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وزیر صنعت،  معدن و تجارت در بازدید از ایران خودرو اعالم کرد

حمایت ویژه از افزایش
ساخت داخل تولید

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت، بــا اعــام 
ــروه  ــه در گ ــل توج ــد قاب ــش تولی افزای
صنعتــی ایــران خــودرو، گفــت: تــا پایــان 
ــور  ــودرو کش ــوزه خ ــد در ح ــش از ۵۰ درص ــال بی س
افزایــش تولیــد خواهیــم داشــت کــه بــا ایــن افزایش، 

ــد. ــد ش ــادل خواه ــازار متع ــز در ب ــا نی قیمت ه

بــه گــزارش ایکوپــرس علیرضــا رزم  حســینی در جریــان بازدیــد 
ــزود:  ــب، اف ــن مطل ــان ای ــا بی ــران خــودرو  ب از گــروه صنعتــی ای
ــه  ــران را ب ــازار خــودرو ای ــران خــودرو ســهم ۵۴ درصــدی در ب ای
خــود اختصــاص داده اســت، ایــن شــرکت با پیشــینه ای ۶۰ ســاله 

شــرکتی نامــدار در منطقــه اســت.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه سیاســت های وزارت صمــت در 
خصــوص ایــران خــودرو در چنــد مــاه گذشــته اضافــه کــرد: رفــع 
تعهــدات خودرویــی بــه مشــتریان و کاهــش هزینه هــای ســربار را 

در ایــن گــروه صنعتــی دنبــال کردیــم.
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت همچنیــن تصریــح کــرد: فضــای 
کشــور بایــد بــه ســمتی بــرود کــه همــه خودروســازان نســبت بــه 

افزایــش تولیــد خــود مبــادرت ورزنــد.
وی انجــام اصالحــات ســاختاری در صنعــت خــودرو بــرای داشــتن 
یــک خودروســازی موفــق را ضــروری دانســت و گفــت: بــا ایجــاد 
بــازار رقابتــی، خودروهــای بــا کیفیــت و بــا قیمــت مناســب بــه 

دســت مــردم خواهــد رســید.
ــه  رزم حســینی همچنیــن بیــان کــرد: دالالنــی کــه از فضــای ب
ــه  ــازار ب ــای کاذب در ب ــد و قیمت ه ــتفاده کردن ــده اس ــود آم وج
وجــود آورده انــد، بــا افزایــش تولیــد خــودرو و متعاقــب آن متعادل 

شــدن قیمت هــا، حتمــا متضــرر خواهنــد شــد.
وی بــا بیــان این کــه بــه دنبــال اصــالح صنعــت خــودرو هســتیم، 
گفــت: ایــن اتفــاق گام بــه گام و مرحلــه بــه مرحلــه بایــد اتفــاق 
بیفتــد تــا بــا ایجــاد بــازار رقابتــی خــودروی بــا کیفیــت به دســت 

مــردم برســد.
وزیــر صمــت، بــا بیــان این کــه تصمیمــات الزم بــرای ایــن برنامــه 
گرفتــه شــده اســت، گفــت: حــدود دو مــاه اســت کــه در کمیتــه 
تخصصــی خــودروی وزارت صنعــت، معــدن و  تجــارت بــا حضــور 

ــه  ــا توجــه ب ــدگان و کارشناســان ب ــاالن اقتصــادی، تولیدکنن فع
تجربــه چهــل ســاله در ایــن حــوزه تصمیمــات خوبی گرفته شــده 

اســت.
ــه  ــا ب ــت: یقین ــل گف ــاخت داخ ــر س ــد ب ــا تاکی ــینی ب رزم حس
خودروســازان و شــرکت هایــی کــه در جهــت خودکفایــی، قطــع 
وابســتگی و تکیــه بــر ســاخت داخــل بــا اســتفاده از تــوان داخلــی 

ــژه ای داده شــود. ــد امتیازهــای وی ــد بای گام بردارن
ــالح  ــا اص ــه ب ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــان اب ــن در پای وی همچنی
ــوان بخــش خصوصــی توانمنــد و  ــت از ت صنعــت خــودرو، حمای
ایجــاد بــازار رقابتــی خودروهایــی باکیفیــت و بــا قیمــت مناســب 

ــز کشــورمان برســد. ــه دســت مــردم عزی ب
ــران خــودرو نیــز  فرشــاد مقیمــی، مدیرعامــل گــروه صنعتــی ای
ــران  ــرای کارگ ــی ب ــی خوب ــت دلگرم ــر صم ــور وزی ــت: حض گف
ــرم،  ــر محت ــران خــودرو اســت. طبــق دســتور وزی ــه ای و مجموع
افزایــش ۳۰ درصــدی تولیــد در آذرماه را در دســتور کار قــرار داده و 
فعالیــت هــای مربــوط بــه تجاری ســازی محصــوالت را نیز تســریع 
بخشــیده ایم. در پایــان آذرمــاه و ســه مــاه زودتــر، از کل تولیــدی 

کــه در ســال ۹۸ داشــته ایم عبــور خواهیــم کــرد. 
ــعه  ــر توس ــی ب ــرم مبن ــر محت ــد وزی ــه تاکی ــاره ب ــا اش وی ب
محصــوالت،  از آغــاز تولیــد انبــوه خــودروی تــارا تــا پایــان ســال 
ــش  ــز، ش ــی نی ــوالت فعل ــای محص ــت: در ارتق ــر داد و گف خب
محصــول را ارتقــا داده ایــم، دناپــالس اتوماتیــک، ســورن پــالس، 
راناپــالس بــا ســقف شیشــه ای و گیربکــس شــش ســرعته، ۲۰۷ با 

ــه آن اســت. ــی از جمل ــان برق ــا و فرم ســقف پانورام
ــا  ــرم، ب ــر محت ــذاری وزی ــق هدف گ ــرد: طب ــح ک ــی تصری مقیم
بهبــود خودروهــای جــاری، عرضــه ســاالنه یــک محصــول جدید را 

در دســتور کار قــرار داده ایــم. 
ــز در  ــری را نی ــودروی دیگ ــی خ ــی و مهندس ــزود: طراح وی اف
دســتور کار قــرار داده ایــم کــه وارد فــاز عملیاتــی خواهیــم شــد و 
در ســال ۱۴۰۰ ایــن محصــول جدیــد را وارد بــازار خواهیــم کــرد. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، از انعقــاد قراردادهــای 
تامیــن قطعــات تــارا بــه میــزان ۹۲ درصــد بــا قطعه ســازان داخلی 
خبــر داد و گفــت: بــه ایــن ترتیــب تــارا بــا ســطح داخلی ســازی 

باالیــی وارد بــازار خواهــد شــد.

 ۹ ماه گذشــت. ۹ ماه پر از التهاب و دلهره و هنوز این 
ویروس و بیماري عجیب اخبــاري بس اندوهناك بر 

»زمین« مي سازد و این چنین داغ بر داغ مي افزاید!
 تدابیر مختلف طرح ریزي هم شد ولي متاسفانه چندان 
کارگر نیافتاد که اگر افتاده بود شاهد رکوردشكني هاي 
پي در پي خداحافظي با عزیزانمان نبودیم اما این پایان 
بازي نیســت. حریف هرچقدر هم قدر باشد ما اراده 

قوي تري داریم.
اگــر زماني مرداني در صف جبهه هــا و در خط مقدم 
جانافشاني مي کردند اکنون در پشت خاکریزها زنان و 
مردانــي داریم که جان بر کف به امداِد هم وطنان خود 
مي شتابند. همه آســتین باال زدند تا سهمي هرچند 
کوچك در این وادي کرونا زده داشــته باشند. بي هیچ 

چشم داشتي.
هرچند اخبار امیدوارکننده اي از ساخت دارو مي رسد 
ولي هنوز چاره اصلي در پیشــگیري و دوري از جمع 

است.
مســاله آنقدر با اهمیت بوده که امسال در این نقطه 
کشور یعني کیلومتر ۱۳ جاده مخصوص، بخش عمده اي 
از برنامه هــا بر پایه خدمات بــه دارندگان محصوالت 
ایران خــودرو با محوریت مراجعات کمتر هم وطنان به 
نمایندگي ها در نظر گرفته شده است و نمایندگي ها که به 
معني واقعي نماینده بخش خصوصي هستند، علي رغم 
تحت تاثیر قرار گرفتن کســب و کارشــان، استقبال 
کرده اند. مردمــي که در اوج ایام کرونا بي وقفه در کنار 

مردم هستند.
تاش تیم مدیریت و برنامه ریزي ایساکو به ویژه در این 
ایام تحقق معني خدمت رساني است و حتي با اشتیاق 
بیشتر، در تاشند تا ترددها و در معرض بودن ها را به 
حداقل برســانند تا بتوانند بلكه با رساندن خدمات به 
آنها سهمي کوچك از مسوولیت هاي اجتماعي خود را 
در قبال جامعه و در بازار خدمات پس از فروش به منصه 

ظهور برسانند.
در این میان تلفن ۰۹۶۴۴۰ و اپلیكیشن ایساکو این 
شــرکت راه را براي تحقق این امر کوتاه کرده 

است. 

خدمت رسانی
در سایه کرونا

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی
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گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 
و بیمــه ایــران، برای نخســتین 
کشــور،  ســطح  در  بــار 
تفاهم نامــه ای بــا رویكــرد ارایــه خدمــات 
ــا  ــی، امض ــه ای و خودروی ــان بیم همزم

ــد. کردن

فرشــاد مقیمــی مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
ایــن  امضــای  مراســم  در  ایران خــودرو 
ــات  ــت خدم ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــه، ب تفاهم نام
پــس از فــروش اظهــار کــرد: بخــش قابــل 
ــوزه  ــه  ح ــوط ب ــردم مرب ــت م ــی از رضای توجه
ــن  ــه در ای ــت ک ــروش اس ــس از ف ــات پ خدم
رابطــه تفاهم نامــه ای را منعقــد می کنیــم تــا بــه 
مشــتریان مشــترک ایــران خــودرو و بیمــه ایران 
خدمــات بــا کیفیت تــر و بیشــتری ارایــه دهیــم. 
وی افــزود: مالــکان محصــوالت ایــران خــودرو در 
ــه  ــد ب ــه و تصــادف می توانن ــروز حادث صــورت ب
راحتــی از خدمــات بیمــه ایــران اســتفاده کنند و 
معتقــدم هــر چقــدر ایــن خدمــات افزایــش یابــد 
و ارزش آفرینــی آن بــاال بــرود، رضایتمنــدی هــم 
در صنعــت بیمــه و هــم در صنعــت خودرو رشــد 

خواهــد داشــت.
مقیمــی خاطــر نشــان کــرد: در شــش ســرفصل 
مشــخص بــا بیمــه ایــران بــرای ارایــه خدمــات، 
ــه  ــات و ســوانح جــاده ای ب ــروز تصادف ــس از ب پ
توافــق رســیدیم کــه یکــی از آنهــا حمل خــودرو 
و سرنشــین پــس از وقــوع ســانحه اســت تــا بــا 
اســتانداردهای مشــخص ایــن خدمــات بــه 

متقاضیــان ارایــه شــود.

ــا  ــودرو ب ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــی  ــروه صنعت ــد درگ ــش تولی ــه افزای ــاره ب اش

ایــران خــودرو اظهــار کــرد: از 
ــه رشــد  ــد رو ب ســال گذشــته رون
تولیــد خــودرو در دســتور کار قــرار 
گرفــت. در ســال جهــش تولیــد بنا 
ــر فرمایشــات رهبــری توانســتیم  ب
ــران  ــه ای ــعار را در مجموع ــن ش ای
خــودرو محقــق ســازیم بــه طــوری 
کــه تــا آذرمــاه ســال جــاری رشــد 
۵۹ درصــدی تولیــد خــودرو را 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال 

ــتیم. ــته داش گذش
مقیمــی بــا اشــاره بــه کاهــش 
ــال  ــت: در س ــوق گف ــدات مع تعه
ــران  ــوق ای ــدات مع ــته تعه گذش
خــودرو حــدود دویســت هــزار 
دســتگاه بــود کــه بــا اقدامــات 

صــورت گرفتــه ایــن میــزان در حــال حاضــر بــه 
ــا  ــالش م ــزار دســتگاه رســیده اســت و ت ۱۸ ه
ایــن اســت کــه ایــن عــدد را بــه صفــر برســانیم.

ــل خــودرو  ــان اینکــه در بخــش تحوی ــا بی وی ب
راهکارهایــی را در دســتور کار قــرار دادیــم، گفت: 
بــا اجــرای آنهــا مــدت زمــان تحویــل بــه حداقل 
ــاده ای دو  ــل ج ــته حم ــد. از روز گذش ــی رس م
ــی  ــا مذاکرات ــم و ب ــاز کردی ــودرو را آغ ــزار خ ه
کــه انجــام شــد توانســتیم از ظرفیــت ریلــی هــم 
ــم و از  ــا اســتفاده کنی ــی خودروه ــرای جابجای ب
ــودرو از  ــتگاه خ ــل ۴۰۰ دس ــته تحوی روز گذش

طریــق راه آهــن انجــام شــد.

ــات  مهــدی مونســان، مدیرعامــل شــرکت خدم
پــس از فــروش ایران خــودرو )ایســاکو( نیــز 
دربــاره ایــن تفاهم نامــه گفــت: 
ــدگان  ــی دارن ــس تمام ــن  پ از ای
ــران  ــه ای ــی بیم ــتراک خودروی اش
بــروز  صــورت  در  می تواننــد، 
ــی  ــای رانندگ ــوادث و تصادف ه ح
ــود  ــاز خ ــورد نی ــات م ــام خدم تم
ــات  ــه خدم ــل، ارائ ــه حم از جمل
ــرات و...  ــل، تعمی ــرویس در مح س
را بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه 
خدمــات  مجموعــه  از  بیمه گــر 
ایران خــودرو  فــروش  از  پــس 
ایــران(  امدادخــودرو  )شــرکت 

دریافــت کننــد.
وی گفــت: مبنــای ایــن تفاهم نامه، 
بهره بــرداری  و  پیاده ســازی 
خدمــات  جامــع  »پلتفــرم  از 
ــورد  ــه زیرســاخت های م مکان محــور« اســت ک
نیــاز آن در شــرکت ایســاکو و امدادخــودرو 
آن  نهایــی  نتیجــه  و  شــده  ایجــاد  ایــران 
ارائــه خدمت رســانی ســیار بــه مشــتریان و 
زیان دیــدگان حــوادث رانندگــی تحــت پوشــش 
ــود. ــد ب ــور، خواه ــر کش ــران در سراس ــه ای بیم

مدیرعامــل ایســاکو افزود: هــدف اصلــی از اجرای 
ایــن طــرح، تســهیل ارائه خدمــات نویــن و بهینه 
در زمینــه مخاطــرات ناشــی از حــوادث رانندگــی 
ــه  ــت مشــتریان اســت؛ چــرا ک ــش رضای و افزای
ــدف  ــن ه ــتریان، مهم تری ــت مش ــش رضای افزای
موفــق  و  پیشــرو  خدماتــی  مجموعه هــای 

بــوده و مجموعــه خدمــات پــس از فــروش 
ایران خــودرو، بــا ارائــه طرح هــای مبتکرانــه 
ــت،  ــیده اس ــادی کوش ــال های متم ــی س در ط
فرآیندهــای خدمت رســانی را ســرعت بخشــیده 
و مطابــق بــا فنــاوری روز امکانــات متنوعــی را به 

ــه کنــد. مشــتریان خــود ارای
رییــس کل بیمــه مرکــزی نیــز در ایــن مراســم، 
اظهــار کــرد: تفاهــم شــرکت های بــزرگ و 
گســترش دامنــه همــکاری آنــان، افزایــش تــوان 
اقتصــاد مقاومتــی و همچنیــن حمایــت از تولیــد 

ــه دنبــال خواهــد داشــت. را ب
غالمرضــا ســلیمانی، انتظــارات جامعــه در مقولــه 
خــودرو و خدمــات جانبــی و پــس از فــروش آن 
را بســیار بــاال ارزیابــی کــرد و گفــت: اگــر فرآینــد 
پرداخــت خســارات در صنعــت بیمــه بتوانــد بــه 
صــورت کامــل و ســریع صــورت گیــرد مزایــای 
صنعــت بیمــه بــر خانواده هــای مــردم هــم 

احســاس خواهــد شــد.
وی امضــای تفاهمنامــه بیــن دو شــرکت بیمــه 
ایــران و ایســاکو را حرکتــی ملــی توصیــف کــرد 
ــا صنعــت و  ــی ب و گفــت: در راســتای هــم افزای
جلــب رضایــت عمــوم مــردم، آمادگــی خــود را 
بــرای تعامــل بیشــتر بــا خودروســازان اعــالم می 

کنیــم.
گفتنــی اســت،  در ایــن مراســم که در ســاختمان 
ــروه  ــل گ ــزار شــد، مدیرعام ــزی برگ ــه مرک بیم
صنعتــی ایــران خــودرو، رییــس کل بیمــه 
مرکــزی، مدیرعامــل شــرکت ایســاکو، مدیرعامل 
بیمــه ایــران و مدیرعامــل شــرکت امدادخــودرو 

ــران حضــور داشــتند. ای

تفاهم نامه همکاری
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو 

و بیمه ایران امضا شد

بخش قابل توجهی از 
رضایت مردم مربوط 
به  حوزه خدمات پس 
از فروش است که در 

این رابطه تفاهم نامه ای 
را منعقد می کنیم تا 
به مشتریان مشترك 
ایران خودرو و بیمه 

ایران خدمات با 
کیفیت تر و بیشتری 

ارایه دهیم. 
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ــه  ــی ب ــك آموزش ــام کم ــال اق ــم ارس ــا در مراس ــن صالحی نی محس
هنرســتان های مناطــق کــم برخــوردار کشــور، گفــت: بــا برنامه ریــزی 
بســیار خوبــی کــه صــورت گرفتــه گــروه بــزرگ ایــران خــودرو کــه 
همــواره نقــش جــدی در تولیــد و افزایــش ارزش افــزوده بخــش صنعــت داشــته 
ــد.  ــل کن ــق عم ــد موف ــش تولی ــای جه ــداف و برنامه ه ــق اه ــد در تحق می توان

وی ضمــن قدردانــی از مجموعــه مدیریتــی و نیــز کارکنــان خــدوم و زحمتکشــی کــه همــراه بــا 
زنجیــره تامیــن و خدمــات پــس از فــروش طبــق برنامــه مــدون، در بــه ثمــر رســاندن اهــداف، نقش 
خــود را بــه بهتریــن شــکل ایفــا می کننــد، اظهــار کــرد: برنامه هــای مناســبی از ســوی ایــران خودرو 

بــرای افزایــش تولیــد  و رســیدن بــه نقطــه مطلــوب درنظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــد در نیمــه دوم  ــه اهــداف تولی ــن شــرکت ظرفیــت دســتیابی ب ــا خاطرنشــان کــرد: ای صالحی نی
امســال بــا ســرعت الزم را دارد. قطعــا بــا محدودیت هایــی در زمینــه منابــع،  تامیــن مــواد اولیــه در 
زنجیــره تامیــن و قواعــد و مقرراتــی کــه ممکــن اســت در ایــن مدت بــه نحــوی اختــالل در تولیدات 
ایجــاد کــرده باشــد،  مواجــه بوده ایــم امــا دســت بــه دســت هــم می دهیــم تــا شــعار امســال کــه 

جهــش تولیــد اســت را بــا رعایــت مســایل کیفــی و تنوع پذیــری محصــول محقــق کنیــم. 
معــاون وزیــر صمــت، تصریــح کــرد: محدودیت هــا تاثیــر گذاشــته امــا گــروه بــزرگ ایــران خــودرو 
توانســته آن را مدیریــت کنــد و تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل کــرده اســت. وزارت صمــت نیــز بــه 
ــا اهــداف  ــد کــرد ت ــز همراهــی خواهن ــوان سیاســت گذار و همچنیــن ســایر ارکان مرتبــط نی عن

تعییــن شــده  کمــی و کیفــی تولیــد محقــق شــوند. 
رییــس هیــات عامــل ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع ایــران بــر کاهــش هزینه هــای تولیــد  
تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد بتوانیــم نســبت بــه کاهــش هزینه هــا در زنجیــره تامیــن در جهــت ایجاد 
شــرایط رقابتــی در بــازار و حمایــت توامــان از حقــوق تولیدکننــده و مصرف کننــده اقــدام کنیــم. 
تعمیــق ســاخت داخــل ،  تامیــن مــواد اولیــه مناســب، اصــالح و منطقی کــردن قیمت هــا در زنجیــره 

و محصــول نهایــی نیــز  ضــروری اســت.
صالحی نیــا تصریــح کــرد: در ایــن میــان محصــوالت جدیــد و مطلــوب مشــتری کــه ایــران خــودرو 

بــرای عرضــه در امســال و ســال آینــده دارد، نشــان دهنــده احتــرام بــه مشــتریان اســت.

توسط شرکت ایران خودرو صورت گرفت:

ارسال اقالم 
کمک آموزشی 
خودرو به 
هنرستان های مناطق 
محروم
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هنرستان های محروم ترین مناطق تجهیز می شوند
معــاون آمــوزش متوســطه وزارت آمــوزش  و پــرورش نیز، امــروز را یکــی از روزهای پرافتخــار آموزش 
ــن  ــود محروم تری ــال می ش ــروز ارس ــه ام ــی ک ــد خدمات ــت: مقص ــرد و گف ــف ک ــرورش توصی و پ

اســتان ها هســتند کــه داشــتن ایــن اقــالم برایشــان آرزو بــوده اســت.  
علیرضــا کمرئــی ضمــن قدردانــی از مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو کــه ســبب شــده تــا 
ایــن اقــدام بــا ســرعت باالیــی بــه مرحلــه اجرایــی برســد گفــت: ایــن حرکــت، فرهنگــی را در حــوزه 
ــم  ــران ه ــه دیگ ــد ک ــاد می کن ــی را ایج ــد و بنیان ــذاری می کن ــی پایه گ ــوولیت های اجتماع مس
آمــوزش و پــرورش را بــه عنــوان مســاله اصلــی قــرار دهند و مســایل بــه نحوی ســازمان داده می شــود 

کــه درنهایــت نیــروی انســانی بــا کیفیت تــری در جامعــه داشــته باشــیم. 
وی تصریــح کــرد: هنرســتان های آمــوزش و پــرورش از بــه روز نبــودن و پایین بــودن اســتانداردهای 
ــه امــر  ــد کمــک شــایانی ب ــه روز کــردن تجهیــرات می توان ــد و نوســازی و ب ــج می برن تجهیــزات رن
ــرای  ــته ایم ب ــان، توانس ــارد توم ــدود ۵۰ میلی ــط ح ــته فق ــال گذش ــول ۹ س ــد. در ط ــوزش کن آم
نوســازی تجهیــزات هنرســتان ها صــرف کنیــم، امــا بــا جهت گیری هــای خوبــی کــه بــوده امســال 
ــه  ــه شــده اســت. حــوزه خــودرو از جمل ــرای نوســازی هنرســتان ها هزین ــان ب ــارد توم ۱۳۰ میلی
ســنگین ترین حوزه هــا اســت، اقــدام امــروز ایــران خــودرو در تجهیــز هنرســتان ها و آمــوزش نیــروی 

ــود. انســانی بی بدیــل خواهــد ب
کمرئــی بــر توســعه همــکاری ایــران خــودرو بــا آمــوزش و پــرورش تاکیــد کــرد و گفــت: امیدواریــم 

در ایــن مســیر توســعه آموزش هــای مهارتــی کــه نیــاز امــروز جامعــه اســت محقــق شــود. 

ــت  ــردم و صنع ــع م ــه نف ــی ب ــای مهارت ــرمایه گذاری در نظام ه ــی: س مقیم
کشــور اســت

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو نیــز در ایــن مراســم گفت: نخســتین محمولــه از مجموعه 
خدماتــی کــه منجربــه ارتقــای اقــالم کمــک آموزشــی در حــوزه فنــی و حرفــه ای کشــور می شــود 

را تقدیــم مجموعــه آمــوزش و پــرورش مــی کنیم. 
فرشــاد مقیمــی، تجهیــز هنرســتان های فنــی و حرفــه ای را از جملــه اقدامــات ایــران خــودرو در 
حــوزه مســوولیت های اجتماعــی خوانــد و گفــت:  در گذشــته نیــز اقدامــات مشــابهی انجــام شــده، 
امــا توزیــع و پراکندگــی ایــن تجهیــزات مناســب نبــوده اســت، امــروز نخســتین محمولــه کمــک 
آموزشــی را بــه ارزش یــک میلیــارد تومــان بــه مناطــق کم برخــوردار هفــت اســتان هدیــه کرده ایم. 
ــت  ــای کیفی ــروش کشــور و ارتق ــوزش و پ ــا نظــارت آم ــزات ب ــن تجهی ــع ای ــت در توزی وی عدال
فعالیت هــای آموزشــی هنرســتان هــا کــه نتایــج آن بــه چرخــه تولیــد ایــران خــودرو و همچنیــن 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش بــاز خواهــد گشــت را از نتایج اقــدام مســووالنه امــروز ایــران خودرو 
ــدام امــروز در حــوزه مصــارف صنعــت خــودروی کشــور، در حــوزه تولیــد و  دانســت و گفــت: اق

خدمــات پــس از فــروش موثــر خواهــد بــود.
مقیمــی در ادامــه افــزود: ایــران خــودرو امســال مدرســه ۱۲ کالســه ای را در اســتان سیســتان و 
بلوچســتان افتتــاح کــرده و ایــن امکانــات آموزشــی را در اختیــار آمــوزش و پرورش گذاشــته اســت. 
ــا عرضــه ۶۳  ــل نظــام ســالمت ب ــود زیرســاخت های حمــل و نق ــدای گان، ماســک و بهب وی اه
دســتگاه آمبوالنــس در شــرایط ســخت کشــور را از دیگــر اقدامــات مســووالنه ایران خودرو برشــمرد 
ــای  ــز در دســتور کار گذاشــته ایم و همکاری ه ــس را نی ــزات آمبوالن ــت: داخلی ســازی تجهی و گف

موثــری نیــز در ایــن مســیر شــکل گرفتــه اســت. 
مقیمــی تصریــح کــرد: بــه منظــور خدمت رســانی بــه نظــام ســالمت امکانــات مختلــف بهداشــتی 
ــه ایــن ترتیــب از افزایــش تعــداد  ــا ب ــواده کارکنــان قــرار داده ایــم ت و آموزشــی را در اختیــار خان

مبتالیــان بــه بیمــاری کرونــا جلوگیــری کنیــم. 
ــه ای و  ــی و حرف ــتان های فن ــی هنرس ــش کادر آموزش ــطح دان ــای س ــرای ارتق ــی ب وی از آمادگ
ــح  ــر داد و تصری ــوای آموزشــی هنرســتان ها و اجــرای برنامه هــای کارورزی خب به روزرســانی محت
کــرد:  هــر چــه ســرمایه گذاری آموزشــی و بــه ویــژه نظام هــای مهارتــی بیشــتر انجــام شــود،  انتفــاع 

محدودیت ها تاثیر 
گذاشته اما گروه بزرگ 

ایران خودرو توانسته آن 
را مدیریت کند و تهدید 
را به فرصت تبدیل کرده 

است. وزارت صمت نیز 
به عنوان سیاست گذار 
و همچنین سایر ارکان 

مرتبط نیز همراهی 
خواهند کرد تا اهداف 

تعیین شده  کمی و کیفی 
تولید محقق شوند. 

مونســان مدیرعامــل ایســاکو احــكام جدیــد 
را صــادر کــرد.

- علی اصغر صفاری؛ سرپرست مدیریت حقوقی
- خســرو خســروی؛ سرپرســت معاونــت مالــی و 

اقتصــادی
- ارژنــگ فرهمنــد قوی؛ سرپرســت مدیریت مهندســی 

و کیفیــت قطعه
- مهدی حیدریان؛ سرپرست مدیریت آموزش فنی

- مجیــد هاشــمی؛ سرپرســت مدیــر دفتــر منطقــه ای 
تهــران حومــه

- حسین هدایت؛ مشاور مدیرعامل در امور حقوقی
- محمدحســین محمدتقــی زاده؛ مدیر شــبکه خدمات 

ــس ازفروش پ
- داوود کاهه؛ مدیر انبارها و لجستیک
- محمد آقامحمد؛ مدیر بازرسی ویژه

احكام جدید صادر شد

آن متوجــه صنعــت کشــور و مــردم خواهــد شــد. 

یازده سال در صدر
مهــدی مونســان مدیرعامــل شــرکت ایســاکو نیــز، با 
اشــاره بــه پیشــینه ۲۵ ســاله آمــوزش بــه کارکنــان 
نمایندگی هــای ایران خــودرو گفــت: ایــن مجموعــه 
ــه  ــوزش در زمین ــاعت آم ــزار نفر/س ــاالنه ۳۰۰ ه س
ــه  ــروش را در کارنام ــس از ف ــات پ ــودرو و خدم خ
ــکاری در  ــاده هم ــبقه آم ــن س ــا ای ــود دارد و ب خ
ــور  ــی مهارت مح ــرفصل های آموزش ــانی س به روزرس
ــای  ــزاری دوره ه ــاری در برگ ــتان ها، همی در هنرس
دانـــش افزایی برای دبیـــران و ارایه برنامــه کارآموزی 
ــا تولیــد و خدمــات بــه منظــور  و کارورزی همــراه ب
جــذب ســـریع فارغ التحصیـــالن هنرستانــــی 
ــازار کار  ــه حــوزه خــودرو در ب ــوط ب رشــته های مرب

اســت.
گفتنــی اســت، ایران خــودرو امــروز اقالمــی همچــون 
دســتگاه   ۵۰ انژکتــوری،  موتــور  دســتگاه   ۵۰
گیربکــس دســتی و ۵۰ دســتگاه مجموعــه فرمــان را 
بــه منظــور مســاعدت و همــکاری بــا وزارت آمــورش 
و پــرورش و بــاال بــردن کیفیــت آموزشــی و تربیــت 
ــی  ــز فن ــه مراک ــر و مجــرب، ب ــروی انســانی ماه نی
و حرفــه ای اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 
ــان  ــی، خراس ــان غرب ــزگان، آذربایج ــان، هرم کرم
شــمالی، کردســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد ارســال 
کــرد و گام دیگــری در راســتای اجــرای مســوولیت 

اجتماعــی خــود برداشــت.



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۰    |  دی ۱۳۹۹
w w w . i s a c o . i r

۶

براســاس آخریــن آمــار اعــام 
شــرکت  ســوی  از  شــده 
ــتاندارد  ــت و اس ــی کیفی بازرس
ــروش  ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــران، ش ای
ایران خــودرو )ایســاکو(، در مهــر مــاه 
ســال جــاری توانســت بــا ۶ امتیــاز رشــد، 
ــت  جهــش بی ســابقه ای در شــاخص رضای

ــد. ــت کن ــتریان، ثب مش

ــن  ــاکو در ای ــروش ایس ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
خصــوص گفــت: طبق نظرســنجی  شــرکت بازرســی 
ــاز  ــتریان، امتی ــران از مش ــتاندارد ای ــت و اس کیفی
شــاخص رضایــت مشــتریان شــرکت ایران خــودرو، 
ــه صــورت مســتمر رشــد  ــر ب طــی ســال های اخی
داشــته و در مهــر مــاه ســال جــاری بــا کســب ۷۷۴ 

امتیــاز نســبت بــه مــدت مشــابه، رشــد چشــمگیر و 
بی ســابقه ای را رقــم زده اســت. ایــن در حالــی ســت 
ــار و تابســتان  ــه به ــن شــرکت در ســه ماه ــه ای ک
ســال ۹۹ نیــز رونــد رو بــه رشــدی داشــته باشــد.

وردینــی تشــریح کــرد: شــرکت ایســاکو بــر خــالف 
ــواری های  ــا و دش ــون تحریم ه ــع، همچ ــام موان تم
ــی ده  ــد ۱۹ در ط ــاری کوی ــیوع بیم ــادی، ش اقتص
ــن از  ــایل تامی ــرخ ارز و مس ــان ن ــر، نوس ــاه اخی م
ــای  ــرای پروژه ه ــا اج ــی، ب ــی و خارج ــع داخل مناب
ــق و اجــرای  ــزی بســیار دقی ــی و برنامه ری عارضه یاب
صحیــح آن در راســتای ارتقــای خدمــات پــس 
ــته،  ــودرو توانس ــی ایران خ ــروه صنعت ــروش گ از ف
ــتریان  ــت مش ــش رضای ــیر افزای ــان در مس همچن

ــت داشــته باشــد. خــود، شــیب مثب
معــاون ایســاکو افــزود: در شــرایط مذکــور، حفــظ و 
ارتقــای رضایــت مشــتریان بیــش از همیشــه نیــاز 

بــه دقــت در برنامه ریــزی، پیش بینــی بازخــورد 
عملکردهــا، بهینه ســازی فرآیندهــا،  اجــرای صحیح 
و تــالش مضاعــف همــکاران داشــته اســت و از ایــن 
ــه بســیار  ــن مجموع ــرای ای رو موفقیــت حاصــل، ب

ــود. ــی می ش ــمند تلق ارزش
او در ادامــه بــه عللــی کــه باعث این رشــد چشــمگیر 
در ارتقــاء رضایــت مشــتریان شــده اســت اشــاره کرد 

و گفــت: عواملــی همچون 
تســریع در نوبت دهــی نمایندگی هــا و پذیــرش 
خــودرو، بهبــود در تامیــن بــه موقــع قطعــات، 
افزایــش کیفیــت تعمیــرات، هزینــه پرداختــی بــرای 
خدمــات انجــام شــده و رفــع کامــل ایرادهــای ثبــت 
ــمرد. ــش برش ــن جه ــل ای ــوان از عل ــده را می ت ش

وردینــی همچنیــن از مســایلی نظیــر، اجــرای 
)فالــوآپ(،  مشــتریان  پیگیــری  پروژه هــای 
عارضه یابــی و بهبــود فرآینــد پذیــرش تــا ترخیــص، 

تکــراری  مراجعــات  عارضه یابــی  و  پیگیــری 
خودروهــا بــه شــبکه نمایندگی هــا، کنتــرل کیفیت 
تعمیــرات انجــام شــده، افزایــش اســتفاده مشــتریان 
ــت و  ــذ نوب ــور اخ ــه منظ ــاکو ب ــن ایس از اپلیکیش
ــای  ــدادی و اجــرای طرح ه ــات ام درخواســت خدم
فوق برنامــه در ایــام خــاص ســال را از علــل افزایــش 

ــمرد. ــر ش ــاکو، ب ــتریان ایس ــت مش رضای
وی در پایــان ضمــن توصیــه بــه مشــتریان در 
خصــوص بهره منــدی از خدمــات غیرحضــوری 
گفــت:  کرونــا  ویــروس  پاندمــی  شــرایط  در 
ــروش  ــات پــس از ف ــا در مجموعــه خدم ــرد م راهب
ــرار  ــت ق ــتریان و در اولوی ــم مش ــودرو تکری ایران خ
ــن  ــتاورد ای ــته های ایشــان اســت و دس دادن خواس
رویکــرد، یــازده ســال صدرنشــینی ایــن شــرکت در 

ــت. ــوده اس ــور ب ــازان کش ــن خودروس بی

در جدیدترین رتبه بندی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم شد:

جهش معنادار ایساکو
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بــه اســتناد اباغیــه کمیســیون اعطــا و لغــو نمایندگــی هــای گــروه صنعتــی ایــران 
ــازی علیرضــا  ــا صاحــب امتی ــاز نمایندگــی ۱۹۳۶ شــوط آذربایجــان ب خــودرو؛ امتی
قدســی و امتیــاز نمایندگــی 2۰۴۳ ورنامخواســت بــه صاحــب امتیــازی ایــرج کریمــی 

لغــو شــدند.
همچنیــن نمایندگــی 228۷ بیــرم شــیراز بــه صاحــب امتیازی رحمــت اله شكســته و 

۳۰۷۹ مشــهد بــه صاحــب امتیــازی علــی آریایــی منفــرد تعلیق شــدند.

لغو وتعلیق های 
کمیسیون آذرماه ۹۹
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ــن  ــد. در ای ــرا ش ــاکو اج ــرکت ایس ــه در ش ــای مومنان ــوم کمك ه گام س
رزمایــش همدلــی، ۴ ســری جهیزیــه بــا همــكاری حــوزه ۵۰۱ حضــرت نبــی 

اکــرم )ص( بــرای نوعروســان نیازمنــد ارســال شــد.

گام سوم
کمك مومنانه

ــه  ــه ب ــا توج ــان ب ــودرو همزم ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــل اوج ش ــه دلی ــد ب ــای جدی ــال محدودیت ه اعم
ــه صــورت  ــان ب ــه هموطن ــات ب ــه خدم ــاده ارائ ــان آم اعــام کــرد، همچن

ــت. ــوری اس غیرحض

ایــن مجموعــه بــه رغــم محــدود شــدن فعالیــت بیشــتر مشــاغل، بــه عنــوان گــروه شــغلی 
یــک یعنــی گــروه »خدماتــی و امــدادی«، ارائــه خدمــات خــود را بــا اولویــت ارائــه خدمــات 

ــد. ــه می ده غیرحضــوری، ادام
بنابرایــن گــزارش ایــن مجموعــه بــا راهکارهــای اندیشــیده شــده، تــا حــد امــکان نیــاز بــه 
مراجعــه حضــوری بــه نمایندگی هــا را کاهــش داده و بــا ارائــه خدمــات در محــل مــورد نظــر 
ــدازی خــودرو در محــل و انجــام  ــی همچــون ســرویس های دوره ای، راه ان مشــتریان خدمات

تعمیــرات ســبک و نیمــه ســنگین تعمیرگاهــی را بــه انجــام می رســاند.
ــا  ــن ســال اســت کــه ب ــن شــرکت چندی ــن خصــوص گفــت: ای مدیرعامــل ایســاکو در ای
بهره گیــری از فناوری هــای نویــن، ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه صــورت غیرحضــوری 
را در محــل مــورد درخواســت مشــتریان اجرایــی کــرده اســت، از اســفند مــاه ســال گذشــته 
ــع نگرانی هــای  ــرای خدمت رســانی مطمئــن و رف ــد ۱۹، ب ــاز بیمــاری کوی ــا آغ ــان ب همزم

مشــتریان، بــر تنــوع خدمــات غیرحضــوری خــود در سراســر کشــور افــزوده اســت
ــی ســعی داشــته  ــزود: شــرکت ایران خــودرو همــواره در شــرایط بحران مهــدی مونســان اف
اســت کــه عــالوه بر حســن اجــرای وظایــف خــود، در مســئولیت های اجتماعــی نیــز در کنار 
هموطنــان باشــد و در دوران شــیوع ایــن بیمــاری هــم، بــا افزایــش امکانــات و ظرفیت هــای 
ارائــه خدمــات در محــل، هم میهنــان را بــه مانــدن در خانــه و مصونیــت از بیمــاری تشــویق 

ــد. می کن
وی در ادامــه گفــت: مشــتریان می تواننــد پیــش از مراجعــه بــه نمایندگی هــای ایــن شــرکت، 
بــا کســب اطــالع از مرکــز پاســخگویی ایران خــودرو به شــماره  تلفــن ۰۹۶۴۴۰ و یــا مراجعه 
بــه اپلیکیشــن ایســاکو از خدماتــی که به صــورت غیرحضوری توســط امدادخــودرو ایــران، در 

محــل قابــل انجــام اســت مطلــع شــده و درخواســت دریافــت خدمت خــود را ثبــت کنند. 
مونســان در خصــوص خدماتــی کــه بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه تعمیرگاه هــا قابــل ارائــه 
بــه مشــتریان اســت بــه تعویــض باتــری، تعویــض روغــن، تعویــض شیشــه، تعویض ســوئیچ، 

تعویــض تســمه تایــم و... بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی  اشــاره کــرد.
او همچنیــن از انجــام ســرویس های دوره ای خــودرو درب منــزل توســط تیــم »ســرویس در 
محــل«، برطــرف کــردن مشــکالت جزئــی خــودرو در زمــان کوتــاه توســط »امدادســریع« و 
همچنیــن انجــام برخــی تعمیــرات نیمه ســنگین همچــون تعویــض قطعــات رادیاتــور، پمــپ 

هیدرولیــک، دینــام و... توســط »امدادپــالس« خبــر داد.
مدیــر عامــل ایســاکو از مشــتریان خواســت بــه منظــور حفــظ ســالمت خــود، در صورتــی که 
مشــکل خــودرو بــا اســتفاده از امکانــات غیرحضــوری مرتفــع نشــد، بــه نمایندگی هــای ایــن 

مجموعــه مراجعــه کنند. 
وی همچنیــن تاکیــد کــرد: تب ســنجی در بــدو ورود، در دســترس قــرار دادن مــواد ضدعفونی 
کننــده دســت، ایجــاد فاصلــه اجتماعــی الزم در ســالن های پذیــرش و انتظــار، جداســازی 
فضــای حضــور پرســنل و مراجعه کننــدگان بــا اســتفاده از الیــه محافــظ و... در نمایندگی هــا 
از اقداماتــی اســت کــه ایــن شــرکت بــه منظــور قطع زنجیــره ویــروس کرونا بــه اجــرا درآورده 

ست. ا
وی در پایــان ضمــن آرزوی ســالمتی بــرای همــه مــردم و پاسداشــت کادر خــدوم درمــان 
کــه در ایــن شــرایط خطیــر، بــا نهایــت فــداکاری بــه جامعــه خدمــت می کننــد گفــت: تمام 
تــالش مــا ایــن اســت کــه هیچ گونــه خللــی در ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان 
وارد نشــود و از ایــن جهــت، پرســنل مــا می کوشــند بهتریــن خدمــات را ضمــن تــالش در 

حفــظ ســالمتی خــود و دیگــران، بــه ایشــان ارائــه کننــد.

با اعمال محدودیت های کرونایی 

خدمات پس از فروش 
ایران خودرو همچنان آماده 
ارائه خدمات غیرحضوری است
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ــای  ــه گزارش ه ــتناد ب ــا اس ب
ــی،  ــانه مل ــده از رس ــش ش پخ
در  متفرقــه،  امدادگــران 
ــت کاری  ــا دس ــود ب ــگرد خ ــن ش تازه تری
ــه از  ــدام ب ــده، اق ــارك ش ــای پ خودروه
کار انداختــن خــودرو کــرده و ســپس 
بــه عنــوان امدادخــودرو گــذری بــه 
اقــدام بــه تعمیــر  ســاده ترین روش ، 
خــودرو کــرده و دســتمزدهای کان از 
مالــك خــودرو دریافــت می کردنــد.

ــن  ــاکو، ای ــی ایس ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــا  ــری از صدمه ه ــه منظــور جلوگی شــرکت ب
ــتاندارد  ــات غیراس ــت خدم ــرات دریاف و خط
ــتن  ــدون داش ــه ب ــا ک ــن امدادخودروه از ای
اطالعــات کامــل و بــه روز از نقشــه های فنــی 
ــدون  ــی ب ــا، حت ــد خودروه ــات جدی و قطع
ــه  ــنگینی ب ــارات س ــا خس ــوء، بعض ــد س قص
ــوالت  ــدگان محص ــه دارن ــد، ب ــار می آوردن ب
ایران خــودرو تاکیــد کــرد بــرای دریافــت 
خدمــات متناســب بــا سیســتم خــودرو، 
ــودرو  ــداد خ ــرکت ام ــات ش ــواره از خدم هم

ــوند. ــد ش ــران بهره من ای

سراســری  شــماره  گــزارش،  بنابرایــن 
۰۹۶۴۴۰ بــه صــورت شــبانه روزی آمــاده 
تمــام  در  مشــتریان  بــه  خدمت رســانی 
عبــوری  جاده هــای  و  راه هــا  شــهرها، 
ــن اســت.  ــان ممک ــن زم کشــور در کوتاه تری
همــواره  ایســاکو  اپلیکیشــن  همچنیــن 
بــرای ارایــه انــواع خدمــات امــدادی بــر 
دســترس  در  هوشــمند  گوشــی های  روی 
ــت. ــودرو اس ــوالت ایران خ ــدگان محص دارن

ــوالت  ــدگان محص ــه دارن ــزارش ب ــن گ در ای
ــی در  ــت، حت ــده اس ــد ش ــودرو تاکی ایران خ
صــورت حضــور خــودروی امدادخــودرو ایران، 
ــت  ــودرو، ثب ــی خ ــل خراب ــی مح در نزدیک

درخواســت فقــط از طریــق ســامانه ۰۹۶۴۴۰ 
صــورت گیــرد، تــا امــکان پیگیــری خدمــات 
ــق  ــه توســط امدادگــرد از طری صــورت گرفت

ــن ســامانه وجــود داشــته باشــد. ای
ــات  ــت خدم ــای درخواس ــن مزای از مهم تری
ــه  ــوان ب ــوق، می ت ــای ف ــدادی از روش ه ام
اعــزام امدادگــر در کمتریــن زمــان، گارانتــی 
قطعــات تعویــض شــده، اســتفاده از قطعــات 
اصلــی، ارایــه فاکتــور رســمی، امــکان ارتبــاط 
ــت  ــی جه ــل ارتباط ــود پ ــران و وج ــا مدی ب
شــکایات و رســیدگی بــه گزارشــات مشــتری 
ــه در  ــت ک ــی  اس ــن در حال ــرد. ای ــاره ک اش
ــه  ــه، ن ــای متفرق صــورت اســتفاده از امداده

تنهــا ممکــن اســت مشــکل خــودرو برطــرف 
بــرای  مشــخصی  مرجــع  بلکــه  نشــود، 
ــاق حــق مشــتری  ــری، شــکایت و احق پیگی

ــدارد. ــز وجــود ن نی
ــس  ــات پ ــه خدم ــت ک ــد اس ــه تاکی الزم ب
از فــروش ایران خــودرو از جملــه خدمــات 
امــدادی، در دوره گارانتــی محصــوالت کامــال 
ــن  ــودرو در ای ــدگان خ ــوده و دارن ــگان ب رای
دوره می تواننــد بــدون پرداخــت وجــه، از 
ــران  خدمــات امــدادی شــرکت امدادخودروای
اســتفاده کننــد. ایــن خدمات شــامل خدمات 
بالینــی و حمــل اســت و پــس از اتمــام دوره 
گارانتــی خــودرو نیــز، تمامــی خدمــات 
ــه  ــن شــرکت ب طبــق تعرفه هــای مصــوب ای

ــد. ــد ش ــه خواه مشــتریان ارای
سواســتفاده  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 
احتمالــی امدادهــای متفرقــه، تمامــی نــاوگان 
ــران منقــوش  امــداد شــرکت امدادخــودرو ای
ــد  ــب ک ــا برچس ــخص ب ــی مش ــه دورنویس ب
و چراغ گــردان  تمــاس  امدادگــر، شــماره 
بــوده و پیــش از رســیدن امدادگر، مشــخصات 
خــودروی امــدادی و کــد امدادگــر از طریــق 
ــود. ــال می ش ــواه ارس ــرای امدادخ ــک ب پیام

ایسـاکو هشـدار داد:

روش های جدید اخاذی 
امدادخودروهای متفرقه از هموطنان

شــرکت ایســاکو در راستای مشــتری مداری 
و دســتیابی بــه اهداف اســتراتژیك ترســیم 
ــه  ــبت ب ــال ۹۹ نس ــاه س ــده، از مهرم ش
اجــرای طــرح بخش بنــدی بــازار و انتخــاب 
ــدل  ــای م ــتریان  برمبن ــدف مش ــازار ه ب
و  هدف گــذاری  )بخش بنــدی،   STP

ــت. ــرده اس ــدام ک ــی( اق جایگاه یاب

بــه گــزارش مدیریــت فــروش شــرکت ایســاکو ایــن 
طــرح بــه دو صــورت؛ جاری ســازی تخفیف هــا از 
محــل اعتبــار گارانتــی و جاری ســازی فــروش تجاری 

بــر مبنــای تخفیــف پلکانــی اجــرا می شــود.
طــرح جاری ســازی تخفیفــات جدیــد خریــد خدماتی 
)اعتبــار گارانتــی( بــرای تکریــم نمایندگی هــای مجاز 
خدماتــی کــه رتبــه باالتــری کســب کرده انــد؛ 

ــت.  ــده اس ــه ش ــر گرفت ــتر در نظ ــات بیش تخفیف
نمایندگی هــا طــی ارزیابــی شایســتگی بــه پنــج گروه 
تقســیم بندی و تخفیفــات خریــد خدماتــی آنــان بــر 

ــا محاســبه و پرداخــت می شــود.  ــن مبن ای
ــد  ــاز می توانن ــای مج ــاس، نمایندگی ه ــن اس برهمی
ــت  ــمت درخواس ــرکت از قس ــتم B2B ش در سیس
خدماتــی، بخــش طــرح را انتخــاب نموده و نســبت به 
خریــد اقــالم بر مبنــای رتبــه خدماتــی اقــدام نمایند.

ــر مبنــای تخفیــف  امــا در طــرح فــروش تجــاری ب
ــدی  ــای بع ــرای طرح ه ــه ی اج ــه مقدم ــی ک پلکان
اســت؛ شناســایی و امتیازدهــی مشــتریان بــر مبنای 
ســه حــوزه عملکــرد؛ خریــد ماهانــه بــا امتیــاز ۶۰ از 
صــد، انضبــاط مالــی بــا امتیــاز ۳۰ از صــد و امتیــاز 
ــورت  ــد ص ــاز ۱۰ از ص ــا امتی ــتریان ب ــی مش ارزیاب
می گیــرد. پــس از جمع بنــدی امتیــاز ماهانــه 

و گــروه بنــدی در ۴ دســته A,B,C,D، میــزان 
ــش،  ــتریان افزای ــده مش ــاه آین ــد م ــات خری تخفیف

ــد. ــی می مان ــت باق ــا ثاب ــش و ی کاه
ــه  ــه صــورت ماهان در طــرح مذکــور نمایندگی هــا ب
ــر از  ارزیابــی و امتیازدهــی می شــوند، مشــتریان برت
ــتفاده  ــد اس ــاه بع ــول م ــر در ط ــای باالت تخفیف ه
ــن،  ــرد پایی ــا عملک ــتریان ب ــرد و مش ــد ک خواهن
می تواننــد بــا اصــالح عملکــرد خــود در طــول مــاه، 
ــگاه  ــه جای ــاء ب در ســه حــوزه اعالمــی، ضمــن ارتق
ــود  ــر خ ــرد بهت ــای عملک ــر از مزای ــتریان برت مش

ــوند. ــد ش بهره من
ــر  ــا ســرآغازی ب ــن طرح ه ــد اســت ای ــه تاکی الزم ب
اجــرای بازاریابــی هدفمنــد، در بخش تجاری شــرکت 
بــوده و بــه مرور، طــرح های انگیزشــی دیگــری برای 
مشــتریان وفــادار، در حــال بررســی و تدویــن اســت.

طرح های تخفیف در انتظار نمایندگی ها 
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درخواســت خدمــات امــدادی از 
ــرکت های  ــای ش ــق اپ ه طری
ــز  ــدادی خودروســازان و مراک ام
ــه  ــیاری دارد ک ــای بس ــوز مزای دارای مج
ازجملــه آن هــا می تــوان بــه اعــزام 
امدادگــر در کمتریــن زمــان، گارانتــی 
ــات  ــن خدم ــده، تضمی ــات تعویض ش قطع
ــی،  ــات اصل ــتفاده از قطع ــده، اس ــه ش ارائ
ــاط  ــكان ارتب ــمی، ام ــور رس ــه فاکت ارای
ــرای  ــی ب ــل ارتباط ــود پ ــران و وج ــا مدی ب
ــای  ــه گزارش ه ــیدگی ب ــكایات و رس ش
ــی   ــن در حال ــرد. ای ــاره ک ــتریان اش مش
اســت کــه در صــورت اســتفاده از امدادهای 
غیرمجــاز و متفرقــه، نه تنهــا ممكــن اســت 
ــه  ــود، بلك ــرف نش ــودرو برط ــكل خ مش
مرجع مشــخصی بــرای پیگیری و شــكایت 
ــود  ــز وج ــتری نی ــوق مش ــاق حق و احق
نــدارد. ســیدعباس میرحســینی مدیرعامل 
ــاز  ــه نی ــا اشــاره ب ــران ب ــداد خــودرو ای ام
میــان  بیشــتر  هرچــه  اطاع رســانی 
شــهروندان درخصــوص نحــوه درخواســت 
ــای  ــه »دنی ــه روزنام ــدادی ب ــات ام خدم
ــری از  ــور جلوگی ــت: »به منظ ــودرو« گف خ
سوءاســتفاده احتمالــی امدادهــای غیرمجاز، 
تمامــی نــاوگان امــداد شــرکت امدادخودرو 
ــه دورنویســی مشــخص  ــران منقــوش ب ای
بــا برچســب کــد امدادگر، شــماره تمــاس و 
ــه چراغ گــردان هســتند و پیــش  مجهــز ب
ــودرو  ــخصات خ ــر، مش ــیدن امدادگ از رس
امــدادی و کــد امدادگــر از طریــق پیامــك 

ــود.« ــال می ش ــواه ارس ــرای امدادخ ب

شــرکت امــداد خــودرو ایــران بــرای 
جلوگیــری از ارائــه خدمــات غیر اســتاندارد 
توســط خودروهــای امــدادی متفرقــه چــه 

ــت؟  ــه اس ــر گرفت ــی را در نظ تمهیدات
بــرای جلوگیــری از صدمه هــا و خطــرات احتمالــی، 
از  غیراســتاندارد  خدمــات  دریافــت  از  ناشــی 
امدادخودروهــای متفرقــه که گاها بدون داشــتن 
اطالعــات کامــل و بــه روز از نقشــه های 

ــی  ــاید حت ــا و ش ــد خودروه ــات جدی ــی و قطع فن
بــدون داشــتن ســوءنیت خســارات ســنگینی بــه بــار 
ــودرو  ــوالت ایران خ ــدگان محص ــه دارن ــد، ب می آورن
ــاس  ــماره تم ــق ش ــا از طری ــود صرف ــه می ش توصی
ــی ۰۹۶۴۴۰ ،  ــران یعن ــودرو ای ــداد خ ــری ام سراس
ــران  ــودرو ای ــداد خ ــایت ام ــا وب س ــاکو و ی اپ ایس
خدمــات   www.096440.com آدرس  بــه 
متناســب بــا خــودرو خــود را درخواســت و همــواره 
ــد.  ــد گردن ــران بهره من ــداد خــودرو ای ــات ام از خدم
البتــه فعالیــت شــرکت های مجــاز امــدادی به عنــوان 
ســازمان های غیرانتفاعــی موضــوع بحــث نیســتند و 
منظــور از امدادخودروهــای متفرقــه امدادهــای فاقــد 

مجــوز و غیرمتخصصیــن اســت. 
ــه  ــران ب ــودرو ای ــات امدادخ ــه خدم تعرف

ــود؟  ــن می ش ــی تعیی ــه صورت چ
ارائــه خدمــات تعمیراتــی و امــدادی، در دوره گارانتی 
محصــوالت رایــگان بــوده و دارنــدگان خــودرو در این 
ــات  ــه، از خدم ــت وج ــدون پرداخ ــد ب دوره می توانن
شــرکت امــداد خــودرو ایــران اســتفاده کننــد. ایــن 
خدمــات شــامل خدمــات بالینــی و حمــل اســت و 
ــی  ــز تمام ــودرو نی ــی خ ــام دوره گارانت ــس از اتم پ
خدمــات طبــق تعرفه هــای مصــوب ایــن شــرکت به 

مشــتریان ارایــه مــی گــردد.
ــه  ــانی ب ــرای خدمت رس ــی ب ــه زمان فاصل
ــور  ــطح کش ــوب در س ــای معی خودروه

ــت؟  ــدر اس چق
شــماره سراســری ۰۹۶۴۴۰ به صــورت شــبانه روزی 
آمــاده خدمت رســانی بــه مشــتریان در تمام شــهرها، 
ــن  ــور در کوتاه تری ــوری کش ــای عب ــا و جاده ه راه ه
زمــان ممکــن اســت. همچنیــن اپلیکیشــن ایســاکو 
ــر  ــدادی ب ــات ام ــواع خدم ــه ان ــرای ارائ ــواره ب هم
ــدگان  روی گوشــی های هوشــمند در دســترس دارن
ایــن شــرکت  اســت.  ایران خــودرو  محصــوالت 
در مرکــز پاســخگویی مشــتریان بیــش  از ۳۰۰ 
ــا  کارشــناس پاســخگو داشــته و خدمــات خــود را ب
بهــره گیــری از یک هــزار و ســیصد نــاوگان تخصصی 
در ســطح کشــور ارائــه مــی نمایــد. بر همین اســاس 
ــه  ــور ب ــی را در کش ــان خدمات ده ــته ایم زم توانس

میانگیــن ۲۵ دقیقــه برســانیم. 
ــات  ــه خدم ــد مجموع ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
پــس از فــروش ایران خــودرو بــر اســتفاده 

ــت  ــران، مزی ــودرو ای ــات امدادخ از خدم
ایــن خدمــات بــرای دارنــدگان محصــوالت 

ــت؟ ــودرو چیس ایران خ
بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو تاکیــد شــده 
اســت، حتــی در صــورت حضــور خــودرو امدادخودرو 
ــت  ــودرو، ثب ــی خ ــل خراب ــی مح ــران در نزدیک ای
درخواســت فقــط از طریــق ســامانه و یــا سرشــماره 
۰۹۶۴۴۰ صــورت گیــرد تــا امکان پیگیــری خدمات 
ــود  ــق وج ــن طری ــر از ای ــط امدادگ ــده  توس ارائه ش
داشــته باشــد. از مهم تریــن مزایــای درخواســت 
ــه  ــوان ب ــوق، می ت خدمــات امــدادی از روش هــای ف
اعــزام امدادگــر در کمتریــن زمــان، گارانتــی قطعــات 
تعویض شــده، اســتفاده از قطعــات اصلــی، ارائــه 
فاکتــور رســمی، امــکان ارتبــاط بــا مدیــران و وجــود 
ــیدگی  ــه رس ــیدگی ب ــور رس ــی به منظ ــل ارتباط پ
ــه  ــت ک ــی  اس ــن در حال ــرد. ای ــاره ک ــتری اش مش
ــا  ــه، نه تنه ــای متفرق ــتفاده از امداده در صــورت اس
ممکــن اســت مشــکل خــودرو برطــرف نشــود، بلکه 
ضمــن احتمــال دریافــت وجــوه غیرمتعــارف، مرجع 
مشــخصی بــرای پیگیــری، شــکایت و احقــاق حــق 

مشــتری نیــز وجــود نــدارد.
از  پخش شــده  گزارش هــای  بنابــر 
طــی  متفرقــه  امدادگــران  رســانه ها، 
ــتكاری  ــا دس ــود ب ــگرد خ ــن ش تازه تری
ــه از کار  ــدام ب ــده، اق ــای پارك ش خودروه
انداختــن خــودرو کــرده و ســپس به عنــوان 
ــاده ترین روش ،  ــه س ــذری ب ــودرو گ امدادخ
ــرده  ــور ک ــودرو مذک ــر خ ــه تعمی ــدام ب اق
و دســتمزدهای کان از مالــك دریافــت 
ــدن  ــوظ مان ــرای محف ــما ب ــد. ش می کردن
مالــكان خودروهــا از ایــن امدادگــران 

ــد؟ ــی داری ــه توصیه های ــه چ متفرق
ــدگان محصــوالت  ــم ، دارن ــی کن ــد م مجــددا تاکی
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو صرفــا خدمــات 
ــران  ــودرو ای ــداد خ ــرکت ام ــود را از ش ــدادی خ ام
ــه  ــری از ب ــرای جلوگی ــر ب ــوی دیگ ــد. از س بخواهن
ــران  ــودرو ای ــداد خ ــرکت ام ــراد، ش ــادن اف دام افت
درصــدد ارتقــای نرم افــزار هوشــمند و افزایــش تعداد 
اکیپ هــای امــدادی و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
پیــش از همــکاری و حیــن همــکاری بــا متخصصین 

ــرای  ــور ب ــق کش ــی مناط ــت. در برخ ــک اس مکانی
ارتقــای ســطح رضایــت مشــتریان، اکیــپ اجرایــی 
ایــن شــرکت فقــط بــه دلیــل ضــرورت حضــور دارند. 
هموطنــان در زمانــی کــه خودروهایشــان در ســرما 
ــته آن  ــود، شایس ــار می ش ــا گرفت ــای جاده ه و گرم
هســتند کــه بهتریــن خدمــات و تکریــم از ســوی ما 

را داشــته باشــند.
وضعیــت خدمــات رســانی به مشــتریان در 

چه ســطحی از رضایــت قــرار دارد؟ 
ــط  ــردی مرتب ــی و عملک ــج شــاخص های ادراک نتای
دفتــر  گزارش هــای  همچنیــن  مشــتریان،  بــا 
ارزیابــی عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت 
ــای  ــات و برنامه ه ــی اقدام ــر اثربخش ــت، بیانگ صم
ــا رفــع  ــران در ارتبــاط ب اجراشــده امــداد خــودرو ای
ــکایات و پاســخگویی مناســب تر  ــل ش ریشــه ای عل
بــه مشــتریان، از ابتــدای ســال تاکنــون اســت. میزان 
رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش ایــران 
خــودرو در ســال جــاری رونــد صعــودی داشــته و در 
ســطح باالیــی قــرار دارد کــه ایــن موضــوع بــا نظارت 
و کنتــرل برخــط خدمــات و اخــذ نظــرات مشــتریان 
پــس از دریافــت خدمــت و تعریــف اقدامات مناســب 

تحقــق یافتــه اســت.
بــه نظــر شــما دالیــل رشــد رضایت منــدی 
ــودرو از  ــی ایران خ ــروه صنعت ــتریان گ مش
خدمــات امــداد خــودرو ایــران چــه بــوده 

اســت؟
و  راهبردهــا  حاصــل  دســتاوردها  ایــن  
حــوزه  در  صورت گرفتــه  سیاســت گذاری های 
بــوده؛  ایران خــودرو  فــروش  از  پــس  خدمــات 
ــتریان  ــم مش ــوص تکری ــن خص ــا در ای ــرد م راهب
ــه مشــتری اســت.  ــن ب ــات ارزش آفری ــه خدم و ارائ
ــای  ــع نیازه ــرار دادن رف ــت ق ــبختانه در اولوی خوش
ــده  ــن ش ــای تدوی ــات و برنامه ه ــتریان و اقدام مش
ــکاری  ــاعدت و هم ــا مس ــه ب ــوص ک ــن خص در ای
ــت   ــده، در نهای ــی ش ــف عملیات ــای مختل بخش ه
ــتریان را  ــی مش ــایی ها و نارضایت ــل نارس ــذف عل ح
بــه دنبــال داشــته و دســتاورد ایــن رویکــرد، یــازده 
ســال صدرنشــینی مجموعــه خدمــات پــس از 
ــازان کشــور  ــن خودروس ــودرو در بی ــروش ایران خ ف

ــت. ــوده اس ب

درخواست مدیرعامل امداد خودرو ایران از مردم؛ 

خدمات امدادی خود را
از امدادخودرو ایران بخواهید
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خدمات پس از فروش ایران خودرو

دریافت سرویس های دوره ای 
ضامن حفظ سالمت خودرو است

ــه  ــودرو ب ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
مشــتریان ایــن گــروه صنعتــی یــادآور شــد، دریافــت 
ســرویس های ادواری تضمینــی بــرای حفــظ ســامت و 

کارکــرد مطلــوب خــودرو اســت.

معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو در این بــاره گفت: ســرویس های 
ادواری یکــی از عواملــی موثــر در کارکــرد بهینــه خــودرو و جلوگیری از مشــکالت 
ــخص  ــای مش ــات در زمان ه ــن خدم ــتفاده از ای ــر اس ــد ب ــوده و تاکی ــی ب جانب
شــده در دفترچــه خــودرو بــا توجــه بــه بــازه اعــالم شــده نیــز بــه همیــن منظور 

ــرد. صــورت می گی
وردینــی در ادامــه گفــت: متاســفانه در ســال های اخیــر تولیــد و توزیــع قطعــات 
یدکــی غیــر اصــل، بی کیفیــت و در بســته بندی های تقلبــی در بــازار بــه نحــوی 
رواج یافتــه کــه تشــخیص اصــل بــودن قطعــات بــرای مشــتریان دشــوار اســت، 
ــی  ــر تحمیــل هزینه هــای مال ــی کــه اســتفاده از ایــن قطعــات عــالوه ب در حال
زیــاد، در بخــش اقــالم و قطعــات ایمنــی خطــرات جانــی را نیــز بــرای مشــتریان 

بــه همــراه دارد. 
ــبکه  ــارج از ش ــرات خ ــرویس ها و تعمی ــام س ــده، انج ــاهده ش ــن مش همچنی

ــرکاران  ــدم آشــنایی تعمی ــل ع ــه دلی ــروش ایران خــودرو، ب ــس از ف ــات پ خدم
متفرقــه بــا نقشــه فنــی خودروهــای جدیــد و یــا اســتفاده از مــواد مصرفــی یــا 
ــه خــودرو شــده  ــری ب ــوازم یدکــی بی کیفیــت باعــث صدمــات جبــران ناپذی ل

اســت.
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه ایــن مســاله بــر آن شــدیم تــا بــا اطمینــان از وجــود 
ــتاندارد در  ــات اس ــه خدم ــزات و ارائ ــوص، تجهی ــزار مخص ــی، اب ــات اصل قطع
نمایندگی هــا بــه مشــتریان توصیــه اکیــد کنیــم کــه بــه منظــور حفــظ ســالمت 
ــرای انجــام ســرویس های  خــودرو، در زمــان مقــرر شــده در دفترچــه خــودرو ب

ادواری، بــه تعمیرگاه هــای مجــاز ایــن مجموعــه مراجعــه کننــد.
معــاون ایســاکو در پایــان بــا اشــاره بــه این کــه تمامــی نمایندگی هــای 
ــات  ــن خدم ــت ای ــت نوب ــه دریاف ــاز ب ــدون نی ایران خــودرو در سراســر کشــور ب
ــن  ــرای دریافــت ای ــه تعمیرگاه هــا ب ــه می دهنــد گفــت: زمــان مراجعــه ب را ارائ
ســرویس ها شــش مــاه یــا هــر ده هــزار کیلومتــر اســت )هرکــدام کــه زودتــر فــرا 
ــن نمایندگــی  ــه نزدیک تری ــرای دریافــت آن ب ــد ب برســد( و مشــتریان می توانن

ــد. ــه کنن ــودرو مراجع ــاز ایران خ مج
گفتنــی اســت لیســت نمایندگی هــای مجــاز ایــن مجموعــه بــر روی اپلیکیشــن 
ایســاکو و یا وب ســایت شــرکت به آدرس www.isaco.ir قابل مشــاهده اســت.
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دوازدهمیــن دوره آزمــون سراســری خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو به منظــور مهارت ســنجی پرســنل 
نمایندگی هــای مجــاز در حــوزه خدمــات پــس از فــروش، از 28 مهــر تــا 8 آبــان مــاه به صــورت الكترونیكــی برگــزار شــد.

در دوازدهمیــن ســال برگــزاری ایــن امتحــان، بــه دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــا شــرکت ۵۷۰۰ نفــر بــه صــورت همزمــان و بــه صــورت کامــال الکترونیکی 
در سراســر کشــور بــه رقابــت پرداختنــد. ایــن در حالی ســت کــه در طــی ســال های گذشــته آزمــون بــه دو صــورت حضــوری و الکترونیکــی برگــزار می شــد. 
بنابرایــن گــزارش آزمون هــای مذکــور، طــی دو هفتــه متوالــی در ســطوح مدیریتــی، کارشناســی و تعمیراتــی نمایندگی هــا بــرای ۹ پســت برگــزار شــد. در 
هفتــه نخســِت ایــن آزمون هــا، پســت های مدیــر خدمــات پــس از فــروش، کارشــناس پذیــرش، مســئول امــور مشــتریان، مســئول انبــار و در هفتــه دوم 

کارشناســان فنــی، مکانیــک، برقــکار، جلوبنــدی کار و گازســوزکار بــه رقابــت پرداختند. 
بــا توجــه بــه رویکــرد اتخــاذ شــده مبنــی بــر اجــرای تمامــی آزمون هــا به صــورت الکترونیکــی، زیرســاخت ها و تمهیــدات مربوطــه از چنــد مــاه قبــل 
اندیشــیده و فراهــم شــده بــود، بــه طوری کــه شــرکت کنندگان فقــط بایســتی در تاریــخ و زمــان مقــرر بــا ورود نــام کاربــری خــود وارد ســایت مدیریــت 

آمــوزش فنــی ایســاکو )www.isacoelearning.ir( شــده و بــه ســواالت فنــی و تخصصــی خــود پاســخ می دادنــد.
بــه دلیــل اهمیــت بســیار بــاالی رضایت  منــدی مشــتریان گــروه صنعتــی ایران  خــودرو، طراحــی ســواالت در ایــن آزمــون همچــون ســال های گذشــته، 
بــا دقــت بســیار بــاال و حساســیت ویــژه  در کارگروه هــای مختلــف طــرح شــد، تــا بــه شــکلی کامــل، دانــش و اطالعــات فنــی شــرکت کنندگان را ارزیابــی 

کــرده و پرســنل و کارشناســان فنــی بــا توجــه بــه امتیــاز خبرگــی بــه دســت آمــده از نتایــج آزمــون، در جایگاه هــای باالتــر خدماتــی قــرار گیرنــد.
هــدف از برنامه ریــزی و برگــزاری ایــن آزمون هــا »ارتقــاء هرچــه بیشــتر ســطح دانــش فنی و تخصصــی و افزایــش مهارت پرســنل )شــبکه نمایندگی ها(«، 

»ارائــه خدمــات اســتاندارد و مناســب بــه مشــتریان شــرکت ایــران خــودرو« و در نهایــت »افزایــش رضایت ایشــان از خدمات پــس از فروش« بوده اســت. 
از دیگــر اهــداف برگــزاری ایــن آزمون هــا عــالوه بــر ایجــاد انگیــزه و رقابــت بیــن پرســنل، بررســی نیازمندی هــای آموزشــی جدیــد در حــوزه شــبکه 
خدمــات پــس از فــروش و ارتقــای ســطح مهارتــی بــر اســاس نتایــج  آن اســت کــه در نهایــت منجــر بــه افزایــش میــزان رضایــت مشــتریان از بــدو ورود 
بــه تعمیــرگاه تــا زمــان ترخیــص خــودرو شــود. همچنیــن، نتایــج آزمــون هــای مــورد نظر بــر امتیازهــای خبرگــی که بــه افــراد شــرکت کننده تخصیص 

می یابــد، تاثیرگــذار اســت.
ســواالت آزمــون بــا شبیه ســازی فرآینــد عیب یابــی و تعمیــرات بــه صــورت چندگزینــه  ای طراحــی شــده و منابــع آن، مشــتمل بــر »جــزوات آموزشــی«، 

»مســتندات فنــی و تعمیراتــی« بــود کــه بــا چنیــن برنامــه ای بــرای طــرح ســواالت، ســنجش مهارت هــای پرســنل بــه بهتریــن شــکل صــورت گرفت.
گفتنــی اســت، از مزایــای برگــزاری آزمــون بــه صــورت تمــام الکترونیکــی می تــوان بــه کاهــش مخاطــرات بیمــاری کویــد ۱۹ و کاهــش چشــمگیر 
هزینه هــای آزمــون اشــاره کــرد، آن هــم در شــرایطی کــه بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی موجــود، نیــاز بــه کاهــش هزینه هــا و صرفه جویــی بیــش 

ــود. ــاس می ش ــش احس از پی

برگزاری 
گسترده ترین 

آزمون سراسری 
حوزه خدمات پس 
از فروش کشور به 
صورت الكترونیكی

دفتــر منطقــه ای ســاری بــرای 
در  متوالــی  دهمیــن ســال 
وزارت  ارزیابــی  جدیدتریــن 
صمــت، رتبــه اول خدمــات پــس از فــروش 
ــور از آن  ــر کش ــی ۱۱ دفت ــن تمام را در بی

ــت.  ــرده اس ــود ک خ

ــم  ــاکو در مراس ــل ایس ــان، مدیرعام ــدی مونس مه
ــو  ــورت ویدی ــه ص ــه ب ــاری ک ــر س ــر از دفت تقدی
کنفرانــس برگــزار شــده بــود پــس از ارایــه گــزارش 
ــای  ــرای ارتق ــي ب ــر، راهکارهای ــر دفت ــط مدی توس
ــرد. ــرح ک ــات، مط ــه خدم ــت ارای ــزون کیفی روزاف

ماشــااله وردینــی، معــاون شــبکه خدمــات ایســاکو 
نیــز در ایــن جلســه در خصــوص وضعیــت خدمــات 
ایران خــودرو  گــروه صنعتــی  فــروش  از  پــس 
و اهــداف پیــش روی ایــن حــوزه ســخناني را 
ــکاران و  ــه هم ــکاری صمیمان ــرد و از هم ــان ک بی

نمایندگی هــا قدردانــی کــرد.  
محمــد برازنــده مدیــر دفتــر منطقــه ای در خصوص 
ــرای روش  ــت: اج ــر گف ــن دفت ــت ای ــل موفقی عل
بهبــود مســتمر، ارتقــای اســتانداردهای منطقــه بــا 
اســتفاده از چرخــه بهبــود PDCA و پایــش دائمــی 
ــه  ــش ب ــت پوش ــای تح ــای نمایندگی ه فرآینده
صــورت تعاملــی از جملــه اقداماتــی بــوده کــه دفتــر 

ــرار داده اســت. ــگاه ق ســاری را در ایــن جای
مدیــران  رضایــت  شــاخص  در  داد:  ادامــه  وي 
نمایندگــی )DSI( نیــز باالتریــن امتیــاز را در میــان 
ســایر دفاتــر منطقــه اي بــه دســت آورده ایــم و ایــن 
دســتاورد حاصــل تعامــل مثبــت بــا نمایندگی هــای 
مربوطــه اســت، ضمــن آن کــه پایــش بــر نحــوه ارایه 
خدمــات نیــز همــواره در دســتور کار ایــن دفتــر قرار 

داشــته اســت.
برازنــده جــدي بــه ســایر دســتاوردهای دفتر ســاری 
از جمله کســب گواهــی نامه اســتاندارهایی همچون 
و    ISO9001 -ISO10002 - ISO100004
Ohsas18001  در حــوزه موفقیــت پایــدار و 

تمدیــد پیوســته آن بــدون مغایــرت اشــاره کــرد.
در  ســاری  منطقــه ای  دفتــر  اســت،  گفتنــی 
ــت و ۵۱  ــنل اس ــر پرس ــر دارای ۳۲ نف ــال حاض ح
نمایندگــی و ۴۸ فروشــگاه را تحــت پوشــش دارد و 
محــدوده فعالیــت آن در اســتان مازنــدران از بهشــهر 
تــا نوشــهر در ســمنان شــامل شــهرهای شــاهرود و 

ــن اســتان گلســتان اســت. ــان و همچنی دامغ
ایــن دفتــر عــالوه بــر کســب ۱۰ ســال متوالــی رتبه 
ــاخص  ــاز ۷۸۰ در ش ــب امتی ــا کس ــات، ب اول خدم
رضایــت مشــتریان )CSI( در مــرداد ماه امســال، در 
میــان تمــام دفاتــر کشــور باالتریــن امتیــاز را در این 

زمینــه بــه خــود اختصــاص داده اســت. 

دفتر منطقه ای ساری؛
برتِرده سال متوالی
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جنــاب مفیــد در گام اول گفت وگــو کمــی 
از تاریخچــه برگــزاری آزمــون سراســری 

ــا بگویید؟ ــرای م ب
ــال  ــنل از س ــه پرس ــرای کلی ــری ب ــون سراس آزم
۱۳۸۷ هــر ســاله در شــرکت ایســاکو برگــزار 
می شــود و امســال دوازدهمیــن دوره آزمــون 
سراســری خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی 
ــه منظــور مهارت ســنجی پرســنل  ایران خــودرو ب
ــس  ــات پ ــوزه خدم ــاز در ح ــای مج نمایندگی ه
ــا(  ــود )کرون ــرایط موج ــل ش ــه دلی ــروش ب از ف
ــد و در  ــزار ش ــی برگ ــالً  الکترونیک ــورت کام به ص
ــتادی و  ــنل س ــر از پرس ــان، ۵۷۰۰ نف ــن امتح ای
تعمیراتــی نمایندگــی بــه صــورت الکترونیکــی در 

ــد. ــت پرداختن ــه رقاب ــور ب ــر کش سراس
راســتایی  چــه  در  آزمــون  ایــن 

شــد؟ طرح ریــزی 
از دالیــل اجــرا و برنامه ریــزی ایــن آزمون هــا ایجــاد 
ــات،  ــبکه خدم ــنل ش ــن پرس ــت بی ــزه و رقاب انگی
بررســی نیازمندی هــای آموزشــی جدیــد در حــوزه 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش، شناســایی نفــرات 
ــنل  ــارت پرس ــطح مه ــن س ــون، تعیی ــر آزم برت
ــرای  ــی ب ــات اصالح ــف اقدام ــی و تعری نمایندگ

ارتقــای دانــش مهارتــی شــبکه اســت.
طبقه بنــدی آزمــون بــه چه صــورت 

ــت؟ اس
آزمون هــا در دو گــروه »فنــی« و »مدیریتــی 
کارشناســی« طــی دو هفتــه بــرای کلیــه ســطوح 
شــاغل در نمایندگی هــا در ۹ پســت برگــزار 
ــر  ــت های مدی ــت پس ــه نخس ــود، در هفت می ش
ــرش،  ــناس پذی ــروش، کارش ــس از ف ــات پ خدم
ــار و در  ــئول انب ــتریان، مس ــور مش ــئول ام مس
هفتــه دوم کارشناســان فنــی، مکانیــک، 
برقــکار، جلوبنــدی کار و گازســوزکار 

شــرکت می کننــد تــا تمــام مشــاغل، در خصــوص 
ــای  ــی و مهارت ه ــای خدمات ــر فرآینده ــلط ب تس

تعمیراتــی خــود بــه ســواالت 
ــد. ــخ دهن ــی پاس تخصص

پرســش های آزمــون را چــه 
تیمــی طراحــی می کنــد؟

ــای  ــون در کارگروه ه ــواالت آزم س
ــن  ــا آخری ــق ب ــی و منطب تخصص
نهایــی  و  طراحــی  تغییــرات 

می شــوند.
ســواالت فنی نیــز توســط کارگروه 
مدرســان ارشــد مدیریــت آمــوزش 
فنــی کــه ســابقه زیــادی در تدوین 
و طراحــی ســواالت آزمــون دارنــد 

انجــام می شــود.  
ــه  ــی بــ ــا منابعـــ آیــ
شــرکت کنندگان معرفــی 

می کنیـــد؟
بــا  آزمــون  فنــی  ســوال های 
شبیه ســازی فرآینــد عیب یابــی 

ــی  ــه  ای طراح ــورت چندگزین ــه ص ــرات ب و تعمی
و از »جــزوات آموزشــی«، »مســتندات فنــی و 

تعمیراتــی«  اســتخراج می شــود.
ســوال های مدیریتــی نیــز براســاس آموزش هــای 
ــی  ــای مدیریت ــارت و توانایی ه ــد مه ــیر رش مس
ــا میــزان تســلط مدیــران خدمــات پــس  اســت ت
از فــروش بــر روی فرایندهــا شناســایی شــود. 
الزمــه همیــن جــا عنــوان کنــم بررســی ســوابق و 
نتایــج آزمــون نشــان می دهــد افــرادی کــه تســلط 
بیشــتری بــر روی سیســتم ها و فرایندهــای داخلی 
ــری  ــردی باالت ــج عملک ــد از نتای ــی دارن نمایندگ

ــد. برخوردارن
ــه  ــون ب ــواالت آزم ــی س ــل طراح مراح

ــت؟ ــورت اس ــه ص چ
از فاکتورهــای یــک آزمــون موثــر طــرح ســوال های 
بــه  توجــه  بــا  اســت.  خــوب 
اهمیــت موضــوع  در اولیــن قــدم؛ 
کارگروهــی از متخصصــان دوره هــا 
ــوزه  ــه در ح ــد ک ــان ارش و مدرس
فنی متبحر هســتند تشــکیل شــد. 
ابتــدا اهــداف آزمــون تبیین شــد تا 
کلیــه ســواالت منطبــق بــر آزمــون 
و بــر اســاس آخریــن تغییــرات 
شــبکه  خــاص  موضوعــات  و 

نمایندگی هــا طراحــی شــود. 
ــور  ــه ط ــون ب ــواالت آزم ــک س بان
جداگانــه طراحــی  و در نهایــت 
طــی جلســات  تخصصــی ســواالت 
را نهایــی و کنتــرل کردیــم.  البتــه 
ــان،  ــطح آس ــه س ــواالت در س س
ــدی   ــه بن ــوار درج ــط و دش متوس
ــا  ــون ب ــطح آزم ــذا  س ــدند  ل ش
توجــه بــه مشــاغل و نیازهــای 
ــن  ــد. همچنی ــزی ش ــاغل طرح ری ــی مش اطالعات
بــرای ســنجش کیفیــت آزمــون نیــاز به بررســی دو 
شــاخص ضریــب تمیــز و ضریــب ســختی آزمــون 
ــن  ــوال ای ــر س ــرای ه ــن دوره ب ــه در ای ــت ک اس

می شــود.  اندازه گیــری  و  بررســی  ضریب هــا 
ــامانه  ــواالت در س ــذاری س ــوه بارگ نح

ــت؟ ــه اس ــون  چگون آزم
یکــی از مهمتریــن بخش هــای آمــاده ســازی 
آزمــون بــه بارگــذاری ســواالت در ســامانه و 
ــه  ــا توج ــردد. ب ــون برمی گ ــدل آزم ــی م طراح
بــه اینکــه آزمــون فنــی بــا شــبیه ســازی فراینــد 
عیب یابــی همــراه اســت ضروریســت میــزان 
مهــارت افــراد در شناســایی عیــوب و فراینــد 

عیب یابــی شناســایی و ارزیابــی شــود . لــذا تواتــر 
ــواالت  ــه س ــراد ب ــی اف ــوه دسترس ــواالت، نح س
ــط  ــون توس ــل آزم ــق مراح ــام دقی ــون، انج آزم
کارآمــوزان و بــه حداقــل رســاندن خطــا در ثبــت 
ــی  ــه خوب ــا اهمیــت اســت کــه ب ــج بســیار ب نتای
ــی شــده  ــدات پیش بین ــا تمهی ــون، ب ــن آزم در ای
اجرایــی شــد. یکــی از قابلیت هــای ایــن دوره 
تصادفــی ســازی ســواالت آزمــون بــود کــه ادمیــن 
آزمــون بــا فعال کــردن آن، هــر شــرکت کننده 
مجموعــه ســوال منحصــر بــه فــردی را با ســواالت 

متفــاوت دریافــت می کــرد.
شــرکت کنندگان را بــرای حضــور در 

آزمــون چگونــه آمــاده می کردیــد؟
شــاید یکــی از بخش هــای مهم آزمــون آماده ســازی 
افرادیســت کــه بــرای اولیــن بــار در آزمــون شــرکت 
ــق اطالعیه هــای  ــد. در گام نخســت از طری می کنن
آموزشــی بــه شــبکه نمایندگی هــا اعــالم شــد تــا 
ــع آزمــون از نحــوه و شــرایط  ضمــن مطالعــه مناب
ــند.  ــته باش ــل داش ــالع کام ــون اط ــزاری آزم برگ
بــا همــکاری مدیریــت ارتباطــات سیســتم اطــالع 
ــی مشــخص  ــر زمان ــا توات ــز ب رســانی پیامکــی نی
برنامه ریــزی شــد تــا همچنــان افــراد بــرای حضــور 
ــم  ــد اشــاره کن ــد. بای ــدام کنن ــون اق ــان آزم در زم
ــالع و  ــدم اط ــته ع ــکالت ادوار گذش ــی از مش یک
فراموشــی از کــد کاربــری بــود که طــی ایــن دوره از 
طریــق ســامانه پیامکــی ۲۴ ســاعت قبــل از آزمــون 

ــم.  ــانی کردی ــددا اطالع رس مج
ــازی  ــه امتی ــون از چ ــر آزم ــرات برت نف

ــد؟ ــد ش ــودار خواه برخ
براســاس نتایــج آزمــون، نفــرات برترکشــوری 
بــا  مطابــق  و  شناسایی شــده  منطقــه ای  و 
دســتورالعمل نظــام تشــویق و تنبیــه شــبکه 

می گــردد. اقـــدام  نمایندگی هــا 

آزمون سراسری
در سایه کرونا

از دالیل اجرا و 
برنامه ریزی این آزمون ها 
ایجاد انگیزه و رقابت بین 
پرسنل شبكه خدمات، 
بررسی نیازمندی های 

آموزشی جدید در حوزه 
شبكه خدمات پس از 

فروش، شناسایی نفرات 
برتر آزمون، تعیین سطح 
مهارت پرسنل نمایندگی 

و تعریف اقدامات 
اصاحی برای ارتقای 
دانش مهارتی شبكه 

است.

ــه  ــی ک ــد. ماراتن ــه ش ــژه ی مواج ــرایط وی ــا ش ــاکو ب ــن ایس ــال مارات امس
ــود.  ــرار داده ب ــا« برگــزاری آن را تحــت شــعاع ق ــام »کرون ــه ن ویروســی ب
ــزار  ــوری برگ ــی از آن حض ــته بخش ــال های گذش ــه س ــون ک ــن آزم ای
می شــد؛ آزمونــی شــده بــود بــرای شــرکت ایســاکو تــا توانایــی خــود را در شــرایط 
ــت. ــرکت کننده داش ــر ش ــه ۵۷۰۰ نف ــی ک ــد، آزمون ــه رخ بكش ــران ب ــی و بح کرونای
بــا توجــه بــه شــرایط؛ شــرکت ایســاکو زیــر ســاخت ها و تمهیــدات الزم چــون تعریــف 
الگوریتم هــای بــرای رندوم ســازی ســواالت و گزینه هــا، تعییــن نحــوه نمایــش 
الكترونیكــی، تــدارك بســتر اینترنتــی، هماهنگی هــای مربــوط بــه ســرور و تخصیــص 
ــرکت کنندگان در  ــه ش ــز ورود ب ــری و رم ــام کارب ــص ن ــب، تخصی ــد مناس ــای بان پهن
دســتور کار خــود قــرار داد و هفته هــا بــرای اجرایــی ماراتــن ایســاکو برنامه ریــزی کــرد.
ــن آزمــون گفت وگــو  ــاره ای ــاون مهندســی و کیفیــت درب ــد، مع ــا امیرحســین مفی ب

کردیــم.
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ــت.  ــی ۱۲۵۹ اس ــاز نمایندگ ــب امتی ــی صاح ــب کاویان  عبدالمطل
نمایندگــي کــه در ســال ۱۳۷۹ بــا هــدف ارائــه خدمــات خــودرو اعــم 
ــروش  ــد و ف ــی، خری ــاوره فن ــدادی مش ــتگاهی و ام ــات  ایس از خدم
خــودرو و نوســازی خودروهــای فرســوده در شــهر کــرج تاســیس شــد 
ــان در  ــان تاســیس همچن ــال از زم ــس از گذشــت ۲۰ س ــک پ و این
زمینــه هــای فــوق فعالیــت دارد. ایــن مرکــز در فضایــی بــه مســاحت 
۲۵۰۰ متــر مربــع بــه صــورت طبقاتــی بــا به کارگیــری حــدود ۹۰ نفر 
پرســنل فنــی، غیــر فنــی و اداری مشــغول به فعالیــت در حــوزه فروش 
و خدمــات پــس از فــروش اســت و در آن نمایندگــی کلیــه خدمــات 
محصــوالت ایــران خــودرو) بــه غیــر از خــودرو کپچــر( ارایــه مي شــود.

وي بــا ارایــه توضیحاتــي در خصــوص فرآیندهــاي اجرایــي ســرویس 
ــد:  ــه مي گوی ــود این گون ــت خ ــت مدیری ــي تح ــریع در نمایندگ س
فراینــد پذیــرش تــا ترخیــص ایــن ســرویس در نمایندگــی مــا کمتر از 
۳۰ دقیقــه در حضــور مالــک خــودرو انجــام می شــود و حــق انتخــاب 
اقــالم مصرفــی بــا مشــتری اســت. بــرای افزایــش رضایــت مشــتریان  
اجــرت ســرویس ها نیــز نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه کــه بــه 
مشــتریان اعــالم می شــود و فاکتــور رســمی با تشــریح کامــل خدمات 
و زمــان ترخیــص خــودرو ارائــه می شــود و در واقــع یکــي از فاکتورهاي 

اساســي موفقیــت مــا در کار نیــز همین هــا هســتند.

وي افــزود: بــرای ســرعت دادن بــه انجام فرآیند فــوق دو جایگاه اختصاصی 
بــه همــراه ابــزار و تجهیــزات اســتاندارد و یک نفر کارشــناس جهــت انجام 
کلیــه امــور پذیــرش تا ترخیــص اختصــاص داده شــده اســت و مهمترین 
عامــل تاثیرگــذار جهــت اجــرای این طــرح تامین قطعــات مورد نیاز ســه 

ماهه نمایندگی توســط شــرکت ایســاکو به شــمار مــي رود.
کاویانــي در خصــوص زیرســاخت هــای مــورد نیــاز بــراي اجــراي ایــن 
طــرح نیــز افــزود: تخصیــص دو جایــگاه مســتقل بــا ابــزار و تجهیــزات 
ــاه جهــت  ــاز ســه م ــورد نی ــی م ــات مصرف ــن قطع ــاز، تامی ــورد نی م
انجــام طــرح و تعییــن کارشــناس اختصاصــی جهــت پیگیــری فرآیند 
ــرش و ترخیــص طــرح ســرویس ســریع از اهــم زیرســاخت هاي  پذی

فراهــم شــده بــراي اجــراي طــرح بــوده اســت.
ــا در اجــراي طــرح ســرویس ســریع  ــه تنه ــن نمایندگــي ن ــه ای البت
موفــق بــوده بلکــه توانســته بــا اجــرای ایــن طــرح هــم در رتبــه یــک 

هــم باقــی بمانــد. 
صاحــب امتیــاز نمایندگــي ۱۲۵۹ ایــران خــودرو بــا اشــاره بــه چنــد 
دلیــل در خصــوص تحقــق ایــن امــر، گفــت:  بــه دلیــل اینکــه پذیرش 
ــه  ــن ب ــت ممک ــریعترین حال ــت و در س ــدون نوب ــریع ب ســرویس س
صــورت تمــام وقــت از ســاعت ۸ الــی ۱۸ انجــام مــی شــود. همیــن 
امــر موجــب رضایــت بیشــتر مشــتریان نمایندگــی می شــود همچنین 
اســتفاده از قطعــات مصرفــی بــا برنــد ایســاکو و تامیــن کلیــه قطعــات 
مصرفــی خــودرو هــای مراجعــه کننــده بــه نمایندگــی از دیگــر دالیل 
ــراي  ــوزه اج ــر در ح ــه برت ــب رتب ــار کس ــک در کن ــه ی ــظ رتب حف

ســرویس ســریع بــوده اســت.
ــور  ــردن ام ــزا ک ــق و مج ــزی دقی ــه ری ــل برنام ــه دلی ــزود: ب وي اف
پذیــرش و ترخیــص ســرویس ســریع، هیــچ خللــی در فعالیت هــای 

ــی وارد نشــد. ــر نمایندگ دیگ
ــه  ــن ک ــان ای ــا بی ــود ب ــاي خ ــر صحبت ه ــش دیگ ــي در بخ کاویان
ــب ۱۱  ــه ترتی ــک روز ب ــرش خــودرو در ی ــن و بیشــترین پذی کمتری
ــات نمایندگــي ۱۲۵۹  ــا اشــاره یکــي از اقدام و ۳۵ دســتگاه اســت، ب
ایــران خــودرو در راســتاي رضایــت مشــتري، اظهــار کــرد: مشــتریان از 
اجــرت و قیمــت قطعــات نمایندگــی ابــراز نارضایتــی می کردنــد کــه با 

کاهــش اجــرت هــا تــا حــدودی رضایــت آنهــا تامیــن شــد. 

تنها عامل موفقیت؛ کار تیمی 
است

ــی  ــاج عل ــوم ح ــت مرح ــا مدیری ــال ۱۳۶۰ ب ــی۱۲۰۴ از س نمایندگ
ــارات  ــار افتخ ــرد. در کن ــاز ک ــرج آغ ــود را در ک ــت خ ــرافراز فعالی س
ــع و  ــه رتبــه ۱ وزارت صنای ــن نمایندگــی  از جمل ۳۹ ســاله ی ای
معادن،رتبــه ممتــاز خدماتــی، دارنــده چهــار گواهینامــه ایــزو 

از شــرکت IMQ، افتخــار کســب گواهینامــه حقــوق مصرف کننــده از 
وزارت صمــت تحــت عنــوان »جشــنواره حامــی« برای ششــمین ســال 
پیاپــی می بایســت موفقیــت دیگــری چــون برتــری در اجــرای کوییک 
ســرویس را بــه آن افــزود. ایــن نمایندگــی در حــوزه کوییــک ســرویس 
ــرش دارد. در ۱۲۰۴  ــا ۳۰۰ پذی ــه ۲۷۰ ت ــا ۲۰  و ماهیان ــه ۱۸ ت روزان
هــر فراینــد مســئول خــاص خــود را دارد و هــر تیــم مســئول هدایت و 
رهبــری یــک فراینــد اســت. تیــم پذیــرش، تیــم انبــار، تیــم تشــریح و 

توضیحــات، تیــم فنــی و ...! 
بهرامیــان، مدیــر خدمــات پــس از فــروش نمایندگــی ۱۲۰۴ در ایــن 
ــی  ــد: نمایندگــی ۱۲۰۴ جــزء اولیــن نمایندگی های خصــوص می گوی
بــود کــه طــرح کوییــک ســرویس را اجرایــی کرد.بــا توجه به سیاســت 
هــای شــرکت محتــرم در جــذب مشــتریان و هدایــت برنامــه ریــزی 
شــده آنهــا بــه نمایندگــی هــا، و همچنیــن اســتراتژی کســب درآمــد 
بیشــتر نمایندگــی هــا، بدلیــل حجــم بــاالی پذیــرش، رضایتمنــدی 
حداکثــری مشــتریان، ســابقه بــاال و همچنیــن شــناحت حداکثــری از 
مجموعــه مدیریــت ایــن نمایندگــی و پرســنل بــا دانــش فنــی بــاال ، از 
زمــان آغــاز طــرح کوییــک ســرویس طبــق مشــاوره مدیــران اجرایــی 
طــرح ایــن نمایندگــی نیــز در مجموعــه اولیــن نمایندگی هــای پایلوت 
قــرار گرفت.بــه محــض اطالع؛ مدیــران اجرایــی نمایندگی به شــناخت 
رویــه و ارائــه آموزش هــای الزم از طریــق برگــزاری جلســه و تشــکیل 
تیمــی متشــکل از مســئول نوبت دهــی، کارشــناس پذیــرش، مســول 

انبــار و تعمیــرکاران محتــرم آغــاز بــه کار کرد .کــه در آن جلســه نقطه 
نظــرات و نقشــه راه بخوبــی مشــخص و مــدون و وظایــف و اختیــارات 
هــر فــرد مشــخص و صورتجلســه شــد. لــذا مدیریــت خدمــات پــس 
از فــروش در راس اجــرای کار بــا همــکاری نزدیــک بــا تیــم پذیــرش 
و تیــم انبــار مســئولیت های الزم در اجــرای ایــن طــرح را در اختیــار 

گرفتند.
ــی  ــرح در نمایندگ ــر ط ــبرد  بهت ــرای پیش ــاخت ها ب ــاره زیرس او درب
می گویــد: بنــده معتقــدم بــرای راه انــدازی و گســترش یــک فراینــد، 
ابتــدای بــه ســاکن برنامه ریــزی، تعییــن نقشــه راه و نهایتــا انتظــارات 
از طــرح، می توانــد مهمتریــن چالــش پیــش روی  یــک مدیــر باشــد. 
ایــن نمایندگــی بــرای اثبــات اثربخشــی بــاالی ایــن طــرح در رضایــت 
مشــتریان می بایســت بــا تمــام قــدرت از صفــر تــا صــد ایــن طــرح را با 
اســتفاده از پرســنل ماهــر و دلســوز خــود اجرایــی می کــرد بــه همیــن 
منظــور راه هایــی کــه می توانســت بــه بهتــر اجــرا شــدن طــرح مــا را 
کمــک کنــد مــورد توجه قــرار گرفــت. از همــه مهمتراینکــه در ۱۲۰۴ 
بدنبــال ارزش آفرینــی بــه پرســنل خــود و مشــتریان بــا خریــد چنــد 
خــط تلفــن همــراه ارتبــاط مســتقیمی بیــن پذیرش کننــده )بعنــوان 
وکیــل مشــتری( و مشــتری برقــرار کردیــم تــا بــه راحتــی مشــتری 
بتوانــد بــدون واســطه از زمــان تحویــل دادن خــودرو تا تحویــل گرفتن 
بــا خیــال راحــت بــا وکیــل خــود در نمایندگــی در خصــوص خــودرو 

خــود مرتبــط باشــد.

پذیرش »سرویس سریع«
بدون نوبت، سریع و به صورت تمام وقت

جــزو ۶ نمایندگــی منتخــب طــرح کوئیــك ســرویس هســتند و اکنون نیــز براســاس نظرســنجی از مشــتریان، 
ــك  ــرح کوئی ــراي ط ــر در اج ــاي برت ــوان نمایندگي ه ــه عن ــا ب ــح فرآینده ــام صحی ــرش و انج ــش پذی افزای

ــده اند. ــده ش ــرویس برگزی س
در این شماره گفت وگوي کوتاهي باآنها انجام داده ایم.
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در حــال حاضــر، کل جهــان بــا 
ــه  ــابقه مواج ــی س ــی ب بحران
شــده و ظهــور ویــروس کرونــا 
ــازمان ها را  ــه و س ــام جامع ــت تم فعالی

ــت. ــرار داده اس ــعاع ق ــت ش تح
ــر  ــراد درگی ــداد اف ــه تع ــن دوران ک در ای
بــه ایــن ویــروس افزایــش یافتــه پرســش 
ــت  ــن اس ــوص ای ــن خص ــی در ای اصل
ــد از  ــه می توانن ــا چگون ــازمان ه ــه س ک
ــن  ــد و در عی ــت کنن ــان حفاظ کارکنانش
حــال فعالیــت روزمــره خویــش را ادامــه 
ــرمایه های  ــت س ــش مدیری ــد؟ نق دهن
انســانی در حمایــت از کارکنــان ســازمان 
در ایــن دوران ســخت چــه خواهــد بــود؟
بــه منظــور پاســخ بــه ایــن ســواالت بــه 
ــتاد  ــای س ــه فعالیت ه ــی ب ــور اجمال ط

ــای  ــاکو و راهكاره ــرکت ایس ــا ش کرون
ایــن ســتاد بــرای حفاظــت از کارکنــان و 
بــه حداقــل رســاندن مشــكات پیــش رو 

می پــردازم.

۱. همزمــان بــا شــدت یافتــن شــیوع ویــروس کرونا 
ــتاد  ــم س ــه تصمی ــه، ب ــای واصل ــاس آماره ــر اس ب
مقابلــه بــا کرونای شــرکت ایســاکو از ابتــدای مرداد 
ــه ای  ــای زمین ــراد دارای بیماری ه ــدداً اف ــاه مج م
ــوق و  ــی حق ــا پرداخــت تمام مشــمول دورکاری ب

مزایــا شــدند.
۲. مطابــق روال تعریــف شــده قبلــی افراد مشــکوک 
بــه کوویــد-۱۹ تــا تعییــن تکلیف شــرایط جســمی 
و افــراد مبتــال نیــز تــا پایــان مــدت بیمــاری )از ۱۴ 
ــا  ــراری ب ــی اضط ــمول مرخص ــاه( مش ــا ۱ م روز ت

پرداخــت حقــوق و مزایــای کامــل شــدند.

۳. بــه تمامــی معاونــت هــا و مدیــران ایــن اختیــار 
داده شــد کــه تــا ســقف ۳۰ درصــد از پرســنل زیــر 
ــتای  ــه در راس ــورت روزان ــه ص ــود را ب ــه خ مجموع
رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی از حضــور در محــل 
کار معــاف و مشــمول دورکاری بــا حقــوق و مزایــای 
ــا و  ــز معاونت ه ــاه نی ــم آذر م ــوند. از نه ــل ش کام
مدیــران ملــزم شــدند روزانــه ۵۰ درصــد از پرســنل 
زیرمجموعــه خــود را از حضــور در محیــط کار معاف 

. کنند
۴. برگــزاری جلســات غیرضــروری و اعــزام همکاران 

بــه مأموریت هــای غیرضــروری ممنــوع!
۵. بــا توجــه بــه مراجعــه کارآمــوزان آمــوزش 
ــف و افزایــش  فنــی از شــهرها و اســتان های مختل
ریســک ســرایت بیمــاری بیــن همــکاران، برگــزاری 
آموزش هــای مرتبــط بــا مدیریــت آمــوزش فنــی در 

ــاً متوقــف شــد. ــه اول محــدود و نهایت وهل

۶. در راســتای اطمینــان از اجــرای کامــل پروتکل ها 
 HSE و اصــول بهداشــتی، یــک نماینــده از بخــش
در آشــپزخانه اســتقرار یافــت و بــر مراحــل مختلف 
فراینــد تأمیــن غــذا از ورود مــواد اولیــه تــا ســرو غذا 

نظــارت می کننــد.
ــرای  ــاب ب ــاب و ذه ــای ای ــرویس ه ــداد س ۷. تع
دســتیابی بــه فاصلــه اجتماعــی مناســب در حیــن 
ــت.  ــش یاف ــم افزای ــتفاده از مســیرهای پرتراک اس

۸. اصــالح لــی اوت و بازســازی ســالن های معاونــت 
تأمیــن و معاونــت فــروش کــه افزایــش فضــا محیط 
ــه  ــی را ب ــذاری اجتماع ــه گ ــت فاصل کاری و رعای

همــراه داشــت. 
ــزی در  ــار مرک ــتوران انب ــای رس ــی اوت میزه ۹. ل
جهــت رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی بیــن 

ــد. ــالح ش ــان اص کارکن

نقش ستاد کرونا ایساکو
در حفظ سامت کارکنان

مدیرعامــل ایســاکو  بــه مناســبت ســالروز میــاد بــا ســعادت حضــرت زینب 
کبــری )س( و  بزرگداشــت روز پرســتار بــه همــراه جمعــی از مدیران بــا حضور 

در درمانــگاه شــرکت از زحمــات پرســتاران درمانــگاه تقدیــر و تشــكر کرد.

مهــدی مونســان در ایــن دیــدار از مقــام واالی پرســتاران تجلیــل کــرد و گفــت: بنده بــه نمایندگــی از خانواده 
ایســاکو  قــدردان زحمــات و تالش هــای ایثارگرانــه شــما هســتم کــه ایــن روزهــا در خــط مقــدم مبــازره 
بــا ویــروس کرونــا هســتید و رســالت و تعهــد ســنگینی در قبــال ســالمت جامعــه و همکاران خــود به 

عهــده داریــد و بــا از خــود گذشــتگی بــه جامعــه خدمــت می کنیــد.

روزتان مبارك؛
پرستاران
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The entrepreneur Ben Horowitz, co-
founder of Opsware and currently a ven-
ture capitalist, found himself confronted 

several years ago with a management problem. 
Two outstanding departments at a company he 
managed __ Customer Support and Sales Engi-
neering __ were at loggerheads. Sales Engineer-
ing accused Customer support of not responding 
promptly enough to customers, thereby hamper-
ing sales. Customer Support accused Sales En-
gineering of writing defective code and ignoring 

their suggestions for improvement. Obviously it 
was essential the two departments work closely 
together. Considered separately, both were well 
managed and superbly staffed. Appealing to them 
to try and see things from each other’s perspec-
tive accomplished little, but then Horowitz had 
an idea. He made the head of Customer Support 
the head of Sales Engineering __ and vice ver-
sa. Not temporarily, mind you. Permanently. Both 
were initially horrified, but a week after stepping 
into their antagonist’s shoes they had got to the 

bottom of the conflict. Over the following weeks 
they adjusted their operations, and from then on 
the two departments cooperated better than any 
others at the firm.
Thinking yourself into your opponent’s position 
seldom works. The requisite mental leap is too 
great, the motivation lacking. In order to genuine-
ly understand someone, you have to adopt their 
position __ not intellectually but in actual fact. You 
have to step into their shoes and experience your 
opponent’s situation first-hand.

accomplishبه انجام رساندن

accuseمتهم کردن

adjustسازگار کردن، وفق دادن

adoptاتخاذ کردن

antagonistمخالف، رقیب، هم آورد

appealدرخواست کردن

capitalistسرمایه دار

closelyبه طور نزدیک، از نزدیک

cofounderبنیان گذار، موسس )مشارکت کننده در تاسیس(

confrontمواجه بودن )با(

cooperateهمیاری کردن، تعاون داشتن )در(

currentlyدر حال حاضر

customerمشتری

defectiveناقص، معیوب

engineeringمهندسی

entrepreneurکارآفرین

essentialضروری، الزم

experienceتجربه کردن

firmشرکت، موسسه بازرگانی

first-handبه صورت مستقیم، شخصا"

genuinelyبه طور خالص، درست و واقعی

hamperمانع شدن، مختل کردن

headرئیس

horrifiedترسیده، وحشت زده

ignoreمورد غفلت قرار دادن

improvementبهبود، توسعه

in order toبه منظور اینکه

initiallyابتدائا"

intellectuallyبه طور ذهنی و فکری

lackingنبودن، نداشتن، فاقد بودن

leapخیز، جهش، پرش

littleکم، ناچیز

mentalذهنی، فکری

motivationانگیزه، محرک

obviouslyبه طور واضح

opponentرقیب، حریف، هم آورد

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس چهارم: 

Henry Ford’s Firmness of 
Decision

< مهران فصیحی حور

واژگان:

outstandingبرجسته، متمایز

permanentlyبه صورت دائم

perspectiveچشم انداز، منظر، جنبه فکری 

positionموقعیت

promptlyبی درنگ، فورا"، بدون معطلی

requisiteالزمه، احتیاج، شرط الزم

salesفروش

seldomبه ندرت

separatelyبه طور مجزا

suggestionپیشنهاد

superblyبه صورت عالی و فوق العاده

supportحمایت، پشتیبانی

therebyبدان وسیله، در نتیجه

at loggerheads (to be)در مخالفت و تعارض شدید بودن

ventureریسک، مخاطره

vice versaبر عکس، در جهت مخالف
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یادآوری:
Conflict همــان تعــارض: عــدم توافــق در مــورد تخصیــص منابــع کمیــاب یــا اختــالف در خصــوص 

ــا در ســطح ســازمانی رخ دهــد. ــد در ســطح بیــن فــردی ی اهــداف، ارزش هــا و غیــره کــه می توان

Conflict: Disagreement about the allocation of scarce resources or clashes 
regarding goals, values, and so on; can occur on the interpersonal or organ-
izational level.

1) The boxer punched his ……………… on the nose.

A) opponent
B) stepper
C) motivator
D) staff

2)
The school district’s severe budget cuts may ……………… the flow of education in our 
schools.

A) support
B) hamper
C) improve   
D) horrify

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

خودآزمایي: پاسخ سواالت شماره قبل:

بــن هاروویتــز ِ)Ben Horowitz(  کارآفرین، از بنیانگذاران شــرکت 
آپســور )Opsware( کــه هم اکنــون از کســانی بــه شــمار مــی رود 
کــه در ریســک های ســرمایه گذاری مشــارکت دارد، ســال ها پیــش 
بــا یک مســئله مدیریتــی مواجه شــد. دو اداره بســیار موفِق شــرکتی 
ــت از  ــی اداره حمای ــود، یعن ــش ب ــده دار مدیریت ــز عه ــه هاروویت ک
مشــتری و اداره مهندســی فــروش بــا هــم بــه مشــکل خــورده بودند. 
اداره مهندســی فــروش، اداره حمایــت از مشــتری را متهــم می کــرد 
بــه ایــن کــه بــه مشــتریان پاســخ ســریع و بــه موقــع نمــی دهــد و 
بدیــن ترتیــب فــروش بــا مشــکل مواجه مــی شــود. اداره پشــتیبانی 
ــن  ــه ای ــرد ب ــم می ک ــروش را مته ــم اداره مهندســی ف مشــتری ه
کــه ُکدهــای نادرســت و ناقــص را می نویســد و پیشــنهادهای اداره 
ــرای بهبــود، مــورد غفلــت قــرار می دهــد.  پشــتیبانی مشــتری را ب

ــر واضــح بــود کــه هــر دو اداره می بایســتی بــا هماهنگــی کامــل  پُ
بــا یکدیگــر کار کننــد. هــر کــدام از ادارات بــه صــورت مجــزا، عالــی 
ــد.  ــره می بردن ــاده ای به ــان فوق الع ــدند و از کارکن ــت می ش مدیری
ــا مســائل را  ــد ت ــالش کنن ــن کــه ت ــرای ای ــا ب درخواســت از آن ه
از زاویــه دیــد طــرف مقابــل نــگاه کننــد، تاثیــر چندانــی نداشــت. 
ــس  ــرد. او رئی ــور ک ــز خط ــن هاروویت ــه ذه ــده ای ب ــد، ای ــا بع ام
اداره پشــتیبانی مشــتری را بــه ریاســت مهندســی فــروش گمــارد 
و برعکــس. توجــه داشــته باشــید کــه ایــن تعویــض، یــک تعویــض 
موقتــی نبــود و بــه صــورت دائــم انجام شــد. در ابتــدا، تــرس و دلهره 
هــر دو آنهــا را فــرا گرفــت، امــا یــک هفتــه بعــد از ایــن کــه پــای 
خــود را در کفــش حریــف گذاشــته و راه رفتنــد )پشــت میــز رقیــب 
شــان مشــغول بــه کار شــدند(، اختالفــات شــان فروکــش کــرده و به 

حداقــل رســید. طــی هفته هــای بعــد، دو اداره فعالیت های شــان را 
بــا هــم وِفــق داده و از آن پــس،  بیــش از هــر دو بخــش دیگــری در 

شــرکت، بــا یکدیگــر همــکاری نمودنــد. 
ایــن کــه صرفــا خودتــان را در موقعیــت رقیــب تــان فــرض کنیــد، 
ــت  ــود در موقعی ــردِن خ ــور ک ــد. تص ــی ده ــه م ــدرت نتیج ــه ن ب
رقیــب، قــوه ی تخیــل قدرتمنــدی را مصــروف مــی دارد، امــا انگیزه ی 
کافــی بــرای ایــن کار وجــود نخواهــد داشــت. بــرای ایــن کــه بتــوان 
کســی را بــه طــور کامــل بفهمیــد،  بایســتی، در واقعیت، خــود را در 
موقعیــت او  قــرار دهیــد، نــه در ذهــن و تصــور. بایــد در عمــل، پــا 
را در کفــش او بگذاریــد )پــا را جــای پــای او بگذاریــد( و موقعیــت 

رقیب تــان را شــخصاً و بــدون واســطه تجربــه کنیــد.

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

1: C) yield 
2: B) obstinate

تعویِض نقش ها
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افقی:
1- مجموعــه ای از ارزش هــا، باورهــای راهنمــا، تفاهم هــا و روش هــای تفکــر مشــترک 

بیــن اعضــای ســازمان-توان 
2- کارش راهنمایی است - »سیب زمینی من« به زبان آذری

3- نام روستایی در کاشان- یکه و تنها-مقابل خوب
- در مدرســه  نمی پذیرنــد  را  فکــر جدیــد  افــراد معمــوال  ایــن   - 4- جنــس قوی تــر 

نیــم ا می خو
5- حــرف پانزدهــم حــروف الفبــای فارســی - جــور - مخفــف کلمــه انگلیســی بــه معنــی 

شــبکه - طریقــه و منــوال
7- حرفش را بدون تعارف می زند - ماه دهم

8- از محبوب ترین رنگ های خنثی
9- بوسیله آن فرایند را کنترل می کنند - چهره - جرم و تقصیر

10- ته نشست - به معنی تردید است - پوست کن
11- مجموعه ای مشخص و مرتب شده از فعالیتهای کاری - رونــد مطلــوب هــر مدیــر- 

مشــاهده شــده خارجــی
12- نوعــی وســیله بــرش - مشــقت و محنــت - در اصطــاح عامیانــه بــه معنــی خنــگ 

اســت - به معنــی زایــش اســت
ــا »ه«  ــا اگــر ب ــام حیوانــی زیب ــام کارخانــه و ســه راهــی در جــاده مخصــوص - ن 13- ن

ــل بــه اهــداف تعییــن شــده بنویســیم - عبــارت اســت از درجــه و میــزان نِی
14- تاشــی بــرای آشــکار کــردن دارایــی پنهــان در ذهــن کارکنــان و تبدیل کــردن ایــن 

دارایــی بــه دارایــی ســازمانی اســت
15- فراینــدی در ســازمان کــه بــر روی قطعــه ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد - بــی آغــاز 

و بــی پایــان 

عمودی:
1- کشور برج ایفل - لقب انسان در بین مخلوقات است - حیوان نجیب

2- تکــه ای از پــازل مدیریــت می باشــد کــه بــا نفــوذ بــر دیگــران معنــا پیــدا می کنــد - 
جمــع ِســر

3- بمعنی گوارا است - نام فرقه ای از مسلمانان در زمان امام علی)ع(
4- تمثیل و سمبل - معنی آن دختر است - ماه یا قمر

5- تبهکار - ..... مرد به ز دولت اوست
6- قصــد کــردن و خواســتن - بــرای انجــام آن هــر روز بــه ایســاکو می آییــم - خــال و 

ضمــن
7- مایع حیات - صدای برگ پاییزی - با دریا می آید

8- نوعــی فلــز کــه در نمــک یافــت می شــود - پــس نیســت - قلیــل - حــرف اخــر الفبــا 
را تکــرار کنیــد

9- نوعی بیماری سردرد - پایداری و ایستادگی
10- همان 5S است - با ص بنویسید معنی ساکت را خواهد داد، 

11- قوت غالب - نوعی استدالل
12- بمعنــی رهــا اســت - فلــز چهــره - خوش طعــم کننــده چــای اســت - خــودروی 

آلمانــی
13-  درخت انگور - پایه و رکن - بکوشید تا مدیریتش کنید

14- نــام دبیرخانــه آراســتگی، پیشــنهادها و بهــره وری شــرکت - به معنــی خــرس و در 
آســمان - جهــش

15- فرایندی در راستای تامین رضایت مشتریان ایساکو- شهری در استان اصفهان

 طراح | سید مجید آژگان

حل جدول شماره قبل

از جدول حل شده عكس بگیرید 
و به شماره ۰۹۱۰8۹2۰۶28 ارسال 
کنید... به 2 نفر از شرکت کنندگان 

به قید قرعه جایزه اهدا می شود.
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