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در محیط رقابتی امروزی که همیشه در حال تغییر است، کسب وکار نمی تواند دوام بیاورد مگر 
اینکه مشــتریان خود را راضی کند. ارائه خدمات پس از فروش توسط یک شرکت در ارضای 
نیازها و ادراکات مشــتری حیاتی است. برای داشتن خدمات پس از فروش با کیفیت باید یک 

سیستم تحول مناسب وجود داشته باشد. 
از این رو در سازمان هایی که وظیفه ارائه خدمات پس از فروش یک کاالی صنعتی با تیراژ باال 
را بر عهده دارند، نه تنها باید پیوسته مســیرهای اصالحی در فرآیندهای ارائه خدمات را در 
دستور کار قرار دهند، بلکه برای غرق نشدن در امواج پر تالطم رقابت در این حوزه باید به دنبال 

طرح های انقالبی و تحولی باشند. 
هر چند طبق تعریف کالسیک خدمات پس از فروش مطابق نظریه برایان کوهن »خدمات پس 
از فروش تعهدي اســت که شرکت ها براي پاسخگویي به نیاز مشتریان براي پشتیباني در یک 
دوره زماني خاص )با نگاه کسب و کار( ارائه مي دهند«، اما بی شک امروز خدمات پس از فروش 

به عنوان یکی از مهمترین آیتم های انتخاب کاال پیش روی مشتریان قرار دارد.
 زیرا این خدمات باکیفیت اســت که می تواند موجب خوشنودی مشــتریان از خرید خود و 
مهمتر از آن »وفاداری« به برند شود. به این ترتیب خدمات پس از فروش باکیفیت اگر موجب 
رضایت مندی مشتریان باشــد، در نهایت وفدارای به برند را ایجاد می کند و برای یک سازمان 

تولیدی-صنعتی این بهترین روش برندینگ است. 
اگر خدمات پس از فروش را از منظر حافظه تاریخی صنعت خودرو در جهان بررسی کنیم، باید 
به دهه ابتدایی قرن 2۰ بازگردیم. دورانی که تولید خودرو به صورت انبوه در کشورهای مختلف 
آغاز شد و از جمله پیشتازان این حوزه نیز هنری فورد در آمریکا بود. اما در ایران خدمات پس 

از فروش در حقیقت از دهه 5۰ شمسی با جدیت بیشتری فعال شده است. 
خدمات پس از فروش به ســبک و سیاق جدید در کشــور که همراه با به کارگیری ابزارهای 
ارتباطی جدید و  پیگیری Fallow up مشتریان معنا پیدا می کند، در حدود یک دهه است 
که گســترش یافته و از شکل سنتی خود خارج شده اســت. بی شک از جمله پیشتازان این 
بخش نیز شرکت ایساکو است که توانسته ۱2 سال با همت و تالش کارکنان خود رتبه نخست 
رضایت مندی مشــتریان را در نظرسنجی و آزمون های شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد 

ایران)ISQI( به دست آورد. 
اما همیشه حفظ قهرمانی سخت تر از کسب آن است. هر چند سالیان متوالی ایساکو توانسته 
این قهرمانی را حفظ کند، اما نباید تصور کرد رقیبان نشســته اند و دســت روی دست دارند. 
زیرا امتیازهای کسب شده توسط رقیبان نیز در حال افزایش است  و از این رو ایساکو از سال 
گذشــته با اجرای طرح تحول وارد فاز جدید از فعالیت های خود شده است تا راه موفقیت را 

گم نکند. 
اجرای طرح تحولی که از بهمن ماه سال گذشته آغاز شده است، موجب افزایش رضایت مندی 
مشتریان شده و امروز ایساکو توانسته با افزایش ۱۰ امتیازی در شاخص رضایت مندی مشتریان 
در فروردین ماه ۱۴۰۱ به امتیاز کل 793 در ارزیابی های ISQI دســت پیدا کند. عددی که تا به 

امروز هیچ یک از شرکت های خدمات پس از فروش در صنعت خودرو به آن نزدیک نشده اند. 
اســتراتژی های طرح تحول در خدمات پس از فروش ایساکو به گونه ای پیش رفته است که در 
کوتاه مدت خودروهای برگشتی به مراکز خدماتی با ایرادهای یکسان تا ۴8 درصد کاهش یافته 
اســت و همزمان با افزایش 5۰ درصدی برنامه های آموزشی برای متخصصین شبکه خدمات، 
مشتریان بهبود در دریافت خدمات را احساس می کند. احساسی که یقینا موجب وفاداری به 

برند خواهد شد. یعنی سرمایه اصلی برون سازمانی. 
امروز در جهان خدمات پس از فروش آنقدر گســترش یافته اســت که سهم باالیی در درآمد 
ساالنه شرکت های تولیدکننده دارد. به طوری که در بعضی از شرکت های تولید کننده خودرو 
با تیراژ باال که تعداد خودروهای خارج از گارانتی زیادی در جهان دارند، این سهم تا حدود 2۰ 

درصد از سود سالیانه را شامل می شود.  
از طرفی حوزه خدمات پس از فروش یکی از بهترین راه های بی واسطه در ارتباط با مشتریان به 
حساب می آید، زیرا در این ارتباط اطالعاتی که بین ارائه دهنده خدمات و مشتری به اشتراک 
گذاشته می شود، برآیندی از مباحث مختلف در حوزه های تولید و مهندسی تا فروش و تحویل 
است. به این ترتیب خدمات پس از فروش را باید همچون بانکی سودده نگاه کرد که ایجاد 
تحویل و ســرمایه گذاری در آن می تواند، یکی از استراتژیک ترین تصمیمات کالن یک 

سازمان باشد. 

تحول در خدمات پس از فروش
کلید رقابت

یادداشــت

< مرتضی مرادی

وزیــر صمــت در ســومین بازدیــد خــود از شــرکت ایران خــودرو برای 
ــاده ای رییس جمهــوری  پیگیــری تحقــق اهــداف فرمــان هشــت م
در رونــد اصــالح عملکــرد خودروســازان گفــت: خوشــبختانه نقشــه 
راه طراحی شــده در خصــوص صنعــت خــودرو کشــور در بــازه زمانــی دو ســاله، 
تاکنــون پیشــرفت خــوب و قابــل مالحظــه ای داشــته و اهــداف آمــار تولیــد در 
ایــن برنامــه به طــور کامــل محقــق شــده اســت و ازاین پــس بــه دنبــال ایجــاد 

تغییــر در محصــوالت و طراحــی خودروهــای جدیــد هســتیم.

ســیدرضا فاطمــی ادامــه داد: از محورهــای مهــم ایــن برنامــه موضــوع افزایــش آمــار تولیــد اســت 
کــه به طــور تقریبــی مشــکالت آن حل شــده اســت؛ ســال گذشــته حــدود ۱۷۰ هــزار دســتگاه 
خــودرو ناقــص در کــف پارکینــگ خودروســازان داشــتیم و تولیــد مســتقیم تولیــدات دو شــرکت 
بــزرگ خودروســازی حــدود ۱۸ درصــد بــود، یعنــی تنهــا ۱۸ درصــد خودروهــا به صــورت کامــل 
از خــط تولیــد خــارج و بــه بــازار عرضــه می شــدند و ایــن مســئله مشکل ســاز شــده بــود، امــا 
اکنــون خوشــبختانه در شــرکت ایران خــودرو آمــار تولیــد مســتقیم بــه ۱۰۰ درصــد رســیده و 
ایــن رقــم در شــرکت ســایپا رقمــی حــدود ۹۵ تــا ۹۶ درصــد اســت کــه نســبت به ســال گذشــته 

عملکــرد خوبــی بــه شــمار مــی رود.
وزیــر صمــت عنــوان کــرد: اقدامــات دیگــری نیــز در خصــوص صنعــت خــودرو از ســوی وزارت 
صمــت دنبــال می شــود کــه ازجملــه آن هــا می تــوان بــه مقابلــه باعرضــه اقــالم تقلبــی و قاچــاق 
لوازم یدکــی خــودرو در کشــور اشــاره کــرد کــه حــدود ۳۰ درصــد بــازار را شــامل می شــود، بــرای 
مثــال کمک فنرهــای دســت دوم پــس از تغییــر ظاهــر دوبــاره بــه بــازار عرضــه می شــدند کــه بــه 

ســبب حادثه ســاز بــودن بــرای ایــن صنعــت چالــش ایجــاد می کردنــد.
فاطمــی امیــن تصریــح کــرد: در قالــب برنامــه طراحی شــده از ســوی وزارت صمــت، محورهایــی 
همچــون تنــوع محصــوالت، ارتقــای کیفیــت، اصــالح ســاختار مالــی و مدیریــت و...، موردتوجــه 

قرارگرفتــه و از خودروســازان خواسته شــده مطابــق ایــن برنامــه حرکــت کننــد.

در سومین بازدید از صنعت خودروسازی مطرح شد

تغییر در محصوالت
و طراحی خودروهای 
جدید قدم بعدی طرح 

تحول صنعت خودرو است
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خطیبی: عبور ایران خودرو از گردنه 
سخت تحریم و فشارهای داخلی

ــالم  ــودرو اع ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
کــرد: رونــد حرکتــی ایــن شــرکت در ماه هــای اخیــر 
نشــان می دهــد کــه ایــران خــودرو از شــرایط ســخت 
تحریم هــای بین المللــی و فشــارها و هجمه هــای داخلــی عبــور 

کــرده و بــه روزهــای درخشــان خــود بازگشــته اســت.

مهــدی خطیبــی در بازدیــد از رونــد فعالیــت خطــوط تولیــد ایــن شــرکت بــا 
بیــان ایــن مطلــب افــزود: ایــران خــودرو گام در مســیر بســیار مهمــی گذاشــته 
کــه نقطــه آغــاز آن تولیــد کامــل و عبــور مســتقیم اســت و در همیــن راســتا 
آمــار تولیــد کامــل ایــن شــرکت تا امــروز بــه عــدد ۱۵۲.۳۲۴ دســتگاه رســیده 
و تعــداد فاکتورهــای صــادره ایــن شــرکت نیــز بــه ۱۴۱.۲۷۶ مــورد رســیده که 

بــه ترتیــب رشــد ۵۶ درصــدی و ۴۴ درصــدی را بــه دنبــال داشــته اســت.
ــا رشــد ۲۵  ــز ب ــن شــرکت نی ــان این کــه میــزان عرضــه خــودرو ای ــا بی وی ب
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه عــدد ۱۴۳.۵۶۸ دســتگاه 
رســیده، افــزود: بــا اســتمرار رویکــرد تولیــد کامــل و عبــور مســتقیم حرکــت 
شــتابنده ایــران خــودرو در مســیر افزایــش تولیــد ادامــه خواهــد داشــت و در 
شــرایط فعلــی می توانیــم کــه ادعــا کنیــم کــه نســبت بــه شــش مــاه قبــل، 

ایــن مجموعــه در جایــگاه قابــل قبولــی قــرار گرفتــه اســت.
ــان این کــه ایجــاد فضاهــای  ــا بی ــران خــودرو ب ــی ای مدیرعامــل گــروه صنعت
ــان  ــران و کارکن ــزم و اراده مدی ــر ع ــر ب ــا تاثی ــب ه ــش تخری مســموم و افزای
ایــران خــودرو در مســیر پیشــرفت نــدارد، افــزود: در همیــن راســتا بــا رونمایــی 
از محصــول جدیــد »ری را« بــه عنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ ایران خــودرو و 
حتــی صنعــت خــودرو ایــران نشــان دادیــم کــه بــا وجــود تمــام ســختی هــا 

قطــار پیشــرفت ایــن مجموعــه متوقــف نخواهــد شــد.
ــای  ــی ماه ه ــد ط ــای جدی ــه ه ــرای برنام ــا اج ــه ب ــان این ک ــا بی ــی ب خطیب
گذشــته، ایــران خــودرو بــه روزهــای درخشــان خــود بازگشــته اســت، افــزود: 
ــای  ــی، زیرســاخت ه ــروه صنعت ــن گ ــای ای ــم ســرمایه گذاری ه حجــم عظی
گســترده و نیــروی انســانی خــالق، کارآمــد و نخبــه ایــران خــودرو بزرگ تریــن 
نقطــه قــوت ایــن مجموعــه و صنعــت خــودرو ایــران اســت و تردیــد نداریــم که 
بــا وحــدت و همدلــی بیش تــر دســتاوردهای مهم تــری حاصــل خواهــد شــد.
وی خطــاب بــه معاونــان و مدیــران ایــن شــرکت بــا بیــان این کــه اصالــت هدف 
اصلــی گــروه صنعتــی ایــران خودرو اســت، افــزود: بــا اتخــاذ تدابیر هوشــمندانه 
و بــی توجهــی بــه هجمــه هــا و فضاهــای موهــوم به هیــچ عنــوان نبایــد از رویه 
هــای غیراخالقــی تاثیرپذیــری داشــته باشــیم و بایــد بــا هوشــیاری و درایــت بر 

ایــن فضاهــای تاریــک غلبــه کنیم.
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ــروه  ــتریان گ ــت مش ــای رضای ــای ارتق ــداف و برنامه ه ــن اه ــش تبیی همای
صنعتــی ایران خــودرو از خدمــات پــس از فــروش در راســتای »طــرح تحــول 

کیفیــت« برگــزار شــد.

در ایــن همایــش، بابــک ســالجقه مدیــر عامــل ایســاکو برنامه هــای ســال ۱۴۰۱ در حــوزه خدمــات پــس از 
فــروش شــرکت را بــه معاونــان، مدیــران ســتاد و دفاتــر منطقــه ای و کارشناســان حــوزه خدمات پــس از فروش 

ابــالغ کــرد.
مدیرعامــل ایســاکو اهــداف پیــش روی مجموعــه در زمینــه خدمات پــس از فــروش را که بر مبنای فرمایشــات 
مقــام معظــم رهبــری، فرامیــن هشــت گانه رییــس جمهــوری محتــرم در بازدیــد از ایران خــودرو و دســتورهای 
ویــژه وزیــر صمــت و نیازمندی هــای مشــتریان طرح ریــزی شــده بــود، تبییــن و توقعــات و انتظــارات خــود را 

بــه صــورت شــفاف بــرای مجموعــه مطــرح کرد.
معــاون خدمــات پــس از فــروش ایســاکو نیــز در ایــن همایــش ضمــن تشــریح اهــداف شــرکت گفــت: حــدود 
نیمــی از هموطنــان و خانواده هــای ایرانــی بــه صــورت مســتقیم از محصــوالت و خدمــات فــروش و پــس از 
فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو اســتفاده می کننــد و از ایــن رو مســوولیت خطیــری در قبــال تک تــک 
مشــتریان بــه عهــده ماســت و برنامــه ســال جــاری بــه نحــوی تنظیــم شــده کــه امتیــاز شــاخص رضایــت 
مشــتریان از عــدد ۷۹۳ بــه عــدد ۸۱۰ ، امتیــاز رضایــت از تامیــن قطعــات از ۷۶۰ بــه ۸۰۰ و امتیــاز رفتــار بــا 
مشــتری از ۸۴۳ بــه ۹۲۰ ارتقــا پیــدا کنــد. همچنیــن دســتیابی بــه رکورد یــک روز بــدون شــکایت از خدمات 

پــس از فــروش در ســال جــاری از دیگــر اهــداف مجموعــه اســت.
ماشــااله وردینــی ادامــه داد: شــرکت ایســاکو در حــال حاضــر در ۲۶۲ شهرســتان کشــور نمایندگــی دارد و بــا 
پوشــش ۸۷ درصــدی در شــهرهای کشــور، برنامــه توســعه کیفــی و کمــی نمایندگی هــا را در نیــز در دســتور 
کار خــود دارد. از ســوی دیگــر از آن جــا کــه نمایندگی هــا، بــه عنــوان مهم تریــن بــازوی اجرایــی گــروه صنعتی 
ایران خــودرو همــواره در کنــار مــا هســتند، بهبــود وضعیــت کســب و کار و وضعیــت اقتصــادی و درآمــدی 
آن هــا نیــز از دیگــر اهــداف مــا تعریــف شــده اســت. چــرا کــه در نهایــت نمایندگی هــای مجــاز، نقــش تعییــن 

کننــده ای در افزایــش رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش دارنــد.
در ایــن همایــش، پــس از ابــالغ اهــداف شــش گانه کیفــی توســط معاونت کیفیــت گــروه صنعتــی ایران خودرو 
بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش، تمامــی حاضــران متعهــد شــدند در ســال ۱۴۰۱، بیــش از پیش در مســیر 

تحقــق اهــداف گــروه صنعتــی ایران خــودرو و ارتقــای کیفیــت خدمــات پــس از فروش بکوشــند.

»طرح تحول کیفیت« 
در شبکه خدمات پس 
از فروش ایران خودرو 
اجرایی می شود
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ــای  ــی نمایندگی ه ــای هم اندیش ــله همایش ه ــت از سلس ــن نشس اولی
مجــاز ایران خــودرو بــا حضــور مدیــران ارشــد فــروش و خدمــات پــس 
ــاز نمایندگی هــای  ــان امتی ــن مجموعــه و جمعــی از صاحب از فــروش ای
ــت  ــروش و کیفی ــول در ف ــرد تح ــا رویک ــان، ب ــر کرم ــش دفت ــت پوش ــاز تح مج
خدمــات پــس از فــروش و ارتقــا رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش در 

شــهر کرمــان برگــزار شــد. 

با حضور نمایندگی های دفتر منطقه ای کرمان برگزار شد:

اولین نشست مجموعه
خدمات پس از فروش ایران خودرو 
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در ابتــدای ایــن نشســت صاحبــان امتیــاز نمایندگی هــا در خصــوص 
ــه فــروش، خدمــات پــس از فــروش و امدادخــودرو  ــوط ب مســایل مرب

ــد. ــوان کردن ــران خواســته ها و نیازهــا و پیشــنهادهای خــود را عن ای
ــس از  ــاکو پ ــل ایس ــر عام ــالجقه مدی ــک س ــزارش، باب ــن گ بنابرای
ــاز  ــان امتی ــوارد مطــرح شــده توســط صاحب اســتماع خواســته ها و م
ــور در  ــدگان کش ــت: تحریم کنن ــا گف ــه آن ه ــاب ب ــا خط نمایندگی ه
ــوان  ــتای نات ــود را در راس ــالش خ ــام ت ــادی تم ــال های متم ــی س ط
کــردن اقتصــاد و صنعــت کشــور بــه کار برده انــد؛ امــا شــما و همــه ی 
هموطنــان بــا تحمــل ایــن فشــارها و تــالش مضاعــف نــه تنهــا در ایــن 
مســیر بــا تــوان تمــام مقاومــت کردید، بلکــه بســترهای مناســبی برای 
رشــد صنعــت فراهم کردیــد و ققنــوس وار از دل خاکســتر برخواســتید. 
ــه مســیر خــود  ــاور ب ــا ایــن ب ــاور داشــتید  کــه می توانیــد و ب شــما ب

ادامــه دادیــد. 
وی بــا اشــاره بــه رهنمودهــا و منویات مقــام معظم رهبــری در خصوص 
ــان در خصــوص  ــه حــق هموطن ــه خواســته های ب ضــرورت توجــه ب
بهبــود کیفــی خودروهــای تولیــد داخــل گفــت: توجــه ویــژه ای کــه از 
ابتــدای ســال جــاری در راســتای بهبــود ایــن محصــوالت و خدمــات 
فــروش و پــس از فــروش ایــن صنعــت توســط رییس جمهــور و وزیــر 
ــن حــوزه  ــع بســیاری در ای ــع موان ــه، باعــث رف صمــت صــورت گرفت
شــده و امیدواریــم ماحصــل تــالش کارکنــان و مدیــران گــروه صنعتــی 
ایران خــودرو باعــث رشــد روزافــزون و ارتقــاء رضایــت هموطنــان شــده 

و چهــره صنعــت خودروســازی در اذهــان عمومــی بازســازی شــود. 
ــاکو  ــرکت ایس ــروش ش ــس از ف ــات پ ــاون خدم ــت مع ــن نشس در ای
ــره  ــاز در زنجی ــای مج ــگاه نمایندگی ه ــت جای ــن اهمی ــن تبیی ضم
ــه  ــورت گرفت ــوالت ص ــه تح ــاره ب ــا اش ــودرو ب ــرکت ایران خ ارزش ش
در برنامه هــای پیــش روی شــرکت ایســاکو از توقعــات و خواســته های 
ــویه  ــل دو س ــزود: تعام ــت و اف ــخن گف ــا س ــرکت از نمایندگی ه ش
ــرای شــرکت و  ــزوده ب ــاد ارزش اف ــث ایج ــا باع ایســاکو و نمایندگی ه
نمایندگی هــا شــده و دســتاورد نهایــی ایــن همــکاری ارتقــاء میــزان 

ــود.  ــد ب ــودرو خواه ــه ایران خ ــتریان از مجموع ــت مش رضای
ماشــااله وردینــی ضمــن تبییــن برخــی برنامه هــای مهــم در دســت 
ــع و متوقــف  ــه حــذف تدریجــی خودروهــای متوق ــدام مجموعــه ب اق
ــت:  ــرد و گف ــاره ک ــروش اش ــس از ف ــات پ ــای خدم در نمایندگی ه
امیدواریــم طبــق برنامــه تامیــن قطعــات مــورد نیــاز و توزیــع مناســب 
ــان تیــر مــاه، میــزان خودروهــای  ــا پای آن در نمایندگی هــای مجــاز ت

ــر برســد.  ــه صف ــا ب ــاد شــده در نمایندگی ه ی
وی در پایــان ضمــن جمع بنــدی مــوارد گفتــه شــده اعالم کــرد: تمامی 
خواســته ها و نظــرات صاحبــان امتیــاز نمایندگی هــا در کارگــروه بهبود 
و ارتقــاء کیفیــت خدمــات پــس از فــروش طــرح خواهــد شــد و نقــاط 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــای خدم ــا و رویه ه ــود آن در فرآینده ــل بهب قاب

اعمــال خواهــد شــد. 
گفتنــی اســت نمایندگی هــای مجــاز ایران خــودرو در اســتان های 
ــر  ــش دفت ــت پوش ــتان تح ــتان و بلوچس ــزگان و سیس ــان، هرم کرم
منطقــه ای ایســاکو کرمــان هســتند. در ســفر مدیــران ارشــد فــروش و 
خدمــات پــس از فــروش بــه کرمــان، از تعــدادی از نمایندگی هــا نیــز 

بازدیــد شــد.
ایــن سلســله نشســت ها کــه بــه منظــور ارتبــاط مســتقیم بــا 
نمایندگی هــای فــروش و خدمــات پــس از فــروش و در نهایــت  افزایش 
روزافــزون رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو 
ــی  ــم زمان ــق تقوی ــم و طب ــور منظ ــه ط ــود، ب ــده ب ــزی ش برنامه ری
ــر منطقــه ای کشــور برگــزار خواهــد شــد. مشــخص در تمامــی دفات
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ــی  ــدف معرف ــا ه ــودرو ب ــران خ ــروش ای ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
دســتاوردها، حضــور در میــان هموطنــان و دریافــت نقطه نظرهــا و تعامل 
بــا شــرکت های داخلــی و خارجــی در زمینــه قطعــات و خدمــات پــس از 
فــروش در چهارمیــن دوره نمایشــگاه بین المللــی خــودرو در شــهر آفتــاب حضــور 

. فت یا

تشخیص اصالت قطعات
با اپلیکیشن ایساکو
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نمایشــگاه تخصصــی خــودرو بــرای تببیــن اقدامــات صــورت گرفتــه در 
ــن در  ــات نوی ــی خدم ــت خــودرو و معرف ــا صنع ــط ب شــرکت های مرتب
حــوزه خدمــات پــس از فــروش فراهــم و امــکان ارتبــاط مســتقیم بــا انواع 

ــود. ــزار می ش ــان برگ ذی نفع
در غرفــه ایســاکو دســتاوردهای اخیــر ایســاکو بــه مشــتریان و مخاطبــان 
کاال،  اصالــت  کارشناســان در خصــوص ســامانه  و   معرفــی شــد 
بســته بندی های قطعــات اصلــی، آخریــن تغییــرات و امکانــات اپلیکیشــن 

ــد. ــو کردن ــان گفت وگ ــا مخاطب ــاکو کارت ب ــاکو و ایس ایس
ــری از  ــور جلوگی ــه منظ ــت ب ــال اس ــش س ــش از ش ــامانه بی ــن س ای
عرضــه قطعــات تقلبــی در شــرکت ایســاکو اجرایــی شــده و بــا اســتفاده 
ــر روی  ــد درج شــده ب ــد بارک ــات ایســاکو می توانن ــداران قطع از آن خری
ــس از  ــه پ ــه شــماره ۳۰۰۰۳۱ پیامــک کــرده و بالفاصل بســته بندی را ب
ارســال پیامــک، از اصالــت داشــتن و یــا نداشــتن قطعــه از طریــق پیــام 
کوتــاه آگاه شــوند، امــکان بررســی اصالت کاال از طریق اپلیکیشــن ایســاکو 
نیــز یکــی دیگــر از راهکارهــای بررســی اصالــت قطعــات اســت کــه در 
ســال های اخیــر در اختیــار مصرف کننــدگان لــوازم یدکــی ایســاکو قــرار 

گرفتــه اســت.
در راســتای اقدامــات گســترده ایســاکو برای جلوگیــری از پدیــده قاچاق و 
فــروش لــوازم یدکــی و قطعــات تقلبــی، بخشــی از غرفــه، قطعــات تقلبی 
ــی  ــی بخش ــور آگاه ــه منظ ــده ب ــف ش ــول کش ــته بندی های مجع و بس

بیشــتر بــه هموطنــان بــه نمایــش گذاشــته شــد.
همــکاران بخــش ارتبــاط بــا مشــتریان خدمــات پــس از فــروش 
ایران خــودرو نیــز در غرفــه حضــور داشــتند تــا از نظــرات و نیازمندی هــای 
مشــتریان و نکاتــی کــه باعــث بهبــود عملکــرد مجموعــه می شــود، آگاه 
شــده و در راســتای بهبــود مســتمر آن هــا را در مجموعــه منعکــس کنند.

در ایــن نمایشــگاه شــرکت امدادخــودرو ایــران بــا ارایــه تخفیفــات  ویــژه 
ــتراک  ــف اش ــد تخفی ــد و ۲۰ درص ــا ۶۵درص ــی ت ــتراک های طالی اش
ســیار بــرای بازدیدکننــدگان و همچنیــن ارایــه خدمــات عمومــی امدادی 
ــدگان، در محوطــه نمایشــگاه  ــه کنن ــرای مراجع و ســرویس در محــل ب

حضــور داشــت.
ــران شــامل  ــاوگان امدادخودروای ــه شــده توســط ن خدمــات عمومــی ارای
باتــری کمکــی، سوخت رســانی، بازکــردن در هــای خــودرو، پنچرگیــری و 
تعویــض زاپــاس اســت. همچنیــن پلتفــرم ملــی خدمــات خودرویی تحت 
عنــوان »بســپر«، بــا همــکاری شــرکت امدادخودرو ایــران و گــروه صنعتی 
ــه  ــی ارای ــای اصل ــتاب دهنده ه ــی از ش ــوان یک ــه عن ــودرو، ب ایران خ
خدمــات خــودرو، بــرای نخســتین بار در نمایشــگاه خــودروی شــهرآفتاب 

معرفــی شــد.

مدیرعامل ایساکو در حاشیه نمایشگاه :
مدیرعامــل ایســاکو اصلی تریــن برنامــه ایســاکو در ســال 
۱۴۰۱ را توســعه علــم در ســطح نمایندگی هــا عنــوان کــرد

مدیرعامــل شــرکت ایســاکو در افتتاحیــه چهارمیــن نمایشــگاه خــودروی 
تهــران ضمــن بازدیــد از غرفــه در خصــوص برنامه هــای ایســاکو در ســال 
جدیــد گفــت: رویکــرد ایســاکو در ســال جدیــد توســعه علــم ودانــش در 

ســطح نمایندگــی و ارتقــاء فنــی آنهاســت.
ســالجقه همچیــن در مــورد وجــود قطعــات تقلبــی در چرخــه قظعــات 
ایســاکو گفــت: مــردم و مصــرف کننــدگان خیالشــان راحــت باشــد مــا 
ســخت تریــن اســتاندارد هــا را بــرای انتخــاب قطعــات در نظــر گرفته ایــم 
و قطعــات تقلبــی جایــی در زنجیــره ایســاکو نــدارد و تالش مدیــران قبلی 
و همــکاران مــن در حــال حاضــر ایــن اســت کــه هیــچ قطعــه تقلبــی وارد 
چرخــه ایســاکو نشــود و نخواهــد شــد هــم اکنــون نیــز در حــال همکاری 
ــه صــورت یکپارچــه در ســطح  ــا بتوانیــم ب ــا وزارت صمــت هســتیم ت ب

کشــور قطعــات بــا کیفیــت را بــه دســت مشــتریان برســانیم.
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در راســتای تحقــق برنامــه تحــول کیفیــت خدمات 
و پشــتیبانی از شــبکه نمایندگی هــا؛ کارگروه هــای 
ــکیل  ــودرو  تش ــای ایران خ ــی نمایندگی ه تخصص

. شد

ایــن جلســات در ســه روز متوالــی بــا ۳ کارگــروه تخصصــی خدمــات پــس 
ــی در  ــدف هم اندیش ــا ه ــی ب ــی و حقوق ــروش و مال ــن و ف ــروش، تامی از ف
زمینــه تحــول کیفیــت خدمــات پــس از فــروش و بهره منــدی از نظــرات و 
پیشــنهادات تخصصــی نمایندگی ها و همچنین بررســی مســائل و مشــکالت 
آنهــا بــا حضــور تعــدادی از صاحبــان امتیــاز نمایندگی هــا، مدیرعامــل، قائــم 
مقــام و معاونیــن و مدیــران مرتبــط ایســاکو در بــازه ســه روزه برگــزار شــد.

در ایــن نشســت، بابــک ســالجقه، مدیرعامــل ایســاکو بــه جایــگاه نمایندگی 
هــا در زنجیــره تحــول کیفیــت خدمــات پــس از فــروش اشــاره کــرد و گفت: 
ــد  ــنهادات و رش ــی  پیش ــور بررس ــه منظ ــی ها ب ــله هم اندیش ــن سلس ای
چشــمگیر شــاخص های خدماتــی تــداوم خواهــد داشــت و  نتایــج اقدامــات 

صــورت گرفتــه در جلســات بعــدی ارائــه می شــود.

ــا اشــاره  ــن جلســه ب ــز در ای ــروش نی ــس از ف ــات پ ــاون خدم ــی، مع وردین
بــه ضــرورت شناســایی نیازهــای نمایندگــی هــا در جهــت ایجــاد تحــول در 
ــن جلســات، ورودی  ــج ای ــت: نتای ــات گف ــای خدم زیرســاخت ها و فرآینده
سیاســت گذاری و تدویــن برنامه هــای ســال جــاری اســت و اطمینــان 
ــه صــورت ویــژه از کلیــه مدیــران و  می دهــم تمــام نظــرات نمایندگی هــا ب

ــود. ــری می ش ــط پیگی ــن ذیرب معاونی
در ایــن مجموعــه جلســات، نمایندگی هــای حاضر خواســته ها و پیشــنهادات 
تخصصــی خــود را در جهــت رونــق کســب و کار شــبکه نمایندگی هــا، بهبود 

فرایندهــای تامیــن، بازرگانی و  مشــتری ارائــه نمودند.
ــه   ــاز نمایندگــی ۲۴۳۰(، ب ــن نشســت شــیرآبادی )صاحب امتی ــان ای در پای
ــاز  ــری )صاحب امتی ــروش، اکب ــس از ف ــات پ ــروه خدم ــر کارگ ــوان دبی عن
ــن  ــی فروش/تامی ــروه تخصص ــر کارگ ــوان دبی ــه عن ــی ۱۰۱۱( ب نمایندگ
ــه  عنــوان دبیــر کارگــروه  و گلی پــور )صاحــب امتیــاز نمایندگــی ۲۹۲۴( ب
تخصصــی مالــی / حقوقــی  از ســوی نمایندگی هــای حاضــر بــرای پیگیــری 

پیشــنهادها انتخــاب شــدند.

تحقق برنامه تحول کیفیت خدمات
دستور اولین کارگروه تخصصی نمایندگی ها 
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بــرای نخســتین بــار در حــوزه خدمــات پــس از فــروش صنعت خودروی کشــور، شــرکت ایســاکو بــا رویکــرد نوآورانه 
و خالقانــه در راســتای ارتقــاء ســطح رضایــت مشــتریان ، اپلیکیشــن آنالیــن ترخیــص را قالب دســتگاه جدیــد » وب 

پــوز اندرویــدی PDA«  طراحــی و پیاده ســازی کــرده اســت.      

اکنــون بعــد از پذیــرش بــا تبلــت ســایر فرایندهــای تعمیــرات تــا ترخیــص از طریــق وب و بــا کامپیوترهــای مســتقر در هــر بخــش از نمایندگــی صــورت 
مــی پذیرفــت کــه بــا ایــن اپلکیشــن کاربــر در محــل عملیــات خدمــات و در مجــاورت خــودرو بــا حضــور مشــتری اقــدام بــه عملیــات ترخیــص می کنــد.

در ایــن اپلیکیشــن کاربــر پــس از ورود بــه بخــش ترخیــص و جســتجوی خــودرو بــا اســتفاده از پــالک خــوان  بــا توجــه بــه وضعیــت کارت امــکان انجــام 
عملیــات :  ثبــت تمــاس بــا مشــتری، تشــریح تعمیــرات آنالیــن، ارائــه تخفیفــات تعمیرگاهــی، نظــر ســنجی، اخــذ امضــای مشــتری و تاییــد تعمیــرات )بــا 
توجــه امــکان ارائــه خدمــات ایکــو کارت بــا اســتفاده از دســتگاه مذکــور(، صــدور صورتحســاب، تســویه حســاب، ترخیــص و صــدور مجــوز خــروج خواهــد 

داشــت . 
الزم بذکر است بزودی با استفاده از قابلیت های دستگاه فوق ،ثبت پذیرش نیز از طریق همین فرآیند اجرایی خواهد شد.

فرآیند جدید ترخیص آنالین
از طریق کارت خوان
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در راســتای تســریع ارتبــاط بــا مشــتریان و تســهیل پی گیــری مــوارد مطــرح شــده، 
کانــال جدیــد ارتبــاط بــا مدیرعامــل ایســاکو راه انــدازی شــد.

ایســاکو کــه همــواره بــه منظــور ارتقــا و بهبود کیفیــت خدمات پــس از فــروش و افزایــش رضایــت مشــتریان، کانال های 
مختلــف ارتبــاط مســتقیم بــا مدیــر عامــل را در دســترس هم وطنــان قــرار داده، هم اکنــون از طریــق صنــدوق صوتــی 
بــا شــماره تلفــن ۴۷۵۸۹۲۰۰ بــه صــورت شــبانه روزی در تمــام روزهــای هفتــه آمــاده دریافــت نظــرات، پیشــنهادها و 

انتقادهــای دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو در خصــوص خدمــات پــس از فــروش اســت.
عــالوه بــر صنــدوق صوتــی، ســایر کانال هــای ارتباطــی همچــون ارســال پیــام از طریــق پیام رســان روبیــکا بــا شناســه 
ــرای  ــماره ۴۷۵۸۹۰۳۶ ب ــه ش ــر ب ــال نماب ــه نشــانی info@isaco.ir و ارس ــل ب ــال ایمی IsacoManager@ ارس

ارتبــاط بــا مدیرعامــل ایســاکو در دســترس هموطنــان اســت.
پیام هــای دریافتــی بــه منظــور توســعه پایــدار و بررســی نقاط قابــل بهبــود و اعمــال خواســته ها و نیازهای مشــتریان، در 
کارگروه هــا و کمیته هــای تخصصــی مــورد بررســی قــرار می گیــرد و بازخــورد اقدامــات انجــام شــده بــه ارســال کننده 

پیــام ارســال خواهد شــد.

این کانال های ارتباطی را 
به خاطر بسپارید
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ــی  ــه اهداف ــر چ ــال حاض در ح
بــرای خدمــات پــس از فــروش 
ــده  ــف ش ــما تعری ــوزه ش در ح

ــت؟  اس
ــران  ــی ای ــروه صنعت ــل گ حســب دســتور مدیرعام
خــودرو در خصــوص طــرح تحــول جامــع کیفیــت، 
برنامه هــای تحــول کیفیــت در حــوزه خدمــات پــس 
از فــروش طرح ریــزی و حــول شــش محــور اساســی 
مولفه هــای اصلــی  کیفیــت خدمــات پــس از فروش 
تعریــف شــد. مهم تریــن هــدف مــا ایــن اســت کــه 
ــه ای ارتقــا دهیــم کــه  ــه گون کیفیــت خدمــات را ب

تغییــرات بــرای مشــتریان کامــال ملمــوس باشــد.

ــای  ــش ه ــه بخ ــامل چ ــور ش ــش مح ش
ــود؟ ــی ش م

در  تعمیــرات  کیفیــت  خدمــات،  ســرعت 
ــات، کاهــش  ــع قطع ــه موق ــن ب ــا، تامی نمایندگی ه
ــح  ــورد صحی ــف و برخ ــای متوق ــذف خودروه و ح
بــا مشــتریان از محورهــای اصلــی تحــول در حــوزه 

ــت. ــروش اس ــس از ف ــات پ خدم

ــن  ــیری ای ــه مس ــرش و از چ ــه نگ ــا چ ب
ــت؟ ــد گرف ــورت خواه ــول ص تح

قبــل از اینکــه ســوال شــما را پاســخ بدهــم بایــد این 
ــه  ــالی ک ــم؛ در حــدود ۲۱ س ــان کن ــب را بی مطل
ــات  در ایســاکو و ایران خــودرو در حــوزه خدم
پــس از فــروش مشــغول بــه کار هســتم 

امســال را ســال متفاوتــی می بینــم، یعنــی بــا وجــود 
ــود  ــودرو وج ــت خ ــه صنع ــه علی ــی ک هجمه های
ــت شــکل  ــی در حــوزه کیفی دارد انســجام مثال زدن
گرفتــه اســت. تمــام شــرکت ها از خــود ایران خــودرو 
گرفتــه تــا ســاپکو و ایســاکو بســیج شــدند کیفیــت 
تــا خدمــات پــس از فــروش را پشــتیبانی و حمایــت 
ــل مشــتریان  ــت کام ــرده و آن را در ســطح رضای ک
ارتقــا دهنــد. امیدواریــم امســال بــا توجــه بــه 
ــی  ــم تحول ــده بتوانی ــم ش ــه تنظی ــی ک برنامه های
چشــمگیری را در حــوزه کاری شــرکت رقــم بزنیــم.

ــا  ــه قســمت دوم ســوال شــما؛ م ــم ب ــاال برگردی ح
چنــد شــاخص مهــم و کلیــدی در حــوزه خدمــات 
پــس از فــروش داریــم کــه بخــش اعظــم آن مربــوط 
می شــود بــه بحــث تامیــن. زمانــی کــه بــرای 
ــن  ــود  تامی ــژه می ش ــداد وی ــه ای ام ــتری قطع مش
ــل  ــران حداق ــاز دارد -در ته ــت نی ــد روز وق آن چن
ــر  ــن ام ــه- همی ــک هفت ۳ روز و در شهرســتان ها ی
بــرای مشــتری آزاردهنــده  اســت. در ســال های 
ــه  ــم ب ــاله بودی ــن مس ــر ای ــی درگی ــته خیل گذش
ــاظ  ــه لح ــم ب ــا ه ــای م ــه نماینده ه ــه ای ک گون
ــد  ــده بودن ــکل ش ــار مش ــت دچ ــره وری و ظرفی به
ــه  ــن ب ــزی و تامی ــا برنامه ری ــر ب ــال حاض ــا در ح ام
موقــع قطعــات کمــک زیــادی بــه شــبکه خدمــات 
خواهــد شــد. یــک مثال بزنــم: همــکاران حــدود هزار 
ــه صــورت امــداد  ــد کــه ب قطعــه را شناســایی کردن
ــه  ــذا ب ــن می شــد. ل ــا تامی ــرای نمایندگی ه ــژه ب وی
ــر مصــرف را  ــم از قطعــات پ طــور آزمایشــی ۷۲ قل

براســاس نیــاز دو مــاه آتــی نمایندگی تامیــن کردیم 
و اجــازه ندادیــم ایــن قطعــات در قالــب امــداد ویــژه 
ــف را  ــان توق ــدام زم ــن اق ــود و همی ــت ش درخواس
کاهــش و بــه تبــع آن رضایت مشــتریان و نمایندگی 

ــم. را شــاهد بودی

ــد  ــق بفرمایی ــور دقی ــه ط ــد ب می توانی
ــوزه  ــد در ح ــد درص ــتا چن ــن راس درای

امــداد ویــژه کاهــش داشــته ایم؟
ــه تاثیــر مطلــوب ایــن کار در فــاز بعــد  ــا توجــه ب ب
۱۸۶ قلــم شناســایی کــه حــدود ۵۵ درصــد قطعــات 
ــی شــود  ــامل م ــا را ش ــژه ای نمایندگی ه ــداد وی ام
ــا اســت.  ــه نمایندگی ه ــن و در حــال ارســال ب تامی
در فــاز بعــد تــا پایــان خــرداد ۵۰۰ قلــم برتــر امــداد 
ــژه را شــامل مــی شــود  ــژه ۷۱ درصــد امــداد وی وی
تامیــن  و بــه نمایندگــی ارســال خواهــد شــد و نهایتا 
تمامــی اقــالم امــداد ویــژه ای تــا ۳۱ تیــر مــاه به کل 

شــبکه ارســال خواهــد شــد.

در حــوزه افزایــش کیفیــت تعمیــرات 
داریــد؟ برنامــه ای  نمایندگی هــا چــه 

موضــوع بعــدی کــه داریــم بــه جــد دنبــال می کنیم 
بحــث کیفیــت تعمیرات نمایندگی هاســت. سیســتم 
در برابــر  خودروهایــی کــه در واقــع بــرای یــک ایــراد 
ــام  ــد پی ــه می کن ــی مراجع ــه نمایندگ ــراری ب تک
ــی  می دهــد و مشــخص می شــود کــه چــه خودروی
در کــدام منطقــه بــرای ایــراد تکــراری مراجعــه کرده 

در گفت وگو با وردینی؛ معاون خدمات پس از فروش:

تمام برنامه ها حول 
محور ارتقا کیفیت 

خدمات پس ازفروش 
خواهد بود

رویکــرد مهنــدس بابــک ســالجقه مدیرعامــل ایســاکو در 3 مــاه حضــورش، شــرکت را بــه ســمتی پیــش  می برد تــا در شــاخص های 
عملکــردی رکــوردی نــو ثبــت شــود. وی کــه بــه چــم و خــم حیاتی تریــن ســرمایه ی کســب و کار شــرکت؛ انتظــارات و ارزش هــای 
مشــتریان واقــف اســت بــا آگاهــی و اشــراف کامــل، برنامه هــا و اقدامــات را حــول محــور »ارتقــا کیفیــت خدمــات پــس ازفــروش« 

بــه تمــام معاونــان و مدیــران ابــالغ کرد.
بــرای پــرس و جــو از ایــن برنامه هــا بــا وجــود مشــغله کاری »ماشــااله وردینــی« معــاون خدمــات پــس ازفــروش وقتــی بــرای یــک 

گفــت و گــو هــر چنــد کوتــاه بــه دســت آمد. 

ــایی و  ــر شناس ــط دفات ــا توس ــن خودروه ــت. ای اس
ــرل و پایــش کار را  ــات و کیفیــت کنت شــبکه خدم
ــورت  ــی ص ــات مقتض ــا اقدام ــد ت ــده می گیرن برعه
گیــرد. در ایــن مســیر احســاس کردیــم یک ســری از 
نمایندگی هــا بــه بازآمــوزی و ارتقــای  مهــارت دارند. 
لــذا پــروژه افزایــش مهــارت پرســنل، اســتفاده 
مناســب از ابــزار و تجهیــزات کارگاهــی و تعمیرگاهی 
را در دســتور کار قــرار گرفــت تــا رشــد قابــل توجهی 

در ایــن حــوزه صــورت پذیــرد.
ــی  ــاری کالم ــتاندارد رفت ــش اس ــن در بخ همچنی
عــالوه بــر پرســنل کلیــدی کــه در نمایندگی هــا بــا 
مشــتری ارتبــاط مســتقیم داشــتند یــا ســایر افــراد 
ــا  ــه ب ــی ک ــات نمایندگ ــذار همچــون انتظام تاثیرگ
وجــود ارتبــاط بــا مشــتری در لیســت آمــوزش لحاظ 
نشــده بودنــد، شناســایی شــده و تحــت آمــوزش قرار 
ــارت  ــد مه ــیرهای رش ــا مس ــرای آن ه ــد و ب گرفتن
تعریــف کردیــم و دوره هــای اصــول مشــتری مداری 
و اســتاندارد رفتارکالمــی برایشــان در حــال برگزاری 
اســت. امیدواریــم ماه هــای آتــی اثــرات ایــن اقدامــات 
را در شــاخص CSI  ادراکی و تلفیقی شــاهد باشــیم.

بــا توجــه بــه این کــه رضایــت و نارضایتــی 
مشــتریان در لحظــه خــود را نشــان 
آنــی چــه  واکنــش  بــرای  می دهــد 

اندیشــیده اید؟ تدبیــری 
دقیقــا! اثــرات و بازخــورد خدمــات در لحظــه خــود 
را نشــان می دهنــد. مــا بــرای اینکــه بتوانیــم 
ــا  ــد را کنتــرل کنیــم ب ــه لحظــه ایــن رون لحظــه ب
مســاعدت مدیرعامــل و اعضــای هیــات مدیــره مرکز 
ــرل  ــان »ســنترال کنت ــا هم ــگ شــبکه ی مانیتورنی
روم« را در دســت راه انــدازی داریــم، تــا کل عملکــرد 
ــا  ــم ت ــرد. امیدواری ــرار گی ــش ق ــت پای ــبکه تح ش
پایــان تعطیــالت تابســتانی ایــن سیســتم رونمایــی 
شــود. به نظــر مــن ابــزار بســیار خوبــی خواهــد بــود 
کــه لحظــه بــه لحظــه اتفاقــات شــبکه رو کنتــرل و 
ــه  ــدام ب ــا اق ــز ب ــا نی ــم، م ــد کنی ــا را رص مغایرت ه
ــان را  ــس اطمین ــرد ح ــم ک ــعی خواهی ــع س موق
ــی  ــی پیش بین ــا حت ــم. م ــاد کنی ــتری ایج در مش
ــی  ــتری از نمایندگ ــه مش ــه ای ک ــم در لحظ کردی
خــارج می شــود اگــر نارضایتــی وجــود داشــته 
باشــد بــا برقــراری تمــاس تصویــری درخواســت او را 
بررســی کنیــم. ایــن باعــث خواهــد شــد واحدهایــی 
ــتاد و  ــات در س ــت خدم ــاء کیفی ــع ارتق ــه ذی نف ک
ــی را  ــش خدمات ــش از پی ــتند بی ــا هس نمایندگی ه
بــه نحــوی ارائــه کننــد کــه نارضایتــی و شــکایت بــه 

ــد. ــود برس ــزان خ ــن می پایین تری
ــم  ــام می دهی ــال انج ــه امس ــی ک ــی از کارهای یک
ــا نمایندگی هــا  بحــث ایجــاد تحــول در تعامــالت ب
ــی را  اســت و در همیــن راســتا مجموعــه بازدیدهای
برنامه ریــزی  کشــور  سراســر  نمایندگی هــای  از 
ــران  ــل و مدی ــر عام ــور مدی ــا حض ــه ب ــم ک کرده ای
مرتبــط برگــزار خواهــد شــد و مســایل و نقــاط قابــل 
بهبــود بــه منظــور افزایــش رضایــت ذی نفعــان مورد 
بررســی قــرار خواهــد گرفــت. نشســت بــا صاحبــان 
امتیــاز برخــی نمایندگی هــای دفتــر منطقــه ای 
کرمــان در هفتــه دوم خــرداد مــاه هــم بــه همیــن 

ــه عنــوان اولیــن نشســت برگــزار شــد. منظــور ب
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ــه خدمــات  ــه فنــی در ارای ــه منظــور شناســایی ایده هــای نوآوران شــرکت ایســاکو ب
ــده ای و اتوماتیــک( و خــودرو هایمــا ) S5 و S7( و  ــا پالس)دن ــارا، دن ــه خودروهــای ت ب
ــات را  ــه خدم ــای نوآوران ــنواره ایده ه ــرح جش ــی، ط ــدی فن ــنل کلی ــت از  پرس حمای

ــد. ــزار می کن ــا برگ ــبکه نمایندگی ه ــی ش ــان فن ــرای کارشناس ب
ــی از طریــق  ــر روش هــای عیب یاب ــه خــود را منطبــق ب عالقمنــدان می تواننــد ایده هــای نوآوران

آدرس https://te.isaco.ir  ارســال کننــد. 
ــه برگزیــدگان  ســپس ایده هــای ارســالی توســط هیــات داوری مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ب

جوایــز ارزشــمندی اهــدا خواهــد شــد.

در انتظار اید ه های
نوآورانه شماییم!
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مراســم قرعه کشــی شــرکت کننــدگان در طــرح خدمــت ویــژه شــرکت خدمــات 
پــس از فــروش ایران خــودرو بــه مشــتریان همزمــان بــا دهــه مبــارک دهــه فجــر 

بــا حضــور نماینــدگان نظارتــی برگزار شــد.
ایــن طــرح کــه بــه مناســبت چهــل و ســومین ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی از دوازهــم 

تــا بیســت و یکــم بهمــن مــاه ســال ۱۴۰۰ بــه مــدت ده روز در نمایندگی هــای سراســر کشــور 
اجرایــی و طــی قرعــه کشــی بــه چهــل و ســه نفــر از شــرکت کننــدگان جوایــزی اهــدا شــد.

ــرت«  ــد و »اج ــی می ش ــای دارای وارانت ــامل خودروه ــط ش ــرح فق ــن ط ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب
تعویــض روغن و فیلتر روغن، فیلتر هوا و شمع رایــگان و بــرای تعویــض صفحه کالچ )دیسک و صفحه(، 

ــر  ــودرو در نظ ــاز ایران خ ــای مج ــرت« در نمایندگی ه ــف »اج ــد تخفی تسمه تایم و لنت جلو، ۴3درص
گرفتــه شــده بــود.

نام مشتریشهرکد نمایندگیردیف

محمديمیانه14001840

نوروز حیدريارومیه24001901

محمديمرند34001818

وکیليارومیه44001907

خدادادجمشیديخوي54001930

ذبیح اهلل علیخانيبروجن64002112

سیدعلي اکرم زاده اردکانياردکان74004020

محمدرضا قرني خوزانيخمیني شهر84002082

علي در دشتيخمیني شهر94002090

جابر اعتماداهواز104002405

نواهلل حكمتایالم114002514

سهیل اصالنيتهران124001025

غیرتمندتهران134005090

نادريتهران144001067

وحید قدیريتهران154001024

نام مشتریشهرکد نمایندگیردیفنام مشتریشهرکد نمایندگیردیف

غزال عبدالمحمديتهران164001172

سید رضا خوانپایهتهران174001172

مصطفي جمعه اي*تهران184001067

صادقيتهران194001067

صادق قیاسيکرج204001258

امیر زماني نژادکرج214001259

یاسر ناصر تركکرج224001277

مهدي غالميشهریار234001280

محمد رحمت فردکهنالبرز244001365

رضا عرب دوالبکرج254001204

راه شهرسازي اردبیلاردبیل264001713

سید نصراله قریشيچالوس274003326

مجید یحیي زاده امینرشت284001960

محمدرضا میرفتوحيرشت294001996

مشاورهشاهرود304003417

مرتضي اسمعیل نیابابل314003315

روشناسمحمود آباد324003375

سینا گودرزيشیراز334002209

سعید جبلي منیخيشیراز344002250

محمدرضا پور شریفآباده354002220

حسام درخشانآباده364002252

محمدحسن رنجبربندرعباس374004302

علي رحمتيسیریك384004319

محمدرضا رادفرگناباد394003003

مجید نمازيگناباد404003003

علي محمد نظاميبروجرد414002306

فرشید نوريکرمانشاه424002817

بهرام مرادیان مطلقخرم آباد434002307

برندگان »طرح خدماتی دهه 
فجر« معرفی شدند
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بــا تفاهــم صورت گرفتــه بیــن امدادخــودرو ایــران و امــداد 
ــدادی در  ــات ام ــه خدم ــس ارای ــن پ ــایپا، از ای ــودرو س خ
سراســر کشــور بــا پوشــش مراکــز تمــاس ایــن دو مجموعه، 

بــا ســرعت و کیفیــت باالتــر بــه مشــتریان ارایــه خواهــد شــد.

ــداد خــودرو  ــران و ام ــان دو شــرکت امدادخودروای ــه می براســاس تفاهــم صورت گرفت
ســایپا، حمــل خودروهــای مشــترک کــه بــه دلیــل فنــی و یــا بــه دلیل بــروز ســوانح و 
تصادفــات رانندگــی در ســطح کشــور قادر بــه حرکت نباشــند، توســط نــاوگان امدادی 
دو شــرکت پوشــش داده می شــود و انتقــال ایــن خودروهــا توســط امدادگــران حمــل 
طرفیــن بــه تعمیــرگاه معرفــی شــده کــه دســتور کار آن از طریــق مرکــز تمــاس میان 

ــرد. دو شــرکت صــادر می شــود، انجــام می پذی
ســید عبــاس میرحســینی مدیرعامــل امدادخــودرو ایــران در این بــاره گفــت: همــکاری 
دو شــرکت امدادخــودرو ایــران و امــداد خــودرو ســایپا بــا هــدف ارایه خدمــات حمل به 
خودروهــای هــر دو شــرکت در سراســر کشــور انجــام می گیــرد تــا بــار ترافیکــی ناشــی 

از نقــص فنــی خــودرو در مســیرهای پرتــردد را بهبود بخشــند.
وی افــزود: شــرکت امدادخــودرو ایــران بــا توســعه زیرســاخت های نرم افــزاری 
امدادرســانی و هوشمندســازی فرآینــد ثبــت درخواســت و امدادرســانی بــه اقصــا نقــاط 

کشــور، به عنــوان بزرگ تریــن و بــه روزتریــن مرکــز پاســخگویی هوشــمند در کشــور 
ــاوگان  ــران متخصــص در ن ــزات امدادرســانی و امدادگ ــار داشــتن تجهی ــا در اختی و ب
امــدادی، ارایــه خدمــات عمومــی خودرویــی در محــل و حمــل تمامــی خودروهــا را 
فــارغ از برنــد کارخانــه ســازنده در هــر ســاعت از شــبانه روز بــر عهــده دارد و بــا تفاهــم 
ــا امــداد خــودرو ســایپا ایــن دو شــرکت خدمــات خــود را تجمیــع و  صورت گرفتــه ب

ــد. ــل می کنن تکمی
ــداد  ــرکت های ام ــن ش ــکاری بزرگ تری ــا هم ــرد، ب ــدواری ک ــراز امی ــینی اب میرحس
خودرویــی کشــور، شــاهد ارتقــای ســطح کیفــی و کمــی خدمــات در صنعت خــودروی 
کشــور باشــیم و ضمــن افزایــش رضایتمنــدی هم وطنان مــان در هــر لحظــه و درهــر 
ــدگان و در راه  ــه از حادثه دی ــرای ارای ــات را ب ــن امکان ــان بهتری ــور عزیزم ــه کش گوش

مانــدگان فراهــم ســازیم.
وی تاکیــد کــرد: در کنــار هم افزایــی حاصــل از همــکاری دو شــرکت، امدادخودروایــران 
بــرای اطــالع دقیق تــر از نیــاز مشــتریان و ارتبــاط مســتمر و موثــر بــا آنــان راه هــای 

ارتباطــی خــود را افزایــش داده اســت.
 www.096440.com امدادخودروایــران بــا شــماره سراســری ۰۹۶۴۴۰ و وب ســایت
ــه  ــانی ب ــاده خدمت رس ــبانه روز آم ــه صــورت ش و اپلیکیشــن های ایســاکو و بســپر ب

هم وطنــان سراســر کشــور اســت.

افزایش کیفیت و سرعت
ارائه خدمات خودرویی به مشتریان
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معــاون مهندســی و کیفیــت شــرکت خدمــات پــس از 
ــت روزه  ــز هف ــزاری دوره متمرک ــودرو از برگ ــروش ایران خ ف
ــه ای  ــر منطق ــران دفات ــرای مدی ــوزی ب ــی و بازآم مهارت افزای

ــر داد. ــاکو خب ایس

ــر  ــران دفات ــان و مدی ــت: کارشناس ــوص گف ــن خص ــی زاده در ای ــین محمدتق محمدحس
منطقــه ای ایســاکو در راســتای ارتقــای کیفیــت ارائــه خدمــات پــس از فروش همــواره تحت 
آموزش هــای متنوعــی هســتند و دانــش تخصصــی کارکنــان مجموعــه بــه صــورت مــداوم 
بــه روزآوری می شــوند. ایــن دوره هــا شــامل آموزش هــای فنــی و تخصصــی، اســتانداردهای 

رفتــاری کالمــی در برخــورد بــا مشــتری، فناوری هــای روز و... هســتند. 
او ادامــه داد: بــا تاکیــد مدیرعامــل شــرکت ایســاکو دوره های جدیــد آموزشــی مهارت افزایی 
ــود و  ــال می ش ــتری دنب ــت بیش ــا جدی ــا ب ــه حوزه ه ــال ۱۴۰۱ در هم ــوزی در س و بازآم
در همیــن راســتا مدیــران دفاتــر منطقــه ای ایســاکو در اردیبهشــت مــاه ســال جــاری، بــا 
گردهمایــی در مرکــز آمــوزش فنــی ایســاکو در تهــران، در یــک دوره یــک هفتــه ای دانــش 
خــود را بــا تاکیــد بــر آموزش هــای نویــن در خصــوص تعمیــرات بــرق و مکانیــک خــودرو 

بــه روز کردنــد.
معــاون ایســاکو تشــریح کــرد: مدیــران دفاتــر ابتــدا بــا حضــور در ســایت آمــوزش فنــی 
ــه تعمیــرات موتــور خودروهــا آشــنا شــدند و  ــوط ب ــا جدیدتریــن مســایل مرب ایســاکو، ب
ســپس بــا حضــور در تعمیــرگاه مرکــزی شــماره یــک، بــه صــورت ملمــوس در جریــان 
ــا ترخیــص، فرآیندهــای  ــرش ت ــد پذی ــد کســب و کار نمایندگــی، فرآین روش هــای جدی

ــد. ــرار گرفتن ــا ق ــی و ســایر رونده ــرل و عیب یاب ــی، کنت تعمیرات
ــا بهره منــدی از  ــر بتواننــد ب ــراز امیــدواری کــرد مدیــران دفات ــان اب محمدتقــی زاده در پای
ــرداری و تعمیــم فعالیت هــای اســتاندارد نمایندگــی مرکــزی  آموزش هــای جدیــد و الگوب
بــه نمایندگی هــای تحــت پوشــش منطقــه خــود، گام بلنــدی در افزایش رضایت مشــتریان 

حــوزه خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در سراســر کشــور بردارنــد.
ــازوی اجرایــی،  ــه عنــوان ب ــر منطقــه ای ایســاکو در سراســر کشــور ب گفتنــی اســت دفات
عهــده دار مدیریــت، پشــتیبانی و نظــارت بــر فعالیت هــای نمایندگی هــای تحــت پوشــش 
منطقــه خــود هســتند و بــا دریافــت نظــرات و مســایل مشــتریان و نمایندگی هــای مجــاز، 
هماهنگی هــای الزم را بــا دفتــر مرکــزی در راســتای افزایــش رضایــت ذی نفعــان بــه انجــام 

می رســانند.

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم کرد:

دوره های مهارت افزایی و  بازآموزی فنی مدیران و 
کارشناسان دفاتر منطقه ای ایساکو برگزار شد
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بابــک ســالجقه، مدیرعامــل ایســاکو در احــکام 
جداگانــه ای مدیــران جدیــد را منصــوب کــرد.

مهدی مشکوری؛ سرپرست مدیریت اقتصادی
مجید هاشمی؛ سرپرست مدیریت توسعه فروش و صادرات

فرهاد جمالی نژاد، سرپرست مدیریت پشتیبانی خرید
محسن گاپله، سرپرست مدیریت خرید داخلی

فریبرز زینالی، سرپرست قایم مقام معاونت مهندسی و کیفیت

محمدرضا ساری؛ سرپرست مدیریت خرید خارجی
کامبد سینکی؛ سرپرست مدیریت دفنر منطقه ای تهران حومه

احمد رادفر؛ مدیر فن آوری اطالعات و ارتباطات
شهریار کامفر؛ سرپرست مدیریت مبارزه باقطعات یدکی قاچاق

علی دانشی؛ مدیر پشتیبانی فنی تولید، لجستیک و انبار 
امیررضا رمضانی؛ سرپرست مدیریت پشتیبانی

تقی مهدی جو: سرپرست قائم مقام مدیریت سرمایه های انسانی

احکام جدید صادر شد

ــی؛  ــوزش فن ــت آم ــزارش مدیری ــه گ ب
در راســتای انجــام تعهــدات جدیــدی 
ــبکه  ــاء ش ــاکو در ارتق ــرکت ایس ــه ش ک
ــوزش و  ــرده آم ــف ک ــروش تعری ــس از ف ــات پ خدم
توســعه شــبکه خدمــات در دو ماه ابتــدای ســال ۱۴۰۱، 
نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته، 28درصد 

ــت. ــته اس ــش داش افزای

ــف  ــش تعری ــای از پی ــه منظــور گســترش آموزش ه ــن ب همچنی

شــده، فیلــم های آموزشــی تهیــه و از طریق ارســال لینک انتشــارو 
ــا  ــرار مــی گیــرد ت در اختیــار شــبکه خدمــات پــس از فــروش ق
ــای  ــوزش ه ــن آم ــه روزتری ــی، از ب پرســنل کارشناســی نمایندگ
ــتریان  ــه مش ــرویس ها ب ــن س ــه بهتری ــت ارائ ــی در جه تعمیرات

محتــرم شــرکت ایــران خــودرو بهــره منــد باشــند.
بــا  ایــن مدیریــت  اســت؛  آمــده  ایــن گــزارش  ادامــه  در 
آمــوزش۵۰۰۰ نفرســاعت بــه کارکنــان ســتاد؛ شــاهد رشــد ســه 
برابــری آموزش هــای پرســنلی نســبت بــه کل آموزش هــای فنــی 

ــم. ــته بوده ای ــال گذش ــده در س ــه ش ارائ

رشد 28درصدی دوره های آموزشی 
در شبکه خدمات

رکوردی بی سابقه در حوزه آموزش های فنی، عمومی و مدیریتی در  
شبکه خدمات پس از فروش شرکت ایساکو ثبت شد.
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شــما از بدنــه کارشناســی 
ــیولیت مدیریتی  ــازمان؛ مس س
قبــول کردیــد. پــس بــه طــور 
ــه کار  ــان ب ــوع نگاهت ــم ن حت
ــرق دارد.  ــت ف ــبرد فعالی ــوه پیش و نح

ــته؟ درس
ــه همــه ارکان ســازمان در  ــم ک ــد بدانی ــا. بای دقیق
کیفــی شــدن خدمــات ســهم داریــم و »کیفیــت« 
حقــی اســت کــه از ســوی مصــرف کننــدگان مــا 
بــر ضّمــه ماســت. اگــر قــرار اســت بــه کشــورمان 
ــس از  ــات پ ــم، خدم ــن کنی ــرکتمان ادای دی و ش
ــن  ــودرو،  بهتری ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــروش گ ف
ــن راز  ــزرگ تری ــت. ب ــت اس ــرای خدم ــه ب عرص
موفقیــت ایــن دفتــر از نــگاه مــن ایجــاد انگیــزه و 
عالقــه شــغلی بــوده و بــه دور از هرگونــه شــعار و 
اظهــارات کلیشــه ای بایــد اذعــان داشــت که 
از بعــد پرســنلی؛ افزایــش صمیمیــت، 

تعامــالت و روابــط دوســویه مابیــن تیــم مدیریــت 
ــر  ــی دفت ــم کارشناس ــا تی ــه ب ــا در مواجه و روس
ــن  ــت. ای ــه اس ــن مجموع ــدرت ای ــه ق ــاره نقط اش
ویژگــی باعــث شــد تــا هریــک از همــکاران، خــود را 
مســئول و متعهــد در برابــر شــاخص های عملکردی 
مرتبــط بدانــد. ایــن دفتــر در شــاخص نگهداشــت و 
مانــدگاری پرســنل شــبکه خدمــات در بیــن دفاتــر 
ــانی را  ــروی انس ــزش نی ــن ری ــور، کمتری کل کش
داشــته کــه از نقــاط مثبــت دفتــر منطقه ای رشــت 

بشــمار مــی رود. 

ــرای اجرایــی شــدن برنامه هایتــان چــه  ب
مقدماتــی فراهــم کردیــد؟

در کنــار مــواردی کــه عنــوان شــد، اعتمــاد ســازی، 
ایجــاد فرصــت ظهــور اســتعداد هــا از طریــق 
ــه  ــکار گرفت ــد ب ــل کارآم ــار از عوام ــض اختی تفوی
ــن  ــد مهمتری ــانی کارآم ــروی انس ــت. نی ــده اس ش

ســرمایه هــر ســازمان اســت ایــن موضــوع از نظــر 
اینجانــب شــعار نیســت بلکــه یــک واقعیــت مهــم 
و اثرگــذار بــوده و تربیــت نیــروی کارآمــد در کنــار 
حفــظ و بکارگیــری مناســب از نیروی انســانی دفتر 
بعنــوان منابــع اصلــی ســازمان از دیگــر مــوارد مورد 
ــت  ــت اس ــر رش ــورم در دفت ــان حض ــه در زم توج
ــاز  ــا مج ــا نمایندگی ه ــر ب ــاط موث ــن ارتب .همچنی
منطقــه قطعــا نقــش تاثیرگــذار در پیشــبرد اهــداف 
حیاتــی ایران خــودرو و ایســاکو  اســت کــه رســیدن 
ــودرو  ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــه گ ــداف عالی ــه اه ب

همــوار تــر کــرد.

نقــش دفاتــر را در پیشــبرد اهــداف 
ایســاکو چگونــه مــی بینیــد ؟

ــه  ــر منطقــه ای ب ــا قبــل از حضــوردر دفات شــاید ت
خوبــی نمی توانســتم از نقــش و اهمیــت و جایــگاه 
دفاتــر در پیشــبرد اهــداف شــرکت ســخن بــه میان 

دفتــر منطقــه ای رشــت در ســال ۱38۰ بــا ۶ نفــر پرســنل و ۱8 نمایندگــی تحــت پوشــش آغــاز بــه کار کــرد و در حــال حاضــر با 3۶ 
نفــر پرســنل، وظیفــه پشــتیبانی و خدمــات رســانی بــه ۴۴ نمایندگــی و 95 فروشــگاه را در محــدوده اســتان های گیــالن، اردبیــل 
و غــرب اســتان مازنــدران بــر عهــده دارد. ایــن دفتــر طــی دو ســال گذشــته بــا کســب نتایــج رضایتمنــدی مشــتریان )csi( در 
رنکینــگ دفاتــر کل کشــور خــوش درخشــیده و در رتبــه اول قــرار گرفتــه اســت؛ دلیلــی کــه مقدمــه ی گفــت و گــو مــا حمیدرضا 

واثقــی، مدیــر دفتــر منطقه ای رشــت شــد.
حمیــد رضــا واثقــی کــه از ســال 99 مدیریــت دفتــر منطقــه ای رشــت را قبــول کــرده؛ متولــد اســفند 59 و کارشــناس ارشــد 
ــتریان،  ــور مش ــئول ام ــی مس ــرد. واثق ــاز ک ــاکو آغ ــود را در ایس ــال۱38۴ کار خ ــت. وی از س ــل اس ــی بین المل ــت بازرگان مدیری

ــود دارد. ــه کاری خ ــزی را درکارنام ــای مرک ــا تعمیرگاه ه ــه ارتق ــس ناحی ــی، رئی ــی مهندس ــئول فن ــناس مس کارش

واثقی؛ مدیر دفتر منطقه ای رشت:

حفظ موفقیت از به دست آوردن آن
سخت تر است

ــاله  در  ــد س ــور چن ــتناد حض ــه اس ــا ب ــاورم ام بی
حــوزه خدمــات پــس از فــروش و دفاتــر منطقــه ای، 
ــر  ــه دفات ــم ک ــرض کن ــم ع ــت می توان ــا قاطعی ب
بــازوان کارآمــد و عملیاتــی شــرکت بــزرگ ایســاکو 
هســتند و بــدون حضــور و فعالیــت دفاتر، دســتیابی 
ــده در  ــه دســت آم ــر ب ــی نظی ــه موفقیت هــای ب ب
حــوزه خدمــات پــس از فــروش قابــل تحقــق نبــود. 
ــک  ــاکو کوچ ــوان ایس ــه عن ــه ای را ب ــر منطق دفات
می شناســند زیــرا اغلــب مســئولیت ها و شــرح 
شــغل های موجــود در ســتاد بــه صــورت مســتقیم 
مرتبــط بــا فعالیت هــای دفاتــر اســت و عــالوه بر آن 
ارتبــاط بــا شــرکت ها و مدیریت هــای دیگــر گــروه 
صنعتــی جهت پیشــبرد اهــداف کالن، مخصوصا در 
حــوزه خدمــات پــس از فــروش و رضایــت مشــتری 

بســیار تاثیرگــذار و راهگشــا خواهــد بــود.

ــتایی در کار  ــث ایس ــی را باع ــه موانع چ
می شــود؟

بزرگتریــن مانــع بــه عقیــده مــن قانــع شــدن بــه 
ــی  ــرای عال ــالش بیشــتر ب ــودن و عــدم ت خــوب ب

شــدن اســت . 
ــع  ــن موان ــراد از بارزتری ــن اف ــاوری کاذب بی خودب
پیشــرفت اســت اصوال حفظ و اســتمرار شایســتگی 
و موفقیــت، بــه مراتــب ســخت تر از بدســت آوردن 

آن اســت.
مهمتریــن مانــع، از بیــن رفتن روحیــه جنگندگی و 

غــرور پــس از کســب موفقیت اســت.
ــا  ــم بعض ــتی هایی ه ــکالت و کاس ــه مش ــه ک البت
در پیچیدگی هــای فرآینــدی و ســازمانی و یــا 
محدودیــت در برخــی حوزه هــای ســخت افــزاری و 
نــرم افــزاری و همچنین توســعه شــبکه وجــود دارد 
کــه البتــه ایــن محدودیــت هــا نیــز جزئــی از کار 
اســت و طبیعتــاً بــا حمایــت هــا و مســاعدت هــای 
ــل  ــته قاب ــون گذش ــرکت همچ ــد ش ــران ارش مدی

ــوده و هســت. رفــع ب

با قاطعیت می توانم 
عرض کنم که 

دفاتر بازوان کارآمد 
و عملیاتی شرکت 

بزرگ ایساکو 
هستند و بدون 
حضور و فعالیت 

دفاتر، دستیابی به 
موفقیت های بی 

نظیر به دست آمده 
در حوزه خدمات 

پس از فروش قابل 
تحقق نبود.
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نمایندگی را چه زمانی تاسیس کردید؟
پــدرم مرحــوم ســیدعلی جلیلــی؛ بنیانگــذار نمایندگــی بودنــد. مرحــوم خیامــی بــه دلیــل خوشــنامی 
پــدر در شــهر یــزد پیشــنهاد تاســیس نمایندگــی را ســال ۱۳۴۶ دادنــد و مــن هــم بعــد از فــوت پــدرم 
عهــده دار ایــن مســئولیت شــدم و ۳۳ ســال اســت کــه در نمایندگــی فعالیــت دارم. برادرانم ســیدمجید 
و ســیدمهدی کــه ســهامداران شــرکت نیــز هســتند در رســیدن بــه اهــداف نمایندگی با مــن همکاری 

ــد. می کنن

چنــد پرســنل در ایــن نمایندگــی فعالیــت می کننــد؟ در روز چنــد خــودرو پذیــرش 
ــود؟ می ش

در نمایندگــی بــه مســاحت ۷۰۰۰ متــر مربــع؛ ۸۷ پرســنل فعالیــت می کنند. پذیــرش۷۸ دســتگاه در 
روز و حداکثــر ظرفیــت تــا ســقف ۱۵۰ دســتگاه خــودرو داریم. 

در این مدت، نمایندگی شما چه موفقیت هایی کسب کرده است؟
نمایندگــی ۴۰۰۲ در منطقــه بیشــترین آمــار فــروش و پذیــرش خــودرو را بــه خــود اختصــاص داده و 
دارای بزرگ تریــن شــعبه خدماتــی جهــت ارائــه محصوالت ایــران خــودرو اســت. دارای گواهینامــه ایزو 
۹۰۰۱-۱۰۰۰۲-۱۰۰۰۴-۱۸۰۰۱ و دارای گواهینامــه رعایــت حقــوق مصرف کننــده بــرای پنجمیــن 
ســال متوالــی و کســب جایــزه کیفیــت ملــی ایــران شــده و از همــه مهم تــر نمایندگــی ۴۰۰۲ بــرای 
چندمیــن ســال پیاپــی در ارزیابــی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت رتبــه یــک را کســب کرده اســت.

بــرای رســیدن بــه ایــن کارنامــه درخشــان، اولویــت خــود را بــر چــه اساســی بنــا 
کردیــد؟

الزمــه اســتمرار ایــن موفقیــت در درجــه اول توجــه بــه جلــب رضایــت مشــتریان اســت. به طــور کلــی 
ارائــه خدمــات مناســب و تامیــن رضایــت مشــتریان را اولویــت خــود قــرار دادیــم. مــن و مجموعــه 
کاری ام، اعتقــاد داریــم کــه همیشــه حــق بــا مشــتری اســت و ســعی می کنیــم صبورانــه و در کمــال 

ادب و احتــرام رضایــت آنهــا را جلــب کنیــم

نکته کلیدی رضایت مشتری را چه می دانید؟
اصلي تریــن و مهمتریــن نکتــه درکســب رضایــت مشــتري، انتخــاب کارکنــان اســت؛  چراکــه بــه طــور 
مســتقیم بــا مشــتري در ارتبــاط هســتند و بایــد اصــول اولیــه ارتبــاط و برخــورد بــا مشــتري را رعایت 
کننــد. کار مــا، ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم اســت و اگــر بــا مشــتري رابطــه خوبي داشــته باشــیم قطعا 
در کارمــان موفــق خواهیــم بــود. رضایــت مشــتري در نهایــت بــه رونــق کســب و کار منجر مي شــود. با 
توجــه بــه اهمیــت رضایــت مشــتري بــراي مجموعــه کارکنــان نمایندگــي،  تــالش مي کنیــم تــا جایي 
کــه بتوانیــم قطعــات را بــه موقــع تامیــن کنیــم  چراکــه  یــک  مشــتري راضــي ۱۰ مشــتري دیگــر 

را بــا خــود همــراه مي کنــد. بنابرایــن تــالش مي کنیــم نارضایتــي مشــتري را بــه حداقــل برســانیم.

ــد و چــه جایگاهــی را متصــور  ــان چــه برنامه هایــی داری ــرای آینــده نمایندگی ت ب
؟ هستید

ــه  ــه خان ــا آرامــش بیشــتری ب ــی دارم و ب ــی خوب ــام می شــود احســاس خیل ــی ســاعت کار تم وقت
ــدم  ــانم. معتق ــل کار می رس ــه مح ــودم را ب ــتری خ ــزه بیش ــد و انگی ــا امی ــا ب ــردم و صبح ه برمی گ
بایــد بــا یــک برنامه ریــزی مشــخص و دقیــق بــه رفــع مشــکالت موجــود پرداختــه و هــر روز بیشــتر 
از گذشــته کمبودهــا و نواقــص را برطــرف کنیــم. بایــد اطالعــات خــود را بــه روز کــرده و از پرســنل 
ــه تعهــدات را ســرلوحه کار خــود قــرار  مجــرب و متخصــص دلســوز بهره منــد باشــیم و پایبنــدی ب
دهیــم.در پایــان امیــدوارم مســئوالن شــرکت توجــه خــاص بــه نمایندگانــی کــه خدماتــی هســتند و 
هــّم و غــم خــود را جلــب رضایــت مشــتریان قــرار داده اند، نشــان دهنــد و شــرایط متفاوتی را برایشــان 

در نظــر بگیریــد.

نمایندگی را چه زمانی تاسیس کردید؟
پــدرم مرحــوم ســیدعلی جلیلــی؛ بنیانگــذار نمایندگــی بودنــد. مرحــوم خیامــی بــه دلیــل خوشــنامی 
پــدر در شــهر یــزد پیشــنهاد تاســیس نمایندگــی را ســال ۱۳۴۶ دادنــد و مــن هــم بعــد از فــوت پــدرم 
عهــده دار ایــن مســئولیت شــدم و ۳۳ ســال اســت کــه در نمایندگــی فعالیــت دارم. برادرانم ســیدمجید 
و ســیدمهدی کــه ســهامداران شــرکت نیــز هســتند در رســیدن بــه اهــداف نمایندگی با مــن همکاری 

ــد. می کنن

چنــد پرســنل در ایــن نمایندگــی فعالیــت می کننــد؟ در روز چنــد خــودرو پذیــرش 
ــود؟ می ش

در نمایندگــی بــه مســاحت ۷۰۰۰ متــر مربــع؛ ۸۷ پرســنل فعالیــت می کنند. پذیــرش۷۸ دســتگاه در 
روز و حداکثــر ظرفیــت تــا ســقف ۱۵۰ دســتگاه خــودرو داریم. 

در این مدت، نمایندگی شما چه موفقیت هایی کسب کرده است؟
نمایندگــی ۴۰۰۲ در منطقــه بیشــترین آمــار فــروش و پذیــرش خــودرو را بــه خــود اختصــاص داده و 
دارای بزرگ تریــن شــعبه خدماتــی جهــت ارائــه محصوالت ایــران خــودرو اســت. دارای گواهینامــه ایزو 
۹۰۰۱-۱۰۰۰۲-۱۰۰۰۴-۱۸۰۰۱ و دارای گواهینامــه رعایــت حقــوق مصرف کننــده بــرای پنجمیــن 
ســال متوالــی و کســب جایــزه کیفیــت ملــی ایــران شــده و از همــه مهم تــر نمایندگــی ۴۰۰۲ بــرای 
چندمیــن ســال پیاپــی در ارزیابــی وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت رتبــه یــک را کســب کرده اســت.

بــرای رســیدن بــه ایــن کارنامــه درخشــان، اولویــت خــود را بــر چــه اساســی بنــا 
کردیــد؟

الزمــه اســتمرار ایــن موفقیــت در درجــه اول توجــه بــه جلــب رضایــت مشــتریان اســت. به طــور کلــی 
ارائــه خدمــات مناســب و تامیــن رضایــت مشــتریان را اولویــت خــود قــرار دادیــم. مــن و مجموعــه 
کاری ام، اعتقــاد داریــم کــه همیشــه حــق بــا مشــتری اســت و ســعی می کنیــم صبورانــه و در کمــال 

ادب و احتــرام رضایــت آنهــا را جلــب کنیــم

نکته کلیدی رضایت مشتری را چه می دانید؟
اصلي تریــن و مهمتریــن نکتــه درکســب رضایــت مشــتري، انتخــاب کارکنــان اســت؛  چراکــه بــه طــور 
مســتقیم بــا مشــتري در ارتبــاط هســتند و بایــد اصــول اولیــه ارتبــاط و برخــورد بــا مشــتري را رعایت 
کننــد. کار مــا، ارتبــاط مســتقیم بــا مــردم اســت و اگــر بــا مشــتري رابطــه خوبي داشــته باشــیم قطعا 
در کارمــان موفــق خواهیــم بــود. رضایــت مشــتري در نهایــت بــه رونــق کســب و کار منجر مي شــود. با 
توجــه بــه اهمیــت رضایــت مشــتري بــراي مجموعــه کارکنــان نمایندگــي،  تــالش مي کنیــم تــا جایي 
کــه بتوانیــم قطعــات را بــه موقــع تامیــن کنیــم  چراکــه  یــک  مشــتري راضــي ۱۰ مشــتري دیگــر 

را بــا خــود همــراه مي کنــد. بنابرایــن تــالش مي کنیــم نارضایتــي مشــتري را بــه حداقــل برســانیم.

ــد و چــه جایگاهــی را متصــور  ــان چــه برنامه هایــی داری ــرای آینــده نمایندگی ت ب
؟ هستید

ــه  ــه خان ــا آرامــش بیشــتری ب ــی دارم و ب ــی خوب ــام می شــود احســاس خیل ــی ســاعت کار تم وقت
ــدم  ــانم. معتق ــل کار می رس ــه مح ــودم را ب ــتری خ ــزه بیش ــد و انگی ــا امی ــا ب ــردم و صبح ه برمی گ
بایــد بــا یــک برنامه ریــزی مشــخص و دقیــق بــه رفــع مشــکالت موجــود پرداختــه و هــر روز بیشــتر 
از گذشــته کمبودهــا و نواقــص را برطــرف کنیــم. بایــد اطالعــات خــود را بــه روز کــرده و از پرســنل 
ــه تعهــدات را ســرلوحه کار خــود قــرار  مجــرب و متخصــص دلســوز بهره منــد باشــیم و پایبنــدی ب
دهیــم.در پایــان امیــدوارم مســئوالن شــرکت توجــه خــاص بــه نمایندگانــی کــه خدماتــی هســتند و 
هــّم و غــم خــود را جلــب رضایــت مشــتریان قــرار داده اند، نشــان دهنــد و شــرایط متفاوتی را برایشــان 

در نظــر بگیریــد.

ــه ســادگی نیســت.  ــر، ب ــگاه برت ــه جای داســتان موفقیــت و رســیدن ب
ــادی،  ــالیان متم ــاید س ــا و ش ــا و ماه ه ــتاوردی روزه ــر دس ــت ه پش
ــاز  ــب امتی ــار صاح ــن ب ــت. ای ــان اس ــتکار پنه ــت و پش ــالش و هم ت

ــد.  ــی گوی ــت م ــه موفقی ــیدن ب ــتان رس ــزد از داس ــی ۴۰۰2 ی نمایندگ
سیدمحســن جلیلــی در اولیــن مــاه بهــار ســال ۱35۰ در یــزد متولــد شــد. دارای 
مــدرک لیســانس و دوره هــای مدیریت عالــی کســب و کار) گرایش مدیریــت اجرایی( 
گذرانــده و در حــال حاضــر مدیرعامــل شــرکت خدماتــی و بازرگانــی جلیل خــودرو و 
صاحب امتیــاز نمایندگــی مجــاز محصــوالت ایران خــودرو کــد ۴۰۰2، رئیــس انجمــن 
ــت  ــو هیئ ــس وعض ــزد، نایب رئی ــتان ی ــودرو اس ــای ایران خ ــی نمایندگی ه صنف
مدیــره اتحادیــه صنفــی خدمــات خودرویــی شهرســتان یــزد و رئیس کمیتــه پرش 

بــا اســب هیئــت ســوارکاری اســتان یــزد اســت.

صاحب امتیاز نمایندگی 4002 یزد:

به وظیفه ای که بر دوش 
داریم، تعهد داریم
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و  نیازهــا  مهمتریــن  از 
حــوزه  در  کار  ســختی های 
فــروش  از  پــس  خدمــات 

ییــد. بفرما
کمبــود قطعــات خدماتــی موردنیــاز و فقــر نیــروی 
ــن معضــل  ــن و اصلی تری ــه مهمتری کار در منطق
ــی  ــان نمایندگ ــه همچن ــت ک ــوده و هس ب
ــرم  ــه ن ــت و پنج ــکل دس ــن مش ــا ای ب

می کنــد. بســیاری از نیروهــای اصلــی را چــه 
در دوران تاســیس نمایندگــی و چــه در حــال 
حاضــر، مجبــور شــده ایم بــا تقبــل هزینــه، از 
شهرســتان های دیگــر بــه نمایندگــی انتقــال دهیم.
چــرا بــه ســراغ نمایندگــی ایــران خــودرو 

؟ ید مد آ
ــبت  ــور نس ــاالی آن در کش ــار ب ــل اعتب ــه دلی ب
ــردم از  ــتفاده بیشــتر م ــای مشــابه و اس ــه برنده ب

ــودرو. ــران خ ــوالت ای محص

آیــا نماینــده ایران خــودرو بــودن کار 
ــت؟ ــوولیتی اس پرمس

بلــه. فــوق العــاده شــغل پرمســوولیت و پرفشــاری 
اســت. بــه خصــوص بــرای افــرادی کــه متعهــد بــه 

وظیفــه انســانی و شــغلی خــود هســتند.

در روز چند خودرو پذیرش می کنید؟ 
حــدود ۷۰ خــودرو بــه صــورت روزانــه در نمایندگی 
ــای  ــر خودروه ــالوه ب ــه ع ــوند ک ــی ش ــرش م پذی
گارانتــی، ایــن نمایندگــی آمــار خوبــی در پذیــرش 

خودروهــای وارانتــی نیــز دارد. 

ــای  ــوزه ه ــه ح ــناس در چ ــد کارش چن
ــتند؟ ــه کار هس ــغول ب کاری مش

در ادامــه سلســله  گفت وگوهایمــان ایــن بــار ۱27۶ کیلومتــر بــه ســمت جنــوب کشــور ســفر می کنیــم تــا بــا همســایه تنگــه هرمــز و شــهری کــه در امتــداد نــواری نیلگــون 
خلیج فــارس آرام گرفتــه دیــداري تــازه کنیــم.

کســی کــه از ســال ۱375 در صنــف خــودرو فعالیــت داشــته و از ســال ۱385 بــه صــورت تخصصــی همــکاری خــود را بــا شــرکت ایــران خــودرو در قالــب نمایندگــی آغــاز کرده 
. ست ا

کارآفریــن برتــر اســتان هرمــزگان، دارنــده رتبــه یــک کشــور در ارزیابــی وزارت صنایــع و معــادن و رتبــه اول شایســتگی خدمــات هــر دو در چندیــن دوره متوالــی، صاحــب رتبه 
A خدمــات کارت طالیــی، رتبه هــای اول تــا ســوم کشــوری در حــوزه جــذب و تمدیــد کارت طالیــی ، رتبــه ممتــاز خدماتــی در حــوزه بازرگانــی، پرســنل کلیــدی خبــره و....

مازیار رحیمی ۴3 ساله صاحب امتیاز و مدیرعامل نمایندگی کد ۴3۱۴ ایران خودرو در بندرعباس مهمان گفت وگوی ماست.
وي خدمــات باکیفیــت و پیگیــری و ارتبــاط  مســتمر بــا مشــتریان و احتــرام و بزرگداشــت مشــتری را اصــول اعتقــادی خویــش در کار می دانــد و شــاید همیــن رمــز موفقیــت 

اوســت.

بزرگداشت مشتری
از اصول اعتقادی ماست

صاحب امتیاز نمایندگی 4314
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هفــت کارشــناس در حــوزه خدمــات پــس از فــروش، شــامل دو کارشــناس فنــی، یــک 
کارشــناس پذیــرش، یــک کارشــناس خســارت خــودرو و ســه کارشــناس کمکــی جهــت 
پذیــرش و ترخیــص خودروهــا کــه بــه صورت مــداوم با مشــتریانی کــه خودروهایشــان در 

مجموعــه پذیــرش شــده، درحــال خدمت رســانی هســتند.
در مجمــوع ۹۰ نفــر بعنــوان نیــروی انســانی در نمایندگــی مشــغول فعالیــت هســتند کــه 
در حــوزه هــای مالــی اداری، فــروش خــودرو، خدمــات پــس از فــروش و فــروش قطعــه و 

ســایر بخش هــا حضــور دارنــد.

بــرای شــما نیــروی انســانی چــه جایگاهــی دارد و چــه اقداماتــي در ایــن 
ــد؟ ــي کرده ای ــوزه اجرای ح

منابــع انســانی جایــگاه واالیــی بــرای مدیریــت داشــته و قطعا نیروی انســانی هر سیســتم، 
ــد  ــراکت در درآم ــه و ش ــص کاران ــی رود. تخصی ــمار م ــه ش ــرمایه ی آن ب ــن س بزرگتری
نمایندگــی و رســیدگی و رفــع مســایل و مشــکالت شــخصی و بیــرون از شــرکت پرســنل 
در حــد تــوان از جملــه ایــن اقدامــات بــوده اســت. اعتقــاد مدیریــت ایــن اســت کــه کلیــه 

نیروهــا، شــرکای تجــاری شــرکت هســتند.

پرســنل شــما چــه دوره هــای آموزشــی را گذرانده انــد؟ و بــه طــور کلــي 
بــراي آمــوزش کارکنــان خــود چــه اقداماتــی انجــام می دهیــد؟

ــه حرفــه ی خــود کــه از ســوی شــرکت ایســاکو برگــزار  دوره هــای تخصصــی مربــوط ب
می شــود و عــالوه بــر آن بــر اســاس نیازســنجی های آموزشــی کــه درون مجموعــه انجــام 
مــی شــود، دوره هــای عمومــی ماننــد فــن بیــان، مشــتری مــداری، نحــوه پذیرش خــودرو 

و ســایر دوره هــای موردنیــاز نیــز درون مجموعــه برگــزار می شــود. 
در راســتای ســهولت آمــوزش پرســنل و رضایــت ایشــان، ســالن آموزشــی مجهــزی را راه 
انــدازی کرده ایــم کــه بســیاری از آموزش هــای ایســاکویی و داخلــی در ایــن مــکان برگــزار 

ــود. می ش

ــی  ــا آن م ــما را ب ــون ش ــکاران و مجموعه ت ــه هم ــی ک از خصوصیات
ــند؟ شناس

چند بعدی بودن، هوش باال و کار دلسوزانه از جمله آنهاست.

چقدر در برابر مشتری احساس تعهد می کنید؟
بســیار زیــاد . در واقــع رســالت شــرکت، رضایت مشــتری اســت و ایــن نگهداشــت و وفادار 

کــردن مشــتریان اســت کــه موجــب بقــای مجموعه می شــود.

برای مشتری مداری چه اقداماتی انجام داده اید؟
ســالن های انتظــار مجهــز همــراه بــا پذیرایــی ویــژه، کارواش خودروهــای تعمیر ســنگین، 
پذیــرش بــدون نوبــت ســرویس های ادواری، فروش اعتبــاری قطعات، تخفیفات مناســبتی 
و فصلــی در حــوزه قطعــات و برگــزاری دوره هــای داخلــی ارتبــاط بــا مشــتری جهت کلیه 
پرســنلی کــه بــه نحــوی بــا مشــتری در ارتباطنــد، از جملــه اقدامــات نمایندگــي مــا بوده 

ست.  ا

آیا خودتان هم با مشتری ارتباط مستقیم دارید؟
بلــه. بــه صــورت روزانــه در بخــش ارایــه خدمــات حضــور پیــدا کــرده و بــا مشــتریان بــه 
صــورت مســتقیم و رودررو مکالمــات کاری دارم و بــه مســایل و مشکالتشــان رســیدگی 
ــاز اســت و  ــه روی تمامــی مشــتریان ب ــت ب ــاق مدیری ــم. از طــرف دیگــر درب ات می کن
ــد.  ــدون واســطه آن را مطــرح کنن ــد ب ــی، می توانن درصــورت وجــود مشــکل و نارضایت
عــالوه بــر ایــن شــماره تمــاس مســتقیم بنــده نیــز بــر روی تمامــی کارت هــای ویزیــت 

نمایندگــی موجــود اســت.

تسهیالتی که برای مشتریان در نظر مي گیرید چیست؟
ــرویس های ادواری در  ــات س ــژه و خدم ــل وی ــط حم ــزل توس ــودرو درب من ــل خ تحوی

محــل مشــتری از جملــه آنهاســت.

نقطــه ایده آلتــان بــرای نمایندگــی همیــن جایــی هســت کــه اکنــون 
قــرار داریــد؟

 قطعــا فراتــر از ایــن جایــگاه اســت. امیــدوارم بــه جایگاهی برســیم کــه بتوانیم 

ــای  ــان، نیروه ــکاری جوان ــل بی ــع معض ــت رف جه
ــه  ــعت دادن ب ــا وس ــم و ب ــت کنی ــص تربی متخص
ــکالت  ــردم را از مش ــادی از م ــداد زی ــه، تع مجموع

ــم. ــادی دور کنی اقتص

و  نمایندگــی  در  موجــود  امکانــات 
چیســت؟ کاري  ســالن های 

ــی  ــزات ارگونوم ــه تجهی ــز ب ــالن های اداری مجه س
و بهداشــتی بــرای پرســنل، تجهیــزات تعمیرگاهــی 
بــه روز و کامــل در قســمت خدمــات فنــی و ســالن 
ــعت  ــه وس ــي ب ــز در فضای ــیع و مجه آموزشــی وس
پنــج هــزار متــر مربــع در خدمــت مشــتریان منطقه 

اســت.

 ISO حــوزه  در  گواهینامه هایــي  چــه 
نمایندگــی کســب کــرده اســت؟

نمایندگی هــای  اولیــن  جــزو  نمایندگــی  ایــن 
ــه صــورت خودجــوش در ســال  ــوده کــه ب کشــور ب
ــزو ۹۰۰۱ و  ــه ای ــه اخــذ گواهینام ــم ب ۱۳۸۸ تصمی
پیاده ســازی آن گرفــت کــه از ایــن طریــق توانســت 

ــد. ــی را در سیســتم ایجــاد کن تحــول مثبت
ــای  ــداوم در طرح ه ــورت م ــه ص ــز ب ــس از آن نی پ
ــم  ــدار شــرکت ایســاکو شــرکت کردی ــت پای موفقی
ــزو ۹۰۰۱،  ــای ای ــت گواهینامه ه ــه دریاف ــق ب و موف

۱۰۰۰۲و ۱۴۰۰۱ شــدیم.

وجــه تمایــز نمایندگــی شــما نســبت بــه 
ــت؟ ــر چیس ــای دیگ نمایندگی ه

ــد  ــات، خری ــوزه خدم ــرش در ح ــاالی پذی ــداد ب تع
بــاالی بازرگانــی نمایندگــی از شــرکت ایســاکو، 
شــرکت در تمامــی طرح هــای اعالمــی خدمــات و ...

دوره  در  کــه  ســخنی  تاثیرگذارتریــن 
شــنیده اید؟ کاریتــان 
استاد تغییر باشید نه قربانی تقدیر

منابع انسانی جایگاه 
واالیی برای مدیریت 
داشته و قطعا نیروی 
انسانی هر سیستم، 

بزرگترین سرمایه ی آن 
به شمار می رود. تخصیص 
کارانه و شراکت در درآمد 

نمایندگی و رسیدگی و 
رفع مسایل و مشکالت 

شخصی و بیرون از 
شرکت پرسنل در حد 

توان از جمله این اقدامات 
بوده است. اعتقاد مدیریت 
این است که کلیه نیروها، 

شرکای تجاری شرکت 
هستند.
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ــم  ــتای تکری ــاکو در راس ــل ایس مدیرعام
نماینــدگان  بــا  پیشکســوتان  جایــگاه 
بازنشســته های شــرکت ایســاکو دیــدار 

ــد. کردن

ــگاه  ــک ســالجقه  ضمــن تبییــن اهمیــت جای ــن جلســه باب در ای
پیشکســوتان شــرکت و تکریــم ایــن عزیــزان خواســتار توجــه هــر 
ــای  ــه حوزه ه ــد و ب ــکاران ش ــروه از هم ــن گ ــه ای ــتر ب ــه بیش چ
مرتبــط ماموریــت دادنــد تــا بــا برنامه ریــزی الزم بســتر تعامــل هــر 

چــه بیشــتر بــا پیشکســوتان شــرکت ایســاکو فراهــم کننــد.

پیشکسوتان مهمان
مدیرعامل ایساکو  بودند

ــا حضــور  ــوان ایســاکو ب جلســه کمیتــه بان
بابــک ســالجقه مدیرعامــل ایســاکو و بهــار 
حیــدری؛ رییــس امــور بانــوان گــروه صنعتی 

ایــران خــودرو  برگــزار شــد.

ــورد  ــوان م ــوزه بان ــنهادی  در ح ــای پیش ــه برنامه ه ــن جلس در ای
بحــث و تبــادل نظــر قــرار گرفــت و تصمیمــات الزم جهــت برگزاری 
برنامه هــای فرهنگــی و آموزشــی حــوزه زنــان و خانــواده اتخــاذ شــد. 

جلسه کمیته بانوان 
با حضور مدیرعامل 

ایساکوبرگزار شد
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پهلوانــی  فرهنــگ  روز  به مناســبت 
و ورزش زورخانــه ای بابــک ســالجقه، 
اســماعیل  از  ایســاکو  مدیرعامــل 
ــان کشــوری و آســیایی در رشــته  رادمهــری قهرم
ــران  ــتان ته ــردان اس ــن م ــگ و قویتری پاورلیفتین

ــرد. ــر ک تقدی

ــن رشــته ورزشــی  رادمهــری ۳۶ ســال دارد و ازســال۷۹ در ای
فعالیــت می کنــد و در ســال ۸۵ رکــورد پــرس ســینه جوانــان 
کشــور را بــه نــام ثبــت کــرده و ســه ســال پــی در پــی عضــو 

تیــم ملــی پاورلیفتینــگ wrpf کشــور بــوده اســت.

از قهرمان رشته 
پاورلیفتینگ  تقدیر شد

آزادســازی  مناســبت ســالروز  بــه 
فوتســال  مســابقه  خرمشــهر 
ــران  ــی ای ــروه صنعت ــت  های گ حراس
ــی شــرکت  ــه میزبان ــم ب ــا حضــور ۱2 تی خــودرو ب

ایســاکو برگــزار شــد.

ــر ســکوی   در نتیجــه ایــن مســابقات تیــم حراســت ســایکو ب
ــف(  ــم ال ــران خــودرو ) تی ــای حراســت ای اول ایســتاد و تیم ه
ــود  ــوم را از آن خ ــام دوم و س ــب مق ــه ترتی ــارس ب و مهرکام پ

کردنــد.
در روز اختتامیــه ایــن دوره از مســابقات؛ کاپ اخــالق بــه تیــم 

حراســت ایســاکو تعلــق گرفــت.

کاپ اخالق مسابقات
ازآن ایساکو شد
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ســعدی همیشــه بــر علــم اندوختــن و هنــر آموختــن تاکیــد دارد. حکایــت زیــر هــم دربــاره 
اهمیــت دانــش آموختــن اســت:

حکیمــی پســران را پنــد همــی داد کــه جانــان پــدر هنــر آموزیــد کــه ملــک و دولــت دنیــا 
اعتمــاد را نشــاید و ســیم و زر در ســفر بــر محــل خطرســت یــا دزد بــه یــک بــار ببــرد یــا 
خواجــه بــه تفاریــق بخــورد امــا هنــر چشــمه زاینــده اســت و دولــت پاینــده و گــر هنرمنــد از 
دولــت بیفتــد غــم نباشــد کــه هنــر در نفــس خــود دولتســت هــر کجــا کــه رود قــدر بینــد و 

در صــدر نشــیند و بــی هنــر لقمــه چینــد و ســختی بینــد.
وقتی افتاد فتنه ای در شام/ هر کس از گوشه ای فرا رفتند

روستا زادگان دانشمند/ به وزیری پادشاه رفتند
پسران وزیر ناقص عقل/ به گدایی به روستا رفتند

آموختن در
حکایت سعدی
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An important task of a manager is fo-
cusing on “critical issues”. The organi-
zations that have been most successful 
have been able to identify what factors 

in their business contribute to meeting goals and 
objectives. These can include improved employ-
ee performance, increased creativity, and greater 
risk taking. McDonald’s emphasizes quality, value, 
service, and cleanliness as the basis for success. 
Organizations that can consistently achieve the 
proper balance among the factors that are critical 

for success will most likely survive and be profita-
ble. This requires a constant stream of decisions 
made throughout an organization by a multitude 
of managers, all having their own strengths and 
weaknesses. These managers guide the organi-
zation along the tortuous path that confronts al-
most every organization. It is the decision maker, 
in the final analysis, who determines the organiza-
tion’s ability to perform smoothly by knowing how 
to make effective decisions and how to motivate 
members of the organization to ensure implemen-

tation of the decisions.
In an increasingly complex environment it is no 
wonder that decision making is a difficult task 
that often determines the success or failure of 
an enterprise. Experience or intuition when used 
alone is seldom sufficient to deal with many of the 
problems confronting managers. Rather, it is the 
combination of managerial skills and workable 
approaches (including computers and quantitative 
methods) that can ensure making the most effec-
tive decisions. 

achieveدست یافتن )به(، نائل آمدن )به(

aloneتنها، به تنهائی

analysisتجزیه و تحلیل، بررسی

approachرویکرد

balanceتعادل

basisاساس، پایه، بنیان

cleanlinessتمیزی، پاکیزگی، نظافت

combinationترکیب

complexپیچیده

confrontمواجه شدن )با(، رو در رو شدن )با(

consistentlyبه طور مستمر، با مداومت

constantدائمی، با ثبات

contributeکمک کردن، مشارکت داشتن )در(

criticalحیاتی، مهم، بحرانی

dealسر و کار داشتن

decisionتصمیم

determineتعیین کردن

effectiveاثربخش، موثر، تاثیرگذار

emphasizeتاکید کردن )بر(

ensureاطمینان حاصل کردن )از(

enterpriseبنگاه، تشکیالت اقتصادی

environmentمحیط

experienceتجربه

factorعامل

failureشکست

focusتمرکز کردن

guideراهنمائی کردن

identifyشناسائی کردن، شناختن، تشخیص دادن

implementationاجرا، به اجرا در آمدن

improvedبهبود یافته

increasedافزایش یافته

increasinglyبطور روزافزون

intuitionشهود، اشراق، بصیرت

issueموضوع، مسئله

likelyمحتمل

managerialمدیریتی

methodراه، روش

motivateبرانگیختن، ترغیب کردن )به(

multitudeجمعیت کثیر، بسیاری

no wonderجای تعجب نیست

objectiveهدف

pathراه، مسیر

performanceعملکرد

profitableسودآور

properمناسب، شایسته

qualityکیفیت

quantitativeکمیتی

rather)اینجا( بلکه

requireالزم داشتن، مستلزم )چیزی( بودن

seldomبه ندرت

serviceخدمت

smoothlyبه صورت روان

streamجریان

strengthتوانائی، قدرت

successموفقیت

sufficientکافی

surviveبقاء، ادامه دادن به حیات

taskکار، وظیفه

throughoutسرتا سِر

tortuousداراِی پیچ و خم، نا هموار

valueارزش

weaknessضعف

workableعملی، کاری، قابل اِعمال

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس هشتم

Managerial Decision 
Making

< مهران فصیحی حور

واژگان:
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یادآوری:
ــاِت تحــِت  ــا رب ــر ی ــک کامپیوت ــی ی ــی:  توانائ Artificial Intelligence (AI)، همــان هــوش مصنوع
کنتــرل توســط یــک کامپیوتــر دیگــر بــرای انجــام کارهــا یــا وظایفی اســت کــه معموال” توســط انســانها 

انجــام مــی پذیــرد )کارهــا یــا وظایفــی کــه مســتلزم هــوش و درک انســانی اســت(.

Artificial intelligence (AI) is the ability of a computer or a robot controlled by a 
computer to do tasks that are usually done by humans because they require 
human intelligence and discernment.

1) Joana was praised for taking such a fresh ………………… to the problem. 

A) stream
B) experience
C) implementation   
D) approach

2) Hopes grew that a ………………… peace settlement might emerge.

A) complex
B) workable
C) critical      
D) tortuous

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:

یــک وظیفــه مهــم از وظایــف یــک مدیــر تمرکــز 
ــازمان  ــت. س ــی اس ــم و حیات ــات مه ــر موضوع ب
هائــی کــه بــه بیشــترین موفقیــت هــا نائــل شــده 
انــد، قــادر بــه شناســائی عواملــی بــوده انــد کــه 
در دســتیابی بــه اهــداف و انتظاراتشــان در کســب 
و کار نقــش داشــته انــد.  ایــن عوامــل مــی توانــد 
شــامل عملکــرد ارتقــاء یافتــه کارکنــان، خالقیــِت 
فزونــی یافتــه و ریســک پذیــری باالتر باشــد. مک 
ــت، ارزش،  ــر کیفی ــدز )McDonald’s(  ب دونال
ــوان اســاس موفقیــت  ــه عن ــزی ب خدمــت و تمی

ــه طــور  ــی کــه ب خــود تاکیــد دارد. ســازمان هائ
مســتمر تعــادل مناســب را در میــان عواملــی کــه 
بــرای موفقیــت حیاتــی انــد حاصــل مــی کننــد 
ــودآوری  ــاء و س ــرای بق ــال ب ــترین احتم از بیش
برخــوردار خواهنــد بــود. الزمــه ایــن مهــم، جریان 
بــی وقفــه ای از تصمیماتــی اســت که در سرتاســر 
ســازمان توســط تعــداد کثیــری از مدیــران که هر 
کــدام، نقــاط قــوت و نقــاط قابــل بهبــوِد مختــص 
بــه خــود را دارا هســتند، اتخــاذ مــی شــود. ایــن 
مدیــران ســازمان را در مســیری پــر پیــچ و خــم 

کــه تقریبــا« هــر ســازمانی بــا آن مواجــه اســت، 
هدایــت مــی کننــد. ایــن تصمیــم گیرنــده اســت 
کــه در تحلیــل نهائی، با دانســتِن چگونگــی اتخاذ 
تصمیــِم هــای تاثیرگــذار و نیــز دانســتِن چگونگی 
ترغیــب اعضــای ســازمان بــرای اجــرای موفقیــت 
آمیــز و حتمــی تصمیمــات، تعیین کننــده توانائِی 

عملکــرِد رواِن ســازمان اســت.
در محیطــی بــا پیچیدگــی روزافــزون، جــای 
تعجــب نیســت کــه تصمیــم گیــری وظیفــه ای 
دشــوار اســت کــه اغلــب، تعییــن کننــده موفقیت 

ــت.  ــادی اس ــکیالت اقتص ــک تش ــت ی ــا شکس ی
تجربــه یــا شــهود، هنگامیکــه بــه تنهائــی بــه کار 
گرفتــه شــوند، بــه نــدرت در رویاروئــی مدیــران با 
مســائل کفایــت می کننــد. بلکــه، این ترکیبــی از 
مهارتهــای مدیریتــی و رویکردهــای عملــی و قابل 
اِعمــال )شــامل رایانــه هــا و روش هــای کمیتــی( 
اســت کــه موجبــات حصــوِل اطمینــان در اتخــاذ 

موثرتریــن تصمیمــات را فراهــم مــی آورنــد.

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) timely

2: C) approachable



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱66    |  خرداد و تیـر ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

28

123456789101112131415

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

افقی:

۱- بــه کار کــردن در آن افتخــار مــی کنیــم- نوعــی حســاب بانکــی- یکــی 
ــای ملی از خودروه

2- از محصوالت ایران خودرو- فرمانده نظامی- از فالسفه بزرگ
3- بزرگان اخالق توصیه می کنند- درخور و پسندیده

۴- برقراری ارتباط- درمان
5- بــرای برافراشــتن پرچــم نیــاز اســت- صــدای مگــس- شــکم پرســت 

و پرخــور 
۶- از جنس مس است- رویکردی مفید برای سازمانها

7- سمت و جهت
8- نشانه مفعولی- من و تو

9- عضو فوقانی بدن
۱۰- پیشوند نداشتن- نیروی انتظامی

۱۱- زادگاه
۱2- از خوانندگان موسیقی سنتی

۱3- از اندام دستگاه تنفسی- جراحت- از سرداران قدیم ایرانی
۱۴- به معنای افراشتن است – از سریالهای تلویزیون

ــرآورده  ــزو ب ــات ای ــی از الزام ــی یک ــام کاری- وقت ــتن از انج ۱5- بازداش
ــود  نش

عمودی:
ــنده  ــتی گرا و نویس ــک هس ــرآن- روانپزش ــم ق ــوره هفده ــام س ۱- ن

ــی ــدای مخمل ــا ص ــده ای ب ــی – خوان آمریکای
2- چین و شکن- وسیله ای برای برش

ــزو  ــرای ای ــری ب ــام دیگ ــد ن ــک »ت« بیافزایی ــش ی ــه انتهای ــر ب 3- اگ
ــد ــد ش خواه

۴- یکی از الهه های یونانی
5-  از شخصیتهای کارتونی- طمع

۶- اغوا- کاشف الکل- مغز
7- از توابع تهران- نام حرکتی در تمبک نوازی 

ــه  ــت- کلم ــت کیفی ــول مدیری ــل دوم از اص ــز- اص ــر ممی ــام دیگ 8- ن
ــی همراه

9- نشانه مفعولی- کلمه انتخاب- کد خدای قدیم
۱۰- طال- نام کوچک فروید- ادامه دهیم به مطلوب خواهیم رسید

۱۱- سم ستور
۱2- کشور 72 ملت- خیسی و تری- بیماری مسری

۱3- نوعی ساعت- گاه از نهاد براید- تاب و توان
۱۴- عید باستانی-محل عبادت- »....« برده رنج گنج میسر نمی شود

۱5- بــه معنــی یــاری رســاندن- محصــول جدیــد ایــران خــودرو- محصولی 
ــران خودرو ــر از ای دیگ

طراح: اکبر غریب نواز


