزی وق مرک
بــود همیــن یــك جملــه را بگویــد؛ مكثــی می کنــد انــگار مــرور گذشــته او را 
می کشــاند بــه آن روزهــا ادامــه می دهــد: »پوشــیدن روپــوش آبــی و طوســی 
و بدســت آوردن جایــگاه سرپرســتی آن هــم در ایــن مــدت کوتــاه بــرای مــن 
ــرای خیلی هــا جــای ســوال و تعجــب  ــودم  ب ــازه از شهرســتان آمــده ب کــه ت

داشــت .«

ســر صحبــت هــای مــا بــا مجیــد کــردی متولــد بهــار ۵۴، زاده ی بروجــرد لرســتان ازایــن همیــن 
جــا شــروع شــد. از منظــر روزنامــه نــگاری ؛ حرفــه ای نیســت ســاکت بنشــینی و مصاحبه شــونده 
مصاحبــه را هدایــت کنــد امــا او خــوش صحبــت اســت و دقیــق می دانــد چطــور صحبــت هــای 

قبلــی خــود را کامــل و گره هــا را بازکنــد.
»پــس ایــن موضــوع برمی گشــت بــه ســال ها شــاگردی در محضــر اســتادی به نــام پــدر الگویــی 
کــه نــه تنهــا تجربــه و دانشــش رو بــی کــم و کاســت و بــی دریــغ در اختیــار شــاگردش گذاشــته 
بلکــه آرزوش اینــه از خــودش بهتــر بشــی. مــن از ۷ ســالگی و در کنــار تحصیل از ایــن نعمت الهی 
بهــره بــردم، افتادگــی در عیــن بــاروری، نهراســیدن از ســختی ها و پیچیدگی هــای کار و تفکــر کار 

نشــد نــداره از باورهــای پــدر بــوده وهســت کــه ملکــه ذهــن مــن هــم شــده«
بــه جــرات می تــوان گفــت کمترخودرویــی اســت کــه در بخش هــای بــرق، مکانیــک و تعلیقــات 

آن تعمیــرات انجــام نــداده باشــد.
»راه انــدازی خــودروی پــژو V6605 زرهــی نهــاد ریاســت جمهــوری و تغییــر و نصــب سیســتم 
ــژو V6 605 از معــدود مدل  هــای پژوســت کــه  ــن خــودرو )پ ــر روی ای ــکان ب کاچ روغنــی پی
ــری از سیســتم  ســیمی از  ــه و بجــای بهره گی سیســتم کاچــش بصــورت برعکــس کار می کن
یــک پمــپ پیســتونی روغنــی اســتفاده می شــود( و چندیــن مــورد دیگــراز ایــن دســت باعث شــد 
بیــش از دوســال در جایــگاه مســئول خودروهای خــاص و نامتعــارف پــژو )۶۰۷- ۸۰۶- ۴۰۶- ۶۰۵ 

و...( انجــام وظیفــه کنــم.«
بــا توجــه بــه اینکــه در حــوزه پشــتیبانی فنــی و قطعــه خصوصــا در حــوزه صــادرات کــه عمومــا 
همــه برندهــا در اون حضــور دارنــد و بــه نوعــی بازارهــای بــاز محســوب می شــوند بــه روز بــودن و 
حتــی چنــد گام جلوتــر ضــروری و اجتنــاب ناپذیراســت  بــه همیــن خاطــر ســعی بــر این داشــته 
و دارم از مطالــب و عنوان هــای آموزشــی کــه بــه ســطح و بــار فنــی و علمــی ام اضافــه می شــود؛ 
اســتفاده کنــم البتــه مطالعــات فــرا ســازمانی و نزدیکــی با کارنیــز نقش عمــده ای در ارتقاء ســطح 

ــت. خواهد داش
کــردی از آغــاز فعالیتــش در بخــش صــادرات می گویــد: ســال ۸۴ را تقریبــا ســال شــکل گیری 
صــادرات خدمــات پــس از فــروش خــودرو در شــرکت ایــران خــودرو می تــوان نامیــد. تیــر ۸۴ در 
حــوزه خدمــات پــس از فــروش مناطــق برون مــرزی مشــغول بــه کار شــدم. پــس از آغــاز همکاری 
در حــوزه صــادرات ســه مــاه بــه کشــور ســوریه مامــور شــدم. البتــه ایــن ســه مــاه حــدود ۲۶ مــاه 
طــول کشــید  ایــن بــازار بــه دلیــل حجــم بــاالی فــروش و اهمیــت اســتراتژیک کانــون توجــه بود. 
غیــر ســوریه در چه کشــورهایی مامور بودیــد؟” ۱۵ مــاه در کشــور عــراق بعنــوان مامور 
انجــام وظیفــه کــردم و کشــورهای شــمال آفریقا ، روســیه، ترکیــه و... از جمله کشــورهایی هســت 

کــه بصــورت مقطعی حضــور داشــتم .«
پــس بــه زبــان عربــی و انگلیســی تســلط داریــد؟ »بلــه! بهــر حــال اگــر قــرار باشــد 
خــارج از مرزهــای کشــورمان خدمتــی ارایــه شــود و اهــداف و نتایــج قابــل قبولــی حاصــل 
شــود رســیدن بــه زبــان مشــترک و ایجــاد ارتبــاط مناســب و کارا نخســتین قــدم و از 

ــدم  ــر یــک ق ــر اســت چــه بهت ــاب ناپذی اولویت هــای اجتن
فراتــر رفتــه و حــس هــم زبانــی هــم ایجــاد شــود. 

موضوعــی کــه در بخــش یادگیــری زبــان بــرام خیلــی مهــم 
بــوده و ســعی کــردم بهــش برســم ایــن اســت اگــر زمانــی 
کــه در کشــور دیگــری بــا زبــان آنهــا شــروع بــه حــرف زدن 
کــردی کســی متوجــه نشــود کــه اهــل آنجــا نیســتی و بــا 
تعجــب بهــت نــگاه نکنــد و حتی لهجه ی خودشــونو داشــته 

شی.  با
البتــه ایــن نکتــه رو بعنــوان یــه شــاخص بایــد بــه خاطــر 
داشــته باشــیم کــه هــر شــخصی از هــر واحــدی در یکــی از 
مناطــق حضــور پیــدا کند بی شــک از نــگاه مخاطــب و بقیه 

او بــه عنــوان نماینــده و ســفیر شــرکت تلقــی خواهدشــد. 
می گویندشــما بــه تمامــی سیســتم خودروهــای 
روز و محصــوالت جدیــد ایــران خــودرو آشــنایی 
کامــل داریــد ایــن شــناخت را  چگونــه بدســت 
و  شــرکت ها  نظــر  در  صــادرات  مبحــث  آوردیــد؟ 
ســازمان ها ی دارای شــرایطی ویــژه از جایــگاه خــاص 
و ارزشــمندی برخــوردار اســت، البتــه حساســیت ها و 
ــد  ــرار باش ــر ق ــز دارد اگ ــود را نی ــاص خ ــای خ چالش ه
خودرویــی از محصــوالت کنونــی یــا بــا پلتفــرم و سیســتم 
ــرزی صــادر شــود  ــازار برون م ــد ب ــا چن ــک ی ــه ی ــد ب جدی
ــای آن  ــش زمینه ه ــتر و پی ــد بس ــز بای ــر چی ــش از ه پی
ــروش و مباحثــی از  ــات پــس از ف خصوصــا در حــوزه خدم
ــی  ــات فن ــاب، اطاع ــتگاه های عیب ی ــوزش، دس ــل آم قبی
و دســتورالعمل های تعمیراتــی و مهندســی و... مهیــا شــود 
ایــن امــر ســبب می شــود به منظــور پشــتیانی، پاســخگویی 
ســریع و رفــع ابهامــات نماینــده دائمــا خــود را چــه از حیــث 
تئوریــک و چــه از منظــر عملی در شــرایط ایــده آل و مطلوب 

حفــظ کنیــم.   
ــوده کاری رو کــه بدســت  ــر ایــن ب بنــده همــواره ســعیم ب
ــا انتهــا درجــه یــک و حرفــه ای انجــام  می گیــرم از ابتــدا ت

ــدم. ــل ب داده و تحوی
ــه  ــده و ب ــام ش ــه انج ــت ک ــی هس ــن کارهای ــه م اندوخت
ســرانجام رســیده و بواســطه اونهــا مــورد لطــف و تشــویق 

ــم.  ــرار گرفت ق
درســال ۸۵ بواســطه تحــوالت بزرگــی که در کشــور ســوریه 
انجــام شــد از ســوی مدیریــت محتــرم عامــل ایــران خــودرو 
ــران خــودرو  ــه دار صــادرات گــروه صنعتــی ای ــوان طای بعن

معرفــی شــدم. 
ــوری  ــرم جمه ــفرای محت ــن از س ــش از ۷ ت ــن بی همچنی
ــه،  ــوریه، ترکی ــر، س ــورهای الجزای ــران در کش ــامی ای اس
ــده  ــه بن ــتان ب ــتان و افغانس ــیه، قزاقس ــتان، روس تاجیکس
ــد. ــا کرده ان ــان اعط ــت خودش ــا و دس ــه امض ــه ب تقدیرنام

گفت وگو با مجید کردی:

کوله باری ازتجربه
در حوزه خدمات

اگر قرار باشد خارج از 
مرزهای کشورمان خدمتی 
ارایه شود و اهداف و نتایج 

قابل قبولی حاصل شود 
رسیدن به زبان مشترک و 
ایجاد ارتباط مناسب و کارا 

نخستین قدم و از اولویت های 
اجتناب ناپذیر است چه بهتر 

یك قدم فراتر رفته و حس 
هم زبانی هم ایجاد شود.
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اینجا چراغی روشن است
در راســتای فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری درجهــت ارج نهــادن بــه ســنت پســندیده ازدواج و همچنیــن اعطــای 
تســهیات تامیــن جهیزیــه توســط ســازمان بســیج کارگــری و کارخانجــات اســتان تهــران؛ اولیــن چــراغ ایــن امــر 

خیــر در شــرکت ایســاکو بــه واســطه مدیریــت و پرســنل حراســت بــا تامیــن هزینــه یــک جهیزیــه روشــن شــد.
ان شــاءاهلل بــه حــول و قــوه الهــی و مــدد مدیریت هــا و همــکاران ارجمنــد شــرکت ایســاکو بتوانــد بیــش از پیــش 

در ایــن امرخــدا پســندانه قــدم بــردارد .



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۵۹    |  مهــر ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۱6

Analysis of several hundred people who 
had accumulated fortunes well beyond 
the million dollar mark, disclosed the fact 

that every one of them had the habit of REACH-
ING DECISIONS PROMPTLY, and of changing 
these decisions slowly, if, and when they were 
changed. People who fail to accumulate money, 
without exception, have the habit of reaching deci-
sions, IF AT ALL, very slowly, and of changing the 
decisions quickly and often.

One of Henry Ford’s most outstanding qualities is 
his habit of reaching decisions quickly and defi-
nitely, and changing them slowly. This quality is so 
pronounced in Mr. Ford, that it has given him the 
reputation of being obstinate. It was this quality 
which prompted Mr. Ford to continue to manufac-
ture his famous Model “T” )the world’s ugliest car(, 
when all of his advisors, and many of the purchas-
ers of the car, were urging him to change it.
Perhaps, Mr. Ford delayed too long in making the 

change, but the other side of the story is, that Mr. 
Ford’s firmness of decision yielded a huge fortune, 
before the change in model became necessary. 
There is but little doubt that Mr. Ford’s habit of 
definiteness of decision assumes the proportion of 
obstinacy, but this quality is preferable to slowness 
in reaching decisions and quickness in changing 
them.

accumulateانباشتن، اندوختن

advisorمشاور

analysisتجزیه و تحلیل، بررسی

assumeتلقی کردن، انگاشتن، پنداشتن )که(

beyondورایِ

continueادامه دادن

decisionتصمیم

definitely)با( صراحت و )با( قطعیت

delayتاخیر کردن، به تاخیر انداختن

discloseباز کردن، آشکار کردن

doubtشک، ُشبهه

exceptionاستثناء

شکست خوردن، عقیم ماندن،
وا ماندن

fail

firmnessراسخ بودن، صالبت، سختی

fortuneمال، دارائی، ثروت

habitعادت

hugeعظیم، بزرگ

littleکم، ناچیز

manufactureتولید کردن، ساختن

obstinateلجوج، خود رای، کله شق

outstandingبرجسته، متمایز

perhapsشاید

preferableدارای رُجحان، برتر )بودن(

promptبرانگیختن، وا داشتن )به(

promptlyبی درنگ، فورا"، بدون معطلی

proportionنسبت، درجه، سهم

purchaserخریدار

qualityویژگی، خصیصه

quicknessسرعت

reachرسیدن )به(

reputationشهرت

slownessکُندی

ugliestزشت ترین

urgeانگیختن، )با اصرار( وادار کردن

yieldثمر دادن، به بار آوردن

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس سوم: 

Henry Ford’s Firmness of 
Decision

< مهران فصیحی حور

واژگان:
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یادآوری:
Feedback )Job-Based(، همــان بازخــور )مبتنــی بــر شــغل(:  بخشــی از کنتــرل سیســتم اســت 
کــه در آن، نتایــج فعالیتهــا بــه فــرد بــاز مــی گــردد و ایــن باعــث مــی شــود تــا رویــه هــای کاری، مــورد 

تحلیــل واقــع شــده و تصحیــح شــوند. 

Feedback )Job-Based(: The part of system control in which the results of ac-
tions are returned to the individual, allowing work procedures to be analyzed 
and corrected.

1( Stock investments do not always ………………… profit.

A( disclose
B( manufacture
C( yield
D( prefer

2(
Although the little boy knew he was wrong, he was too ………………… to apologize to his 
parents.

A( exceptional
B( obstinate
C( ugly  
D( habitual

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: پاسخ سواالت شماره قبل:

تحلیــل و بررســی )زندگــی( صدهــا نفر از کســانی 
کــه توانســته انــد اندوختــه ســرمایه خــود را از حد 
یــک میلیــون دالر فراتــر ببرنــد، از ایــن حقیقــت 
پــرده برداشــته اســت کــه یکایــِک ایــن افــراد، از 
عــادت تصمیم گیــری ســریع برخــوردار بــوده اند و 
چنانچــه تصمیــم خــود را تغییر مــی داده انــد، این 
تغییــر، بــه آهســتگی صــورت می پذیرفتــه اســت. 
عــادت افــرادی کــه در ســرمایه انــدوزی ناتواننــد، 
بــدون اســتثناء، ایــن اســت کــه چنانچــه اصــا« 
تصمیــم گیــری کننــد، بســیار ُکنــد تصمیــم مــی 
گیرنــد و تصمیمــات خــود را غالبــا« و بــه ســرعت 

ــد. ــر می دهن تغیی

یکــی از برجســته تریــن ویژگی هــای هنــری فورد، 
عــادِت وی بــه تصمیم گیــری ســریع و قاطعانــه و 
تغییــر تصمیمــات، به آهســتگی بــوده اســت.  این 
خصیصــه در آقــای فــورد بــه گونــه ای تجلــی یافته 
بــود کــه شــهرِت یــک آدم لجــوج و سرســخت را از 
آِن خــود کــرده بــود. همیــن ویژگــی آقــای فــورد 
بــود کــه او را بــر آن داشــت تــا اتومبیــل مشــهور 
بــه مــدل »T« خــود )زشــت ترین خــودرو دنیــا( را 
بــه تولیــد برســاند و ایــن درحالــی بــود کــه همــه 
مشــاورین و بســیاری از خریــداران خــودرو، در 

صــدِد منصــرف کــردن او از ایــن تصمیــم بودنــد.
ــم  ــر در تصمی ــورد در ایجــاد تغیی ــای ف شــاید آق

خــود بســیار تاخیــر نمــود، امــا روی دیگــِر ایــن 
داســتان ایــن اســت کــه عــزم راســخ آقــای فــورد، 
قبــل از ایــن کــه تغییــر مــدل خــودرو مــورد نظــر 
ضــرورت پیــدا کنــد، منفعــت مالــی عظیمــی را به 

بــار آورد.
می تــوان گفــت شــکی نیســت کــه عــادت 
ــا حــدی  ــورد ت ــح و قاطــع ف ــری صری تصمیم گی
ــا دارا  حاکــی از سرســختی و لجاجــت اوســت، ام
بــودِن ایــن خصیصــه، بــه داشــتن ســرعت کــم در 
رســیدن بــه تصیمــات و تغییِر ســریع آنهــا، برتری 

دارد.

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: A( entrepreneur 
2: D( global
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افقی:
1- کارگــردان شــهیر و ارزشــی ســینمای ایــران. 2- نــوع، بخــش یــا گونــه- وســیله ای بــرای 
پوشــانیدن و بســتن- مســیر قطــار 3- یــک گونــه از موجــودات اهریمنــی در بــاور مردمــان 
قفقاز، ایران و آسیای میانه 4- چه چیزی- نفی عربی 5- تصدیق التین- در نمک موجود 
اســت- دریــا 6- کارگــردان ژاپنــی کــه فیلمــش بــر اســاس رمــان بلندی هــای بادگیــر نوشــته 
امیلــی برونتــه ســاخته شــد و بــه جشــنواره فیلــم کــن ۱۹۸۸ راه یافــت 7- از موضوعــات 
مــورد تاکیــد ایــزو 9001- تیرانــدازی 8- اســب ســیاه رنــگ بــه گویــش مازنــی- فرایندی جهت 
شــناخت مشــکالت و مســائل موجــود در ســازمان و یافتــن راه کارهایــی بــرای رفــع ایــن 
موضوعــات  اســت. 9- مــادر عربــی- دومیــن حــرف از الفبــای یونانــی اســت- سرسلســله 
اعــداد- در مقیاســات سلســله متــری بــه معنــی ده برابــر اســت 10- حــرف تعجــب- جمــع 
مــرز ولــی بهــم ریختــه 11- نتــی در موســیقی- تکــرارش آب و چشــمه ای معــروف اســت- 
قورباغــه- حــرف ســیزدهم الفبــای انگلیســی 12- پایــان، انتهــا- از تجهیــزات بهــم ریختــه 
انفجــاری- بــازدم نیســت- ســکه و طــال- تــوان 13- یــک لحظــه 14- هــر فراینــدی الزامــا بایــد 
داشــته باشــد- از ارکان مهــم بازاریابــی اســت 15- از مفاهیــم مهــم علــم اقتصــاد بمعنــای 
تفکــر منســجم از منابــع مالــی محــدود در برابــر نیازهــای نامحــدود- اصــول و چارچوبی که 

تمــام ســازمان بــه آن  وفــادار اســت.

عمودی:
1- الگــو و شــعار اقتصــادی مــورد تاکیــد مســوالن کشــور 2- کافــی- دارایــی اســتفاده شــده 
جهت ایجاد و توســعه یک کســب و کار جدید- من جنوبی 3- به معنای انداختن اســت 
و در مناســک حــج نیــز انجــام می شــود- از صفــات باریتعالــی- اضافــه کــردن انگلیســی 
ــاد، یــک دندگــی 5- روایــت خاطــرات ســیده زهــرا حســینی- کوچــک و خــرد  6- از  4- عن
معروفتــرن ســس هــای فرانســوی 7- شــهرها- شــیوع، انتقــال- حــرف انگلیســی8- آزاده، 
از شــخصیت هــای اســالمی- مصطلــح، مشــهور، معــروف- طمــع، نیــاز 9- قبیلــه ای 
از سرخ پوســتان آمریــکای شــمالی- معنــی برعکــس چیــز- فراینــدی کــه جهــت حصــول 
اطمینــان از انطبــاق ســازمان بــا الزامــات اســتاندارد انجــام می گــردد 10- نوعــی از ماهیــت و 
فعالیــت ســازمان هــا- ســاز چوپــان 11- روشــی در رنــگ کــردن مو اســت که معموالً توســط 
بانــوان اســتفاده می شــود- از کراس اورهــای ناموفــق هیوندایــی کــه تنهــا در قالــب یــک 
نســل )2007 الــی 2012( در بــازار جهانــی فروختــه شــد 12- خورشــید- رخنه گــر در دنیــای 
دیجیتــال- رفت وآمــد بــه درون و بیــرون ســاختمان یــا بســتن ســاختمان از طریــق آن 
میســر شــود 13- گروهــی در موســیقی- در تابســتان بــه آذری- چــو بشــنید نــوش آذر ..... 
پهلــوان   بــر آن بــاره دژ برآمــد دوان 14- تکــرار حــرف اضافــه- خانــم- وســیله و نــام یکــی از 
اســطوره های کهــن ایرانــی 15- بــه مجموعــه قواعــد، مقــررات و روش هــای الزم االجــرای 

ســازمان اطــالق مــی شــود.

 طراح | سید مجید آژگان

حل جدول شماره قبل
برندگان جدول شماره قبل: 

- رضا نوروزی
- بهزاد نظری مغامیر

از جدول حل شده عكس بگیرید 
و به شماره ۰۹۱۰8۹2۰628 ارسال 
کنید... به 2 نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جایزه اهدا می شود.
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مســابقه  شــرکت کنندگان  قرعه کشــی  مراســم 
پیامكــی هفته دفــاع مقــدس- یادمــان اقتــدار- برگزار 

ــر انتخــاب شــدند. ــراد زی ــه قیــد قرعــه اف شــد و ب

۱- بهزاد نظری مغامیر )۰۰۴۰۱۱(
۲- علیرضا نظم ده )۰۰۲۸۱۷(

۳- مجید محمد دوست )۰۰۵۱۷۰(

۴- اعظم بخشی راز )۰۰۴۳۸۶(
۵- امیدعلی ترابی )۰۰۳۷۸۷(

۶- پروانه شکیبایی )۰۰۳۰۲۳(
۷- حجت نکونام )۰۰۳۸۴۱(

۸- رضا خاتمی فر )۰۰۴۸۶۰(
برنــدگان می تواننــد بــرای دریافــت جایــزه خــود بــه اداره 

روابــط عمومــی مراجعــه کننــد.

قرعه کشی مسابقه 
پیامكی هفته
دفاع مقدس


