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فرآیندهایی که یک کسب و کار برای ارائه بدون عیب و نقص محصول ارائه می کند، تعریف 
خدمات پس از فروش اســت که مهم ترین ابزار برای حفظ و ارتقای جایگاه برند در کنار 
دستیابی به بیشترین میزان رضایت مشتریان به شمار می رود. اگر بخواهیم به زبان ساده 
سخن بگوییم مشتریان بزرگ ترین سرمایه برای هر شرکتی هستند و بهترین روش برای 

حفظ و وفادارسازی این مشتریان نیز ارائه خدمات پس از فروش مناسب است. 
خدمات پس از فروش در حــوزه کاال های مصرفی با دوام نظیر خودرو در شــرایطی که 
بازار لوازم یدکی با انواع قطعات تقلبی اشــباع شده است یکی از بزرگ ترین دغدغه های 
خودروســازان به شمار می رود به خصوص از ســال ۱3۸۶ به این سو که قانون حمایت از 
مصرف کنندگان خودرو و قانون عام حمایت از مصرف کنندگان به تصویب مجلس شورای 

اسالمی رسید.
مدل اولیه ارزیابی خدمات پس از فروش صنعت خودرو در اواســط دهه هفتاد با تمرکز بر 
امکانات و قابلیت های فیزیکی شــکل گرفت که طی آن با توجه به نیاز های وقت خدمات 
پس از فروش خودرو، محوریت اصلی ارزیابی ها بر پایه استانداردسازی فیزیکی و استقرار 
زیرساخت هایی، چون نیروی انسانی متخصص و تعدد و شرایط آنها، قابلیت های شرکت های 

ارائه دهنده خدمات و امکانات و تجهیزات تعمیرگاهی شکل گرفت.
در تحول تکاملی دوم، باتوجه به اینکه صرفاً زیرساخت های فیزیکی قابلیت تامین رضایت 
مشتریان را نداشت، نتایج و شاخص های عملکردی، شامل بازخورد های دریافتی از سوی 
مشتریان و همچنین خروجی های ادراکی و عملکردی شرکت ها به این مدل اضافه شد که 
این موضوع تمرکز بیشتر عرضه کنندگان به مبحث رضایتمندی مشتریان و همچنین نتایج 

شاخص های کلیدی عملکرد را به دنبال داشت.
در دوره ســوم تحول تکاملی، ضمن حفظ و بهبود معیار های مورد بررسی در ادوار قبلی 
توجه ویژه ای بر روی طراحی و پیاده ســازی فرآیند های مرتبط با حقوق مصرف کنندگان 
خودرو و پایش اثربخشــی این فرآیند ها معطوف شد که ارزیابی وضعیت خدمات پس از 

فروش صنعت خودرو همچنان مطابق همین الگو در دست اجرا است.
در دوره تکاملی چهارم عالوه بر معیار های معطوف به رضایت مشتریان، موضوعات مرتبط 
با وفاداری و حفظ و نگهداشت مشتریان در شبکه مجاز خدمات پس از فروش مطرح شد؛ و 

شاخص هایی نظیر مقبولیت شبکه از نگاه مصرف کنندگان به مدل اضافه شد.
سیر تکاملی که قوانین مرتبط در این مدت از سر گذراند موجب شد تا شرکت های خدمات 
پس از فروش خودرو نطیر ایساکو بتوانند مرحله به مرحله خود را با آن وفق دهند و مسیر 
رو به رشدی را طی کنند تا جایی که ایساکو توانسته است برای بیش از یک دهه پرچمدار 

رضایت مشتریان از طرح  خدمات پس از فروش محصوالت ایران خودرو باشد.
مسیری که ایساکو در این مدت پیموده است هر چند با فراز و نشیب هایی همراه بوده اما 
گزارش های آماری موجود از شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در سال های گذشته 

موید موفقیت ایساکو در این مسیر بوده است.
ایساکو همواره در این  سال ها با درک صحیح از قوانین و تدوین طرح های حمایتی کوشیده 
اســت تا رضایتمندی مشتریان را افزایش دهد و در این مســیر به شبکه ای گسترده از 

نمایندگی های مجاز اتکا کرده است.
تســریع در نوبت دهی نمایندگی ها و پذیرش خودرو، بهبــود در تامین به موقع قطعات، 
افزایش کیفیت تعمیرات، کاهش هزینه پرداختی برای خدمات انجام شــده و رفع کامل 
ایرادهای ثبت شده از جمله عوامل تاثیرگذار بر افزایش میزان رضایت مندی مشتریان 

در این سال ها بوده که ایساکو به آن دست یافته است.

سیزده سال صدرنشین متوالی؛
و کسب رتبه یک

یادداشــت

< مرتضی مرادی

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا حضــور در برنــاه صف اول شــبکه 
خبــر بــه تشــریح اقدامــات ایــن وزارت خانــه در یک ســال گذشــته 

پرداخت.

ســید رضــا فاطمــی امیــن وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا مهــم ارزیابــی کــردن دو شــاخص 
تولیــد و تجــارت در اقتصــاد گفــت: در ســال 1400 تجــارت غیــر نفتی کشــور رشــد قابــل توجهی 
داشــته و بــه رقــم 48 میلیــارد دالر رســیده اســت. و همچنیــن در 4 ماهــه نخســت امســال ایــن 

رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 21 درصــد رشــد را نشــان مــی دهــد.
فاطمــی امیــن بــا اشــاره بــه اینکــه تــاش شــده تــا تحــوالت زیرســاختی در همــه عرصه هــای 
مربــوط بــه وزارتخانــه ایجــاد شــود گفــت: دولــت مردمــی عمیقــا بــاور دارد کــه مســائل کشــور 

داخلــی اســت و خودمــان بایــد ایــن مســائل را رفــع کنیــم.
وی در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر اینکــه علیرغــم وجــود تحریــم ها چــرا در یک ســال گذشــته 
تجــارت و تولیــد رشــد داشــته اســت گفــت: دلیلــش آنســت کــه فکرمــان عــوض شــده و ایــن 
ــوان  ــه ت ــکا ب ــا ات ــد ببینــد آن طــرف چــه تصمیمــی می گیــرد بلکــه ب ــت منتظــر نمی مان دول

داخــل تصمیــم هــا اتخــاذ می شــود.
وزیــر صمــت در ادامــه بــا اشــاره بــه اقداماتــی کــه در خصــوص کنتــرل و ســاماندهی صنعــت 
ــص در  ــودروی ناق ــزار خ ــته 1۷0 ه ــال گذش ــاه س ــت: در دی م ــه گف ــورت گرفت ــودرو ص خ
پارکینگ هــا وجــود داشــت کــه درحــال حاضــر بــا ثبــات بخشــی بــه تولیــد ایــن مشــکل رفــع 
شــده اســت و از ابتــدای امســال تــا کنــون حــدود ۷ هــزار خــودرو ناقــص تولیــد شــده کــه ایــن 

رقــم از اســتانداردهای جهانــی نیــز کمتــر اســت.
فاطمــی امیــن بــا بیــان اینکــه تولیــد خــودرو رونــد روبــه رشــدی داشــته اســت گفــت: ثبــات 
بخشــی بــه تولیــد و اصــاح ســاز و کار هــا و تامیــن قطعــات از جملــه مهمتریــن عوامــل رشــد در 
ایــن صنعــت اســت و بــا انجــام اقداماتــی از ایــن دســت قــدم در مســیر توســعه صنعــت خــودرو 
گذاشــته ایــم. اقداماتــی از قبیــل صــدور 230 میلیــون قطعــه کــد رهگیری بــرای قطعــات خودرو 
و 130 هــزار شناســه کــه باعــث می شــود جلــوی عرضــه کاالی قاچــاق و تقلبــی در بــازار گرفتــه 

. د شو
فاطمــی امیــن افــزود: خــودروی اقتصــادی یکــی از حلقــه هــای مفقــوده در ســبد خــودروی ایران 
اســت و در نمایشــگاه تحــول صنعــت خــودرو نوعــی از ایــن خــودرو ارائــه شــد کــه بــا تــاش 
خودروســازان و نظــارت وزارت صمــت بــه زودی بــه بــازار عرضــه خواهــد شــد امــا تــا زمــان عرضه 
انبــوه آن روی واردات ایــن نــوع خــودرو حســاب مــی کنیــم. و یکــی از شــروط واردات خــودرو را 
نیــز بــه لــزوم واردات خــودروی اقتصــادی اختصــاص داده ایــم تــا فقــط خــودروی لوکــس وارد 

کشــور نشــود و همــه مــردم بتواننــد از ایــن فرصــت اســتفاده کننــد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت
در برنامه صف اول شبکه خبر داد:

خودروی اقتصادی یکی 
از حلقه های مفقوده در 

سبد خودروی ایران است
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ــردار  ــا س ــدار ب ــودرو در دی ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــول اهلل )ص(  ــد رس ــرت محم ــپاه حض ــده س ــن زاده، فرمان حس
ــد  ــی تولی ــته و فعل ــت گذش ــوص وضعی ــزرگ در  خص ــران ب ته
و توســعه در ایــن گــروه صنعتــی ارایــه کــرد و گفــت: بــا همــت کارکنــان و 
تخصیــص و مدیریــت منابــع توانســتیم شــرایط پایــداری را در تولیــد ایجاد 
ــه  ــان ب ــد، هم زم ــی در تولی ــرایط بحران ــت ش ــر مدیری ــالوه ب ــم و ع کنی

ــم. مســایل کیفیــت و توســعه محصــوالت بپردازی

ــک  ــد کم ــد تولی ــص از فرآین ــودرو ناق ــذف خ ــه ح ــان این ک ــا بی ــی ب ــدی خطیب مه
شــایانی بــه حفــظ ســرمایه مشــتریان و ایران خــودرو کــرده و عــاوه بــر افزایــش کیفیــت 
ــر  ــای اخی ــزود: در ماه ه ــت، اف ــده اس ــازار ش ــه ب ــه ب ــش عرض ــبب افزای ــوالت س محص
ــورت  ــوری ص ــس جمه ــت گانه ریی ــن هش ــرای فرامی ــیر اج ــادی در مس ــای زی تاش ه
گرفتــه و در مــوارد مختلــف تکمیــل خودروهــای ناقــص، افزایــش تولیــد و عرضــه، توســعه 
محصــوالت، افزایــش کیفیــت، افزایــش گارانتــی، واگــذاری ســهام و... اقدامــات موثــری 
صــورت گرفتــه و تــا حصــول نتیجــه نهایــی و رضایتمنــدی مــردم و نهادهــای حاکمیتــی 

کــه در همیــن مســیر اســت ادامــه خواهــد داشــت.
ــگان در  ــان و نخب ــا شــرکت های دانش بنی ــا ب ــه توســعه همکاری ه ــا اشــاره ب ــی ب خطیب
مســیر تحقــق شــعار امســال خاطرنشــان کــرد: دســتاورد اخیــر ایران خــودرو در طراحــی 
و توســعه ســامانه کنتــرل هوشــمند یــورو پنــج حاصــل همــکاری بــا صنایــع دانش بنیــان 
ــا دانش بنیان هــا نیــز در حــوزه  در حــوزه نظامــی بــوده اســت، بــه تازگــی ۵4 قــرارداد ب

تامیــن صــورت گرفتــه و ایــن مســیر ادامــه دارد.
ــرایط  ــد در ش ــوالت جدی ــعه محص ــی و توس ــی و طراح ــای قدیم ــذف خودروه وی ح
تحریــم را از دیگــر دســتاوردهای مهــم صنعتگــران ایران خــودرو دانســت و گفــت: ری را و 
محصــول پــروژه TF21 از نتایــج اتــکا بــه تــوان مهندســان داخلــی اســت کــه بــا تولیــد و 

عرضــه تحــول بزرگــی در بــازار خــودرو روی خواهــد داد.

دکتر خطیبی:

با حذف خودروهای 
ناقص برای حفظ 
سرمایه مشتریان 
تالش می کنیم
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ــور  ــه منظ ــت ب ــی وزارت صم ــع عموم ــاون صنای مع
بررســی شناســه کاال و کــد رهگیــری قطعــات و لــوازم 
یدکــی در حــوزه خدمــات پــس از فــروش، از انبارهــای 

شــرکت ایســاکو بازدیــد کــرد.

محمدمهــدی بــرادران در بازدیــد از انبارهــای ایســاکو کدهــای شناســه قطعــات 
ــورد بررســی  ــا درج می شــود را م ــر روی آن ه کــه در راســتای اصالت ســنجی ب

قــرار داد.
بــرادران در ایــن بازدیــد گفــت: از نیمــه مــرداد مــاه بــه بعــد ۵۵ گــروه قطعــه 
بایســتی بــا کــد رهگیــری بــه بــازار عرضــه شــود و تولیدکننــدگان موظفنــد این 
گــروه تولیداتشــان را بــا کــد رهگیــری تولیــد بــه بــازار عرضــه کننــد البتــه برای 
قطعاتــی کــه در بــازار بــدون کــد موجــود اســت نیــز فرصــت داده شــده کــه کــد 

رهگیــری دریافــت کننــد.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در حاشــیه ایــن بازدید 
تشــریح کــرد: شــرکت ایســاکو همــواره در حــال بررســی گلوگاه هایــی اســت کــه 
بهبــود آن، موجــب افزایــش رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فروش شــود و 
یکــی از ایــن ورودی هــا در اختیــار قــرار دادن قطعــات اصــل و بــا کیفیــت و ارائــه 
خدمــات اســتاندارد بــه مشــتریان و اطاع رســانی بــه آن هــا در خصــوص اصالــت 

ــت. قطعات اس
بابــک ســاجقه ادامــه داد: در همیــن راســتا ایــن مجموعــه در طــی چنــد ســال 
ــورت  ــه ص ــه ب ــن ک ــای نوی ــدی از فناوری ه ــزار و بهره من ــه اب ــا ارای ــته ب گذش
مســتمر بــه روزرســانی می شــود ایــن قابلیــت را ایجــاد کــرده اســت کــه مــردم 
بتواننــد تفــاوت کاالی تقلبــی و اصلی را تشــخیص بدهند و کاالی اصــل را بخرند.
مدیرعامــل ایســاکو افــزود: ایــن شــرکت به منظــور شــفافیت و تشــخیص اصالت 
قطعــات یدکــی بــا در اختیــار قــرار دادن ســامانه اصــل بخریــد مصرف کننــدگان 
را یــاری کــرده اســت کــه از اصــل بــودن قطعــه خریداری شــده اطمینــان حاصل 
ــه،  ــت قطع ــی از اصال ــه منظــور آگاه ــات ایســاکویی، ب ــداران قطع ــد. خری کنن
می تواننــد پــس از خریــد، شــماره بارکــد درج شــده بــر روی بســته بندی آن را 
بــه شــماره 300031 پیامــک کــرده و بافاصلــه پــس از ارســال پیامــک از اصالت 

داشــتن یــا نداشــتن قطعــه از طریــق پیــام کوتــاه آگاه شــوند.
وی تشــریح کــرد: ســامانه اصــل بخریــد ایســاکو از ابتــدای تایســتان ســال 1401 
بــه ســامانه جامــع تجــارت وزارت صمــت نیــز متصــل شــده اســت و خریــداران 
ــامانه  ــری س ــد رهگی ــامانه ایســاکو ک ــه س ــد آن ب ــال بارک ــس از ارس ــه پ قطع
وزارت صمــت را نیــز دریافــت خواهنــد کــرد و می تواننــد از اصــل بــودن قطعــه 

خریــداری شــده اطمینــان پیــدا کننــد.
او افــزود: شــرکت ایســاکو تــا کنــون کــد رهگیــری ۵۵ گــروه از قطعــات همچون 
کیــت کاچ، بلبرینــگ و... را از وزارت صمــت دریافــت کــرده و 60 میلیــون قطعــه 
ایــن شــرکت هم اکنــون دارای کــد رهگیــری از ســوی ســامانه جامــع تجــارت 

ست. ا
مدیرعامــل شــرکت خدمــات پس ازفــروش ایــران خــودرو، به امکانات اپلیکیشــن 
ایســاکو نیــز اشــاره کــرد و گفــت: عــاوه بــر خدمــات متنــوع و کاربــردی موجود 
در ایــن اپ، مشــتریان محصــوالت ایــران خــودرو می تواننــد بــا اســکن کــد درج 

شــده بــر روی محصــول از اصــل بــودن آن اطمینــان حاصــل کنند.
ــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو  ــان مراجعــه ب ســاجقه در پای
و نمایندگی هــا و فروشــگاه های مجــاز مجموعــه را راه حلــی قطعــی بــرای 
جلوگیــری از خریــد قطعــات تقلبــی دانســت و گفت: قیمت مشــخص و یکســان 
قطعــات در شــبکه خدمــات مــا در سراســر کشــور از مزایــای دیگــر مراجعــه بــه 

ایــن شــبکه گســترده در سراســر کشــور اســت. 
گفتنــی اســت، مدیــران ارشــد شــرکت ایســاکو در حــال حاضــر برنامــه بازدیــد 
از فروشــگاه های مجــاز سراســر کشــور را بــه منظــور بررســی و حســن اجــرای 
طــرح شناســه دار کــردن قطعــات در دســتور کار دارنــد؛ دســتاورد ایــن نظارت هــا 
توســعه کمــی و افزایــش تعــداد فروشــگاه های مجــاز و ارتقــاء کیفــی آن هــا بــوده 
و نتیجــه نهایــی آن تســهیل دسترســی مشــتریان بــه قطعــات اصل و بــا کیفیت 
خواهــد بــود. در ایــن بازدیدهــای میدانــی 2۵ فروشــگاه  متخلــف نیز شناســایی و 

امتیــاز آن هــا لغــو شــده اســت.

در بازدید معاون وزیر صمت از انبارهای مرکزی ایساکو؛

شناسه قطعات لوازم یدکی و 
کد رهگیری بررسی شد
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ــق  ــت: طب ــاره گف ــن ب ــاکو در ای ــل ایس مدیرعام
برنامه ریــزی و نیازســنجی های صــورت گرفتــه، 
ــورد  ــات م ــال قطع ــرح و ارس ــرای ط ــات اج مقدم
نیــاز بــا پیش بینــی حضــور پنــج میلیــون نفــر زائــر از یــک ماه 
پیــش کلیــد خــورد و عملیــات اجرایی نیــز از روز هفتم شــهریور 
بــا برپایــی چادرهــای صحرایــی و تکمیــل تجهیــزات مــورد نیاز 
ــد. ــاز ش ــراق آغ ــور ع ــه کش ــرزی منتهــی ب نمایندگی هــای م

بابــک ســاجقه ادامــه داد: بــا توجــه بــه پیش بینــی رشــد حــدود 66 درصــدی 
ــی  ــه 3۵ نمایندگ ــک ب ــاری نزدی ــال ج ــال ۹8، در س ــه س ــبت ب ــران نس زائ
ــار بیــش از  ــت، در کن ــرگاه موق تک شــیفت، دو شــیفت، شــبانه روزی و تعمی
120 اکیــپ امــدادی بــرای ارایــه خدمــات در مســیرهای منتهــی بــه کشــور 
ــرز خســروی(  ــاب )م ــرپل ذه ــه و س ــران، چذاب ــهرهای مه ــامل ش ــراق ش ع

مســتقر شــده بودنــد.

وی افــزود: طرح  هــای ویــژه خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو در 
راســتای انجــام وظیفــه خدمت رســانی، انجــام مســوولیت های اجتماعــی و بــا 
ــم ســطح  ــی شــد و  امیدواری هــدف افزایــش رضایت منــدی مشــتریان اجرای
بــاالی خدمــت رســانی در طــرح »بــا تــو تــا حــرم« نیــز بتوانــد باعــث ایجــاد 
خاطــره ای خــوش از ایــن ســفر معنــوی و بهبــود تصویــر ذهنــی هموطنــان از 

ــود. ــودرو ش ــی ایران خ ــروه صنعت گ
در ادامــه گــزارش ایــن طــرح، مدیرعامــل امدادخــودرو ایــران نیــز از توســعه 
و تجهیــز نــاوگان امدادرســانی و ارایــه خدمــات خودرویــی گســترده در 
مرزهــای منتهــی بــه غــرب کشــور بــرای زائــران اربعیــن خبــر داد و گفــت: 
ــر امدادســریع، امدادپــاس، موتورســوار،  ایــن اکیپ هــای امــدادی مشــتمل ب

امدادگــر بالینــی و امدادگــر حمــل اســت.
ســیدعباس میرحســینی گفــت: عــاوه بــر نمایندگی هــای فعــال، کانکس های 
مجهــز امــدادی بــرای ارایــه خدمــات خودرویــی بــه تمامــی خودروهــا فــارغ از 

نــوع و برنــد آن بــه صــورت شــبانه روز در دســترس زائــران قــرار گرفــت.

خدمات پس از فروش ایران خودرو با کاروان اربعین حسینی همراه شد

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو هم زمان با 
همایش پیاده روی اربعین حسینی، طرح »با تو تا حرم« را در 

نمایندگی های منتخب و با حضور ناوگان امدادی اجرا کرد
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اتصال برقرار شد:

سامانه اصالت قطعات ایساکوبه 
سامانه جامع تجارت وزارت صمت

مدیــر عامــل شــرکت خدمات 
ــودرو  ــروش ایران خ ــس از ف پ
اعــالم کــرد: شــرکت ایســاکو 
ــتریان  ــه مش ــه ب ــدي ک ــال تعه ــه دنب ب
صــورت  بــه  همــواره  دارد،  خــود 
مســتقیم و غیرمســتقیم در حــال پایــش 
و ارزیابــي تحــوالت بــازار قطعــات یدکي 
اســت کــه تــا حــد امــکان بتوانــد بــا در 
ــا  ــل و ب ــات اص ــرار دادن قطع ــار ق اختی
ــتاندارد،  ــات اس ــه خدم ــت و ارائ کیفی
را  آن  و سرنشــینان  ایمنــی خــودرو 
تضمیــن کنــد و مشــتریان را نســبت بــه 
مخاطــرات ناشــی از اســتفاده از قطعــات 
ــازد. ــازار آگاه س ــل در ب ــود غیراص موج

بابــک ســاجقه گفــت: بــا وجــود حجــم فزاینــده 
ــاکو در  ــرکت ایس ــازار، ش ــی در ب ــات تقلب قطع
ــع  ــا مراج ــکاری ب ــی هم ــر ط ــال اخی ــد س چن
ــه  ــق ب ــط موف ــازمان های ذی رب ــی و س قضای
کشــف چندیــن مرکــز زیرزمینــی تولیــد و 
توزیــع قطعــات تقلبــی، مراکــز چــاپ 

برچســب و بســته بندی شبیه ســازی شــده و 
ــوازم و  ــازی ل ــز نوس ــن مراک ــل و همچنی غیراص
ــده و  ــوب، ش ــتعمل و معی ــی مس ــات یدک قطع
اخبــار آن را نیــز بــه منظــور آگاهــی عمومــی در 

ــت.  ــرده اس ــر ک ــانه ها منتش رس
بــه  شــرکت  ایــن  چنــد  هــر  افــزود:  وی 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــده خدم ــه دهن ــوان ارائ عن
ایران خــودرو و در راســتای مســئولیت اجتماعــی 
خــود همچنــان بــا تمــام تــوان در راســتای کوتــاه 
ــازار کــه جــان  کــردن دســت ســودجویان ایــن ب
ــام  ــد، اهتم ــازی می گیرن ــه ب ــردم را ب ــال م و م
ــه دلیــل گســتردگی شــبکه های  مــی ورزد، امــا ب
زیرزمینــی امــکان جلوگیــری کامــل از ایــن 
ــه  ــن مجموع ــن ای ــدارد؛ بنابری ــا وجــود ن تقلب ه
بــا ارایــه ابــزار و راهکارهــای مختلــف ایــن قابلیت 
ــد  ــردم خودشــان بتوانن ــد کــه م را ایجــاد می کن
را تشــخیص  اصلــی  و  تقلبــی  تفــاوت کاالی 

ــد. ــل را بخرن ــد و کاالی اص بدهن
ــه  ــن شــرکت ب ــه داد: ای مدیرعامــل ایســاکو ادام
ــات  ــت قطع ــخیص اصال ــفافیت و تش ــور ش منظ
ــه  ــدام ب ــه اق ــت ک ــال اس ــن س ــی چندی یدک

راه انــدازی ســامانه اصــل بخریــد کــرده تــا 
ــل  ــدی از آن، از اص ــا بهره من ــدگان ب مصرف کنن
بــودن قطعــه خریــداری شــده اطمینــان حاصــل 

ــد.  کنن
قطعــات  خریــداران  شــد:  یــادآور  ســاجقه 
ایســاکویی، بــه منظــور آگاهــی از اصالــت قطعــه، 
ــد درج  ــماره بارک ــد، ش ــس از خری ــد پ می توانن
شــده بــر روی بســته بندی آن را بــه شــماره 
300031 پیامــک کــرده و بافاصلــه پــس از 
ــتن  ــا نداش ــتن ی ــت داش ــک از اصال ــال پیام ارس

ــوند. ــاه آگاه ش ــام کوت ــق پی ــه از طری قطع
ــه این کــه ســامانه  ــا توجــه ب وی تشــریح کــرد: ب
اصــل بخریــد ایســاکو بــه ســامانه جامــع تجــارت 
وزارت صمــت نیــز متصــل شــده اســت، خریــدار 
قطعــه پــس از ارســال بارکــد بــه ســامانه ایســاکو 
کــد رهگیــری ســامانه وزارت صمــت را نیــز 
دریافــت خواهــد کــرد و می توانــد از اصــل بــودن 

قطعــه خریــداری شــده اطمینــان پیــدا کنــد.
او افــزود: شــرکت ایســاکو تاکنــون کــد رهگیــری 
از قطعــات همچــون کیــت کاچ،  ۵۵ گــروه 
ــرده  ــت ک ــت دریاف ــگ و... را از وزارت صم بلبرین

ــون  ــرکت هم اکن ــن ش ــه ای ــون قطع و 60 میلی
دارای کــد رهگیــری از ســوی ســامانه جامــع 

ــت. ــارت اس تج
وی در ادامــه گفــت: خریــد قطعات از فروشــگاه ها 
ــه  ــن توصی ــای مجــاز ایســاکو، اولی و  نمایندگی ه
ایــن مجموعــه بــرای جلوگیــری از خریــد قطعات 

غیراصلــی و تقلبــی اســت.
مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس ازفــروش 
ایــران خــودرو، از اپلیکیشــن ایســاکو بــه عنــوان 
درگاه و خدمتــی دیگــر بــرای شناســایی قطعــات 
ــاکو،  ــن ایس ــزود: اپلیکیش ــرد و اف ــاد ک ــل ی اص
ــه  ــت، ب ــردی اس ــوع و کارب ــات متن دارای امکان
عنــوان مثــال، مشــتریان محصــوالت ایــران 
ــده  ــد درج ش ــکن ک ــا اس ــد ب ــودرو می توانن خ
ــن کاال  ــه ای ــر روی محصــول متوجــه شــوند ک ب
ــا اســتفاده از  ــا خیــر؛ همچنیــن ب اصــل اســت ی
ــن  ــت آنای ــت نوب ــمند دریاف ــامانه هوش ــن س ای
کشــور  سراســر  مجــاز  نمایندگی هــای  از 

اســت. امکان پذیــر 
ــد و نظــارت  ــه بازدی ــه این ک ــاره ب ــن اش وی ضم
بــر فروشــگاه های مجــاز ایســاکو در سراســر 
کشــور بــه صــورت مســتمر انجــام می شــود 
مجــاز  نمایندگی هــای  و  فروشــگاه ها  افــزود: 
ایســاکو موظفنــد، تنهــا قطعــات اصلــی ایســاکو 
را در مجموعــه خــود بــه فــروش برســانند در غیــر 
ــورد  ــا برخ ــا آن ه ــررات ب ــق مق ــورت طب این ص

ــد. ــد ش خواه
 ۵61 بــا  ایســاکو  شــرکت  اســت،  گفتنــی 
نمایندگــی و نزدیــک بــه هــزار فروشــگاه مجــاز با 
گســترده ترین شــبکه خدمــات پــس از فــروش در 
سراســر کشــور آمــاده ارائــه خدمــات اســتاندارد و 
ــروه  ــوالت گ ــدگان محص ــه دارن ــت ب ــا کیفی ب

صنعتــی ایران خــودرو اســت.

خریداران قطعات 
ایساکویی، به منظور 

آگاهی از اصالت 
قطعه، می توانند 

پس از خرید، شماره 
بارکد درج شده بر 

روی بسته بندی 
آن را به شماره 

3۰۰۰3۱ پیامک 
کرده و بالفاصله پس 

از ارسال پیامک 
از اصالت داشتن 

یا نداشتن قطعه از 
طریق پیام کوتاه 

آگاه شوند.



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۷    |  مـرداد و شهریور ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

۸

مدیــران ارشــد حــوزه کیفیــت ایران خــودرو و شــرکت ایســاکو بــه منظــور نظارت مســتقیم 
ــا  ــاز ب ــای مج ــودرو و نمایندگی ه ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــترده خدم ــبکه گس ــر ش ب
تاکیــد بــر بررســی اقدامــات انجــام شــده در راســتای طــرح تحــول کیفــی بــه آذربایجــان 

شــرقی و غربــی ســفر کردنــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایســاکو، ایــن هیــات نظارتــی از حــدود 20 نمایندگــی مجــاز ایران خــودرو در شــهرهای 
تبریــز، ارومیــه، نقــده، پیرانشــهر، ملــکان و بنــاب بازدیــد کردنــد و از نزدیــک نحــوه ارائــه خدمــات در ایــن دو اســتان را مــورد 

بررســی قــرار دادنــد.
بنابرایــن گــزارش شــرکت ایســاکو پــس از بازدیــد رییــس جمهــوری و ابــاغ اهــداف شــش گانه کیفی توســط معاونــت کیفیت 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش، اقدامــات متنوعــی را در راســتای طــرح تحــول کیفیــت در 
نمایندگی هــا برنامه ریــزی و اجــرا کردنــد و حســن اجــرای ایــن اقدامــات در ایــن مــدت بــه صــورت مســتمر مــورد پایــش قــرار 

گرفتــه اســت. در ایــن بازدیــد نیــز ایــن رونــد تحولــی توســط مدیــران مربــوط از نزدیــک مــورد نظــارت قــرار گرفــت.
گفتنــی اســت شــرکت ایســاکو بــه عنــوان متولــی خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در 262 شهرســتان کشــور نمایندگــی 
دارد و بــا پوشــش 8۷ درصــدی در شــهرهای کشــور، برنامــه توســعه کیفــی و کمــی نمایندگی هــا را از ابتــدای ســال جــاری بــه 

شــکل ویــژه ای در دســتور کار خــود دارد. 

در راستای بررسی پیشرفت طرح تحول کیفی انجام شد:

بازدید مدیران کیفیت ایران خودرو 
مدیران ارشد ایساکو از نمایندگی های 

آذربایجان شرقی و غربی
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بــا موافقــت مدیرعامــل ایســاکو ســقف اعتبــار ایســاکوکارت بــه مبلــغ 
۱۰۰ میلیــون ریــال افزایــش یافــت.

حــال بــه مناســبت افتتــاح فروشــگاه مرکــزی یــک واقــع در خیابــان 
ســعدی و آغــاز فراینــد فــروش آن، همــکاران مــی تواننــد از تخفیــف ۶ درصــدی 

خریــد قطعــات بــا ایســاکو کارت بهــره منــد شــوند.

این تخفیف را ازدست ندهید...
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ــاکو در  ــزی ایس ــگاه مرک ــعبه فروش ــن ش اولی
ــدگان در  ــوق مصرف کنن ــت از حق ــتای حمای راس

ــد. ــاح ش ــران افتت ــعدی ته ــان س خیاب

معــاون بازاریابــی و فــروش شــرکت خدمــات پس از فــروش ایران خــودرو در 
ایــن بــاره گفــت: بــا توجــه بــه افزایــش فــروش کاالهــای قاچــاق و قطعات 
ــگاه های  ــر فروش ــاوه ب ــت ع ــم گرف ــرکت تصمی ــوب، ش ــی و نامرغ تقلب
ــا  ــدی ب ــزی جدی ــگاه های مرک ــور، فروش ــر کش ــاکو در سراس ــاز ایس مج
هــدف مبــارزه بــا بــا قاچــاق کاال و تســهیل خریــد قطعــات اصلی تاســیس 
ــگاه ها در  ــله فروش ــن سلس ــعبه از ای ــن ش ــتا اولی ــن راس ــد و در همی کن
شــهریور مــاه ســال جــاری در خیابــان ســعدی تهــران آغــاز بــه کار کــرد.

ــه  ــن فروشــگاه ب ــروش قطعــات در ای ــه گفــت: ف شــهرام غامــی در ادام
صــورت کامــا بی واســطه خواهــد بــود و بــا توجــه بــه اینکــه یکــی دیگــر 
از اهــداف مــا از تاســیس ایــن فروشــگاه  تســهیل خریــد قطعــات و لــوازم 

ــن  ــس ای ــن پ ــوده اســت، ازی ــی تاکســی ب ــدگان گرام ــرای رانن یدکــی ب
ــاز خودروهــای تاکســی  ــورد نی ــوازم م ــوت خرده فروشــی ل فروشــگاه پایل

اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر نیــز طــرح فــروش ســه قلــم، شــامل کیــت 
ــرای  ــروش عمــده و تخفیــف 18% ب ــه قیمــت ف کاج، لنــت و شــمع ب
دارنــدگان تاکســی کــه خــودرو آن هــا از محصــوالت ایران خــودرو اســت در 
نظــر گرفتــه شــده کــه به صــورت نقــدی یــا خرید بــا اســتفاده از »ایســاکو 

کارت« قابــل خریــد اســت.
ــن  ــه در ای ــورت گرفت ــزی ص ــق برنامه ری ــت: طب ــان گف ــی در پای غام
ــورد  ــژه در م ــای وی ــا تخفیف ه ــروش ب ــنواره  ف ــاه جش ــر م ــگاه ه فروش
ــدام بیــش از  ــن اق ــا ای ــم ب ــف خواهیــم داشــت و امیدواری قطعــات مختل
پیــش شــاهد افزایــش میــزان رضایت مشــتریان از خدمــات پــس از فروش 

ــران خــودرو باشــیم. ــدگان محصــوالت ای دارن

با هدف تسهیل در خرید قطعات اصلی صورت گرفت:

اولین شعبه فروشگاه مرکزی ایساکو 
افتتاح شد
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ماشــااهلل وردینــی معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو در خصوص 
ــج  ــاکو و نتای ــرکت ایس ــروش ش ــس از ف ــات پ ــت خدم ــنجش کیفی ــوه س نح
ــای  ــه ارزیابی ه ــته، ب ــال گذش ــا س ــه ب ــاری در مقایس ــال ج ــای س ارزیابی ه
ســاالنه یــا مقطعــی )بازدیدهــای میدانــی( شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران 
)ISQI( از نمایندگی  هــا در چندیــن شــاخص شــامل CSI، تجهیــزات، نیــروی انســانی، فضــای 
فیزیکــی و فرآیندهــا اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: ایســاکو بــر ایــن نکتــه واقــف اســت 
کــه نمی بایســت عملکــرد بــه ارزیابی هــای مقطعــی کــه در طــول ســال انجــام می شــود، 
موکــول شــود، در ایــن میــان نحــوه عملکــرد روزانــه کلیــه نمایندگی هــا در بخــش CSI کــه 
تاثیــر حائــز اهمیتــی بــر نتیجــه نهایــی دارد و بــر اســاس نــوع خدمــات، در طــول ســال 

ــرد. ــرار می گی ــش ق ــورد پای م

ــی،  ــی مهندس ــن، فن ــای تامی ــامل بخش ه ــرکت ها )ش ــروش ش ــس از ف ــات پ ــتاد خدم ــن س وی همچنی
پشــتیبانی و شــبکه( را یکــی دیگــر از بخش هایــی اعــام کــرد کــه فعالیــت آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار می گیــرد 

ــورد. ــم می  خ ــا رق ــی ارزیابی ه ــت نتیجــه نهای و در نهای
معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو بــا توجــه بــه رونــد خدمــات ایــن شــرکت در طــول 13 ســال 
گذشــته وبــه خصــوص هفــت ســال گذشــته کــه بازنگــري 4 مبنــای ارزیابــی شــرکت ISQI قــرار گرفتــه اســت،  
بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه در ســال گذشــته بــه جــز یــک شــاخص کــه بخشــی از خودروهــا را شــامل 

می شــد، ایســاکوتمام شــرایط بــرای کســب رتبــه نخســت در ســال گذشــته برخــوردار بــود. 
وي ادامــه داد: بــر همیــن اســاس، ایســاکو در ســال جــاری عــزم خــود را بــرای کســب رتبــه نخســت بــا هــدف 
پوشــش تمامــی نقــاط ضعــف جــزم کــرده و بدیــن منظــور عملکردها در ســتاد شــبکه از ابتدای ســال گذشــته 
تاکنــون، مــورد پایــش هفتگــی قــرار می گیــرد و طرح هــا و پروژه هــای خاصــی نیــز بــرای تحقــق ایــن هــدف 

بــه مرحلــه اجــرا درآمــده اســت.
وردینــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کیفیــت خدمــات ارائه شــده بــه مشــتریان به ویــژه در حــوزه تامیــن برای ایســاکو 
حائــز اهمیــت بســیار اســت، افــزود: بــه منظــور ارتقــای کیفــی خدمــات در حــوزه تامیــن از بهمــن مــاه ســال 
گذشــته اهدافــی تعییــن شــد کــه بــا حضــور مدیرعامــل گــروه صنعتــي ایران خــودرو ایــن موضــوع مــورد توجه 
بیشــتري قــرار گرفــت بــه طــوری کــه در راســتای طــرح تحــول کیفیــت، ایــن طــرح بــه عنــوان مبنــای اصلــی 
برنامه هــای ایســاکو در حــوزه تامیــن تعییــن شــد. اقدامــات خوبــی نیــز در ایــن حــوزه انجــام شــد و آثــار آن در 

تمــام شــاخص هــای عملکــردی ایســاکو نمــود پیــدا کرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایســاکو کمتریــن ورودی شــکایات مشــتریان را از دو ســال گذشــته تاکنــون بــه ویــژه در 
ماه هــای اخیــر داشــته  اســت،  گفــت: تمــام ســعی ایســاکو بــر ایــن اســت تــا در شــان نــام و اعتبــار برنــد ایــران 
خــودرو بــه مشــتریان خدمــات ارائــه دهــد و از ســوی دیگــر ایــن موضــوع کــه یــک ســازمان بیرونــی بــر ایــن 
امــر صحــه بگــذارد، بــرای ایســاکو حائــز اهمیــت بــود بــه طــوری کــه در رقابــت بــا ســایر شــرکت ها، ایســاکو 

توانســت رتبــه نخســت را در ســال جــاری از آن خــود کنــد.
معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو در خصــوص برنامه هــا و اقدامــات ایســاکو در راســتای ارائــه 
خدمــات نویــن از جملــه در حــوزه اپلیکیشــن ها توضیــح داد: بــه دلیــل اهمیــت ســطح دسترســی بــه خدمــات 
و ســرعت خدمــات دهــی بــرای مشــتریان، هــدف کاهــش مــدت زمــان پذیــرش تــا ترخیــص از دو روز و نیــم و 
بعضــا ســه روز در ســال ۹۷ تــا کمتــر از یــک روز در ســال جــاری بــرای تمامــی خودروهــای پذیــرش شــده در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت کــه بــرای تحقــق آن، واحــد پشــتیبانی، تامیــن و لجســتیک بــه ویــژه در بخش 

تامیــن قطعــات اقداماتــی را آغــاز کــرده و دســتاوردهایی نیــز داشــته ایم امــا هنــوز جــای کار دارد.

ارزیابی کیفیت
خدمات پس از فروش 

ایساکو در سال 1400

 به منظور ارتقای کیفی 
خدمات در حوزه تامین 
از بهمن ماه سال گذشته 
اهدافی تعیین شد که با 
حضور مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خودرو این 
موضوع مورد توجه بیشتري 
قرار گرفت به طوری که در 
راستای طرح تحول کیفیت، 
این طرح به عنوان مبنای 
اصلی برنامه های ایساکو 
در حوزه تامین تعیین شد. 
اقدامات خوبی نیز در این 
حوزه انجام شد و آثار آن در 
تمام شاخص های عملکردی 
ایساکو نمود پیدا کرده است.
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ــه اســتفاده ایســاکو از حــوزه  وردینــی همچنیــن ب
IT در فرآینــد خدمــات دهــی اشــاره کــرد و گفــت: 
ــداد  ــا تع ــط ب ــات مرتب ــد اطاع ــدی و رص طبقه بن
ــای  ــداد خودروه ــده، تع ــرش ش ــای پذی خودروه
متوقــف در نمایندگی   هــا و دالیــل آن، ترخیــص 
ــد  ــص نیازمن ــدم ترخی ــل ع ــه و دالی ــای روزان  ه
ــبکه از  ــد در ش ــاخت های جدی ــا و زیرس مکانیزم ه
جملــه در واحــد CCR بــود کــه در ســال جــاری آغاز 
شــد تــا تمــام مغایرت هــا در حــوزه خدمــات پــس 
از فــروش در واحــد یــاد شــده بــه صــورت لحظــه ای 
تحــت کنتــرل قــرار بگیــرد و بدیــن ترتیــب هــدف 
خــروج مشــتریان از نمایندگی هــا همــراه بــا رضایت 
کامــل و پرهیــز از شــکایت و تشــکیل پرونــده تامین 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــي خدم ــر ذهن ــود و تصوی ش

شــرکت نیــز دچــار خدشــه نشــود.
ــرح sector manager و  ــرای ط ــه اج ــه ب وی در ادام
ــطح  ــرب در س ــناس مج ــر کارش ــور 1۷8 نف حض
ــد  ــداوم رون ــور ت ــه منظ ــور ب ــه کش ــر 11 گان دفات
ارتقــای کیفیــت خدمــات دهــی ایســاکو با اســتفاده 
ــه ای از  ــر منطق ــای دفات ــتم ها و ظرفیت ه از سیس
طریــق پشــتیبانی ، پایــش، بازدیــد و بازرســی اشــاره 
کــرد و گفــت: ایســاکو تنهــا شــرکتی اســت کــه از 
11 دفتــر منطقــه ای در کل کشــور بــا پرســنلی بــا 
ــای  ــی حوزه ه ــال در تمام ــش از 1۷ س ــه بی تجرب
گارانتــی، مهندســی، شــبکه، بازرگانــی و سیســتم ها 
بهــره مي بــرد و هــر کــدام فعالیــت نمایندگی هــای 

چنــد اســتان را مدیریــت مــی کنــد . 
ــروش شــرکت ایســاکو  ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
ــش،  ــتیبانی، پای ــر پش ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ی
نظــارت و کنتــرل عملکــرد ســه تــا چهــار نماینــده 
تحــت پوشــش هــر یــک از ســکتور منیجرهــا اســت 
و مســوولیت مدیریــت ســکتورمنیجرها بــا مدیریــت 

دفتــر منطقــه ای در هــر منطقــه اســت. 
وردینــی تصریــح کــرد: آثــار مطلــوب اجــرای ایــن 
طــرح کاهــش ورودی شــکایات، افزایــش بهــره وری 
ــریع د  ــتری، تس ــت مش ــش رضای ــا، افزای ظرفیت ه
تامیــن قطعــات مصرفــی و خدماتــی نمایندگی هــا 

بــوده اســت.
ــروش،  ــس از ف ــات پ ــتاد خدم ــه داد: در س وی ادام
بخشــی تحــت عنــوان مدیریــت نظــارت بــر شــبکه 
وجــود دارد کــه هــر مدیریــت متشــکل از چندیــن 
ــات  ــرل عملی ــار آن، اداره کنت ــت و در کن اداره اس
خدمــات پــس از فــروش نیز فعالیت نمایندگــی ها را 
پایــش و کنتــرل مــی نمایند. ضمنــاً تعــداد پذیرش، 
کیفیــت عملکــرد، تعــداد نیــروی انســانی، منطقــه 
تحــت پوشــش، مســافت بیــن نمایندگی هــا، تعــداد 
خــودرو، ســرانه خــودرو، جمعیــت، تعــداد نمایندگی 
و پراکندگــی نمایندگی هــا از شــاخص های تعییــن 
کننــده در تخصیــص تعــداد نمایندگــی بــه ســکتور 

منیجرهاست. 
معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو در 
خصــوص حوزه   هایــی کــه مبنــای بازنگــری نســخه 
پنجــم شــرکت ISQI اســت، گفــت: بازنگــری نســخه 
چهــار ایــن شــرکت در ســال گذشــته ســختگیرانه 
ــه عنــوان مثــال در حــوزه توســعه و تامیــن  ــود. ب ب
قطعــات، گارانتــی و مهندســی، بســیاری از 
مــوارد بازنگــری پنــج شــامل برنامــه ســال 

ــزان تحقــق برنامه هــای ســال گذشــته،  ــده، می آین
ــه  بررســی ســوابق اجرایــی و اثربخشــی برنامه هــا ب
ویــژه از منظــر مشــتری اعمــال شــد. بازنگــری پنــج 
بیشــتر شــامل نیــروی انســانی، رضایــت مشــتری، 
ســرعت خدمــات دهــی و حــوزه ITS مدنظــر قــرار 
ــه  ــه چ ــرکتی ب ــر ش ــا در ه ــه فرآینده دارد و اینک
ــتیبانی  ــزه پش ــتم های مکانی ــط سیس ــزان توس می

می شــود.
ــرش  ــد پذی ــزود: در حــال حاضــر فرآین ــی اف وردین
تــا ترخیــص در نمایندگی هــای ایســاکو بــه وســیله 
سیســتم های پیشــرفته IT حمایــت می شــود و 
امکاناتــی نظیــر نوبــت دهــی، رویــت روز و ســاعت 
مراجعــه و ارســال پیامــک حــاوی وضعیت خــودروی 
ــی  ــودرو در نمایندگ ــی خ ــده و ردیاب ــرش ش پذی
ــتم  ــی در سیس ــات ده ــت خدم ــن کیفی همچنی
ــه  ــرد ک ــرار می گی ــار مشــتریان ق ــوآپ در اختی فال
ــم  ــرکت ها فراه ــایر ش ــوی س ــات از س ــن امکان ای
نیســت. ســرعت و دقــت خدمــات دهــی، اطمینــان 
و آســودگی خیــال مشــتری در بازنگــری پنــج قطعا 

ــرد. ــرار می گی ــه ق ــورد توج م
وی بــا بیــان اینکــه بخــش عمــده ارزیابی هــا مبحث 
رضایــت مشــتری را شــامل می شــود، گفــت: 
ــده از  ــرش ش ــای پذی ــی خودروه ــا، تمام ارزیابی ه
جملــه خودروهــای جدیــد نظیــر تــارا و دنــا پــاس 
ــق  ــات از طری ــی اطاع ــرد و تمام ــر می گی را در ب
لینکــی کــه در نظــر گرفتــه شــده در اختیار شــرکت 
ــاوه  ــرکت ع ــن ش ــق ای ــرار دارد و از طری ISQI ق

بــر میــزان رضایــت مشــتریان، آمادگــی واحدهــای 
ســتادی از لحــاظ ابــزار مخصــوص، نیــروی انســانی، 
ــزات  ــات و تجهی ــن قطع ــی، تامی ــای آموزش دوره ه

ــرد. ــرار می گی ــش ق ــی و پای ــورد بررس م
ــروش شــرکت ایســاکو  ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
در خصــوص خودروهایــی کــه موجــب شــد ایســاکو 
ــه  ــا رتب ــد در خصــوص آنه ــته نتوان ــال گذش در س
نخســت را در ارزیابی هــای ISQI بــه دســت بیــاورد، 
ــات  ــب خدم ــت: در ســال گذشــته بحــث ضری گف
دوره ای شــامل گارانتــی و وارانتــی بــه تمامــی 
خودروهــای تحویلــی خودروســازان طــی 10 ســال 
ــی  ــای خارج ــه خودروه ــود ک ــرح ب ــته مط گذش
ماننــد هایمــا و پــژو 2008 نیــز در ایــن ارزیابی هــا 
حضــور داشــتند. امــا در بخــش خودروهــای داخلــی 
نتوانســته بودیــم رتبــه یــک را بــه دســت بیاوریــم. 
ــی  ــای داخل ــرای خودروه ــاری ب ــال ج ــا در س ام
ــای  ــه طرح ه ــی شــد ک ــی اجرای ــای مختلف طرح ه
خدماتــی خــاص ، پذیــرش بــدون نوبــت و فالــوآپ 
صــد در صــدی از لحظــه پذیرش تــا تحویــل خودرو 
ــای  ــامل حوزه ه ــژه ش ــات وی ــز خدم ــط می توس
مهندســی، شــبکه، تامیــن، امــداد ویژه و لجســتیک 
از جملــه ایــن خدمــات بــود. ضمــن اینکــه خدمــات 
دهــی ویــژه بــرای خودروهــای دنــا و تــارا در بخــش 
توقــف، توســعه شــبکه و تامیــن قطعــات از بهمــن 

مــاه ســال گذشــته اجرایــی شــد. 
وردینــی بــا توجــه بــه اینکــه تضمیــن ویــژه طــرح 
تحــول کیفیــت خــودرو تــارا از خــرداد 1401 کلیــد 
ــن  ــا ای ــه آی ــش ک ــن پرس ــه ای ــخ ب ــورد در پاس خ
ــوده اســت،  طــرح در ارزیابی هــای 1400 اثرگــذار ب
ــات از  ــت خدم ــان داشــت: طــرح تحــول کیفی اذع

ابتــدای بهمــن 1400 بــه ایســاکو ابــاغ شــد.
وی دربــاره شــعار ســال و اســتفاده ایســاکو از 
تامیــن  در  دانش بنیــان  شــرکت های  تــوان 
 IT زیرســاخت های خدماتــی از جملــه در حــوزه
گفــت: در حــوزه خدمــات پــس از فــروش، تمرکــز 
ــرل  ــرات و کنت ــی، تعمی ــر روی عیب یاب ــتر ب بیش
ــس از  ــات پ ــع خدم ــرم جام ــت و پلتف ــی اس کیف
فــروش ایســاکو نیــز بــا اســتفاده از هــوش مصنوعی، 
ــرای  ــن ســه حــوزه ب فرآینــد خدمــات دهــی در ای
ــروی  ــه نی ــر تخصصــی ک ــاوه ب ــا را ع نمایندگی ه
انســانی شــاغل در نمایندگی هــا از آن برخــوردار 
هســتند، تســهیل خواهــد کــرد. در حــوزه فنــاوري 
ــرکت های  ــث SSD و CCR از ش ــات، در مباح اطاع

ــد.  ــد ش ــتفاده خواه ــان اس دانش بنی
وردینــی در خصــوص اجــرای طــرح تحــول کیفــی و 
واکنــش ســریع با همــکاری ایســاکو گفــت: خدمات 
ــا  ــارا ب ــور و گیربکــس خــودروی ت ــرای موت ــژه ب وی
ــی شــرکت های  همــکاری تیمــی متشــکل از تمام
گــروه انجــام شــده کــه اتفــاق خوبــی اســت از ایــن 
منظــر کــه خدمــات پــس از فروش بــه صــورت ویژه 
حمایــت مــی شــود و البتــه نیازمنــد حمایت هــای 

بیشــتر ســاپکو در حــوزه تامیــن قطعــات هســتیم.
ــا بیــان اینکــه متوســط زمــان  تعمیــرات بــر  وی ب
اســاس اجــرت ۹0 دقیقــه اســت، گفــت: در گذشــته 
مشــتریان یــک تــا دو روز در نمایندگــی معطــل می 
شــدند امــا در ســال جــاری تاکیــد بــر زیــر یــک روز 

و معــادل زمــان تعمیــرات مــی باشــد . 
در حــال حاضــر بیــش از پنــج میلیــون خــودروی 
ــی  ــات وارانت ــش خدم ــت پوش ــودرو تح ــران خ ای
)10ســاله( قــرار دارد . و کیفیــت خدمــات و قطعــات 
بــه نحــوی اســت کــه مشــتریان عاقمندنــد در بازه 

وارانتــی نیــز بــه نمایندگــی هــا مراجعــه کننــد.
ــروش شــرکت ایســاکو  ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
گفــت: خدمــات ایســاکو از تضمیــن دو مــاه بــا ســه 
ــزار  ــات 10 ه ــراه اســت و قطع ــر هم ــزار کیلومت ه

کیلومتــر در مــدت زمانــی 6 ماهــه.
ــت را  ــام نخس ــال مق ــاکو 13 س ــه داد: ایس وی ادام
بــه دســت مــی آورد و ســال جــاری  بــا کســب رتبــه 
یــک، مقــام نخســت را کســب کــرد. 6۵1 نمایندگی 
ــم  ــرگاه مه ــود 11 تعمی ــور و وج ــر کش در سراس
جایــگاه متفاوتــی بــه ایســاکو در برابــر ســایر رقبــا 
بخشــیده کــه در بازنگــری پنــج مــی بایســت لحــاظ 

شــود.
ــروش شــرکت ایســاکو  ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
ــال  ــا س ــه ب ــرد: در مقایس ــان ک ــان خاطرنش در پای
ــاز 8۵.۹2، در ســال جــاری رشــد  ــا امتی گذشــته ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــد ای ــل ش ــی حاص خوب
متوســط صنعــت خدمــات در ارزیابی ســال گذشــته 
ــرد  ــان ک ــر نش ــاً وی خاط ــت. ضمن ــوده اس 68 ب
رقیــب مــا شــرکت های دیگــر نیســتند . رقیــب مــا 
مابــه التفــاوت امتیاز کســب شــده بــا 100 می باشــد 
ــری مشــتریان و  ــت حداکث ــب رضای ــرای جل ــه ب ک
ایجــاد اطمینــان خاطــر بــرای دارنــدگان محصوالت 
گــروه صنعتــی تمــام تــاش خــود را بــرای کســب 
ایــن فاصلــه بــه کار گرفتــه ایم و انشــااله از نیمســال 
دوم امســال خدمــات نویــن بــا رویکردهــای جدید را 

در ســطح شــبکه شــاهد خواهیــم بــود. 

رقیب ما شرکت های 
دیگر نیستند . رقیب 
ما مابه التفاوت امتیاز 

کسب شده با ۱۰۰ می باشد 
که برای جلب رضایت 
حداکثری مشتریان و 

ایجاد اطمینان خاطر برای 
دارندگان محصوالت گروه 

صنعتی تمام تالش خود 
را برای کسب این فاصله 
به کار گرفته ایم و انشااله 

از نیمسال دوم امسال 
خدمات نوین با رویکردهای 

جدید را در سطح شبکه 
شاهد خواهیم بود.
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ــای  ــارج از معن ــتیک خ لجس
دنبــال  بــه  آکادمــی اش 

؟ چیســت
و  بهینه ســازی  بــرای   سیســتمی  لجســتیک، 
کنتــرل کلیــه فرایندهــای یــک مجموعــه در مســیر 
رســیدن کاال یــا خدمــات از تولیدکننــده به مشــتری 
ــری از  ــا بهره گی ــن معنــی کــه ب ــی اســت. بدی نهای
تمامــی ابزارهــا و راه حل هــای موجــود متناســب بــا 
ــر  ــای دیگ ــکان و ویژگی ه ــان، م ــای زم موقعیت ه
کاال یــا خدمــات تصمیــم می گیــرد از چــه ابــزار یــا 
ــت آورد. ــه را بدس ــن نتیج ــوان بهتری ــی می ت روش

مهندســی لجســتیک، بــا دیــدی کل نگــر نســبت به 
امــور، سیســتمی قابــل اتــکا و مــورد اطمینــان برای 
ــای  ــای زنجیره ه ــازی فراینده ــت و بهینه س مدیری
ــزی، کنتــرل  ــا برنامه ری تأمیــن اســت. لجســتیک ب
ــد  تمامــی فرایندهــا و اجــرای کلیــه کارکردهــا رون
فعالیت هــای شــرکت  را بطــور چشــمگیری بهبــود 

می بخشــد.
ایــن مدیریــت چه اهــداف بــرای رســیدن 
ــال  ــتیک دنب ــی لجس ــای حقیق ــه معن ب

می کنــد؟
اصــل کار مهندســی لجســتیک یعنی همــه فرایندها 
را از  منظــر مهندســی تحلیــل و طراحــی شــود. 
امــا هــدف مــا در ایــن مجموعــه  کــه مــن 
مدیریــت  آن را برعهــده دارم فرقــی 

نــدارد - هــر فــرد در چــه پســتی فعالیــت می کنــد- 
ــش  ــود را افزای ــمت خ ــره وری قس ــه دارد به وظیف
دهــد. بهــره وری یــک تعریــف جامــع دارد »حاصــل 
ضــرب  کارایــی در اثربخشــی«. بــه معنــای دیگــر؛ با 
افزایــش کارایــی و اثربخشــی توامــا بــا هم، بهــره وری 
ــت،  ــیک مدیری ــات کاس ــود. در ادبی ــل می ش حاص
ــی را  ــت و کارای ــای درس ــام کاره ــی را انج اثربخش
انجــام درســت کارهــا تعریــف کرده انــد. امــا تعریــف 
کاربــردی آن ایــن اســت کــه کارائی، افزایــش و بهبود 
میــزان یــا حجــم کاری کــه هــر واحــد یا هر شــخص 

ــا صــرف هزینــه کمتــر. انجــام می دهــد ب
مثــا بــا قفســه بندی انبــار مــا بــدون تغییــر 
ــم کاالی بیشــتری نگهــداری  ــار می توانی فضــای انب
کنیــم. کارایــی بیشــتر کمــی اســت و مرتبــط 
ــر  ــت و تاثی ــازمان اس ــل س ــاخص های داخ ــا ش ب
ــش  ــد افزای ــازمان دارد. مانن ــل س ــتقیم در داخ مس
ســرعت کاری، ظرفیــت انبــار، افزایــش میــزان خرید، 

نفرســاعت بســته بندی، میــزان فــروش و ...
ــی  ــی و مال ــای کیف ــی، فاکتوره ــل اثربخش در مقاب
هســتند و نمــود بیــرون ســازمانی دارد. ماننــد 
ــتریان و  ــت مش ــازار، رضای ــهم ب ــود، س ــش س افزای
افزایــش فــروش بــاال رفتــن کارایــی محســوب مــی 
ــت،  ــی اس ــا اثربخش ــود ارتق ــش س ــا افزای ــود ام ش
حــال اگــر بــا افزایــش فــروش مــا افزایــش ســود هم 
داشــته باشــیم )افزایــش کارایــی ضــرب در افزایــش 

اثربخشــی( پــس طبــق فرمــول افزایــش بهــره وری 
ــا  ــاکو ب ــرکت ایس ــره وری در ش ــش به ــم. افزای داری
کاهــش هزینه هــای لجســتیک نســبت بــه فــروش 
محقــق می شــود. همچنیــن بــا کاهــش بــازه زمانــی 
ــتری  ــه مش ــه ب ــل قطع ــا تحوی ــه ت ــفارش قطع س

ــد. ــی یاب ــش م ــره وری افزای به
ــرکت  ــه ش ــه بدن ــه ب ــر را چگون ــن تفک ای

ــد؟ ــل می کنی منتق
ــه  فعالیــت  ــه طــور ایزول ــد ب ــردی نمی توان ــچ ف هی
کنــد، ارتبــاط بیــن واحدهــا کارایــی و اثــر بخشــی 
ــودم  ــد خ ــرای واح ــی ب ــد. وقت ــش می ده را افزای
ــر  ــم اگ ــرا می کن ــود اج ــی و بهب ــک روش کنترل ی
ــورد  ــد جهــت درســت داشــته باشــد م ــن  فراین ای
ــرد. تمــام  ــرار می گی ــز ق ــه واحدهــا نی ــرش بقی پذی
پروژه هــا کــه تعریــف می شــود نیــاز بــه همــکاری و 
یکپارچگــی بیــن واحدهــا  دارد تــا نتیجــه مــورد نظر 
و منطبــق بــا برنامــه حاصــل شــود و برخــی دیگــر 
بــا توجــه بــه نیــاز واحدهــا و عارضــه کــه در رونــد 
ــد درخواســت راهــکار و راه حــل  فرایندهایشــان دارن

می کنــد. 
ــارت  ــرح نظ ــه ط ــوان ب ــی ت ــه م ــوان نمون ــه عن ب
ــه  ــه ب ــرل الی ــک کنت ــه ی ــی ک ــرد. طرح ــاره ک اش
ــردی کــه کار فیزیکــی  ــه اســت  کــه در آن از ف الی
ــرم  ــر براســاس ف ــا ســطح باالت ــد ت را انجــام می ده
ــد  ــده فراین ــف ش ــی تعری ــای کنترل ــا و روش ه ه

گفت و گو با علی دانشی؛
مدیر پشتیبانی فنی لجستیک و انبار ایساکو:

لجستیک چابک در 
روند رضایت مشتری 

بسیار موثر است
بــه نــدرت مــی تــوان ایــن روزهــا مدیرانــی را پیــدا کردکــه هــم در حــوزه کاری متخصــص  و  هــم در بحــث تدریــس دانشــگاهی 
موفــق باشــند؛ علــی دانشــی  ۴۶ ســاله یکــی از همیــن دســته مدیــران اســت؛ بــا یــک کارنامــه از ســوابق مدیریتــی در شــرکت 

هــای بــزرگ تــا پیشــینه مشــخص در حــوزه تدریــس .
او کــه اصالتــا جنوبــی اســت در گــرگان بــه دنیــا آمــده و تحصیــالت آکادمــی خــود را در کرمــان؛ دانشــگاه باهنــر گذرانــده اســت. 
دانشــی اکنــون مدیریــت پشــتیبانی، فنــی، تولیــد، لجســتیک و انبارهــای ایســاکو را بــر عهــده دارد. بــا او گفــت و گــوی کوتاهــی 

ــد. ــه مــی خوانی ــم ک کرده ای

خــود را کنتــرل می کننــد. ایــن طــرح بــا توجــه بــه 
اینکــه باعــث می شــود واحدهــای عملیاتــی بتواننــد 
مشــکات خــود را خودشــان پیــدا کننــد و بهبــود 

ــا اســتقبال مواجــه شــده اســت. دهنــد ب
ــرای افزایــش ایــن بهــره وری چــه  شــما ب

پروژه هــای  تعریــف کرده ایــد؟
ــره وری  ــش به ــتای افزای ــل در راس ــای ذی ــروژه ه پ

تعریــف شــده اند:
1- ارسال مستقیم قطعات از سازنده به مشتری

2- کانبان بین ایساکو و ساپکو
3- تجمیع لجستیک ایساکو

)VRP( 4- بهینه سازی مسیرهای حمل
)VMR( ۵- کنترل سفارش و موجودی مشتریان

6- قفسه بندی و مکانیزاسیون فرایند انبار
۷- طراحــی و راه انــدازی طــرح نظارت بــر فرایندهای 

لجستیک
ــارت  ــه مه ــدازی مدرس ــی و راه ان ــروژه طراح 8- پ

ــتیک لجس
۹- انبارهای منطقه ای و کراس داک

نقــش مدیریــت شــما خــود را در افزایــش 
ــد؟  ــه می بینی ــتری چگون ــت مش رضای

در واقعیــت یــک شــرکت خدمــات پــس از فــروش 
ــرات  ــات و تعمی ــه خدم ــش ارای ــر از بخ ــا غی تقریب
ــام  ــتیک انج ــوزه  لجس ــا؛ کا در ح در نمایندگی ه
می شــود تهیــه ، نگهــداری و توزیــع. اگــر لجســتیک 
ــد رضایــت مشــتری  چابکــی داشــته باشــیم در رون
بســیار موثــر و کســب و کار موفقــی داریــم. از زمــان 
نیــاز مشــتری بــه قطعــه تــا تحویــل آن بــه مشــتری 
بــه لجســتیک مرتبــط اســت حتــی وقتــی امدادگــر 
ــن  ــد ای ــات ده ــه خدم ــودروی ارای ــه خ ــد ب بخواه
حــوزه هــم کار لجســتیک اســت. ایــن نشــان دهنده 
ــت حــوزه لجســتیک در شــرکت ایســاکو  اوج اهمی

اســت.
ــش  ــته بندی نق ــه بس ــا اینک ــه ب ــا توج ب
ــات دارد،  ــازار قطع ــب ب ــزایی در کس بس
بــرای ایــن بخــش چــه برنامــه ای در نظــر 

ــد؟ داری
ــای  ــتفاده از روش ه ــته بندی، اس ــطح بس ــا س ارتق
نویــن بســته بندی و مکانیزاســیون بســته بندی 
تــا  بســته بندی ایســاکو نمــاد برنــد آن باشــد و بــه 
ســطحی برســد کــه هــر شــرکتی بــا هــر تــوان مالی 
ــات  ــطح قطع ــابه و در س ــته بندی مش ــکان بس ام
ایســاکو را نداشــته باشــد. لــذا روش های بســته بندی 
جدیــدی نظیــر وکیــوم فرمینــگ، بیلیســتر، هــای 
فرکانــس و اســتفاده از دســتگاه های پیلوپــک، هــود 

ــترج و ...( اس
و امــا حــرف آخــر توصیــه من بــه همکارانم همیشــه 
ایــن بــوده کــه همــوراه در حــال آمــوزش و یادگیری 
ــوزش  ــن آم ــک کاس آنای ــن ی باشــند و اینکــه م
ــتر  ــر بس ــزار ARENA ب ــرم اف ــا ن ــازی ب شبیه س
ــزار  ــاعت 13 برگ ــنبه س ــای سه ش SKYPE روزه
می کنــم کــه همــه کســانیکه عاقــه منــد هســتند و 
یــا بــا تحلیــل سیســتم هــا و فرایند هــا ســرکار دارند 

دعــوت می کنــم در ایــن کاس شــرکت کننــد.
ــای  ــل و فایل ه ــای قب ــده کاس ه ــم ضبط ش فیل
آموزشــی نیــز در مســیر زیــر در شــبکه قــرار دارد و 

ــد. ــتفاده کنن ــد اس ــکاران می توانن هم
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بــه مناســبت ایــام عــزاداري 
شــهیدان،  ســاالر  و  ســرور 
ــور  ــي باحض ــینه زن ــته ي س دس
مدیــران و کارکنــان  شــرکت ایســاکو از 
بارانــداز تــا ســاختمان مرکــزي بــه حرکــت 
در آمــد و مراســم عــزاداري نیــز در نمازخانــه  

ــد. ــزار ش ــم برگ پیامبراعظ

لبیک یا حسین



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۷    |  مـرداد و شهریور ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

۱5

ــا تفاهــم صــورت گرفتــه میــان »وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح« و شــرکت »امدادخــودرو ایــران«، از ایــن  ب
پــس دارنــدگان کارت حکمــت می تواننــد عــالوه بــر فروشــگاه های طــرف قــرارداد، از خدمــات امــداد خودرویــی شــرکت 

امدادخودروایــران در هــر ســاعت از شــبانه روز اســتفاده کننــد.

مدیرعامــل امدادخــودرو ایــران از فصــل جدیــد همــکاری مشــترک میــان ســازمان پشــتیبانی نیروهــای مســلح و امدادخــودرو ایــران، بــه منظــور دریافــت خدمات 
اعتبــاری کارکنــان هــر دو ســازمان از طریــق »کارت حکمــت« خبــر داد.

ســیدعباس میرحســینی بــا اعــام ایــن همــکاری مشــترک افــزود: هــدف شــرکت امدادخــودرو ایــران ارایــه خدمــات خودرویی در سراســر کشــور اســت و دارندگان 
کارت حکمــت می تواننــد بــدون نگرانــی از نقــص فنــی و توقــف خــودرو، در هــر ســاعت از شــبانه روز از خدمــات اســتاندارد خودرویــی شــرکت امدادخودروایــران 

ــتفاده کنند. اس
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت دو ســازمان بــرای ارایــه خدمــات اقســاطی بــه مشــتریان و امــکان خریــد اعتبــاری خدمــات و قطعــات خودرویــی اصــل بــا تخفیفــات و 
تســهیات ویــژه گفــت: بــا تفاهــم صــورت گرفتــه امیدواریــم بــا هم افزایــی دو مجموعــه بتوانیــم هــم از نظــر هزینــه خدمــات ارایــه شــده و هــم بــرای پرداخــت 
مــدت دار ایــن هزینه هــا شــرایط ویــژه ای بــرای دارنــدگان کارت حکمــت در نظــر بگیریــم کــه موجــب رضایــت بیشــتر ایــن عزیــزان بــه جهــت خدمــات دریافتــی 

. شد با
دارنــدگان کارت حکمــت می تواننــد از تمــام فروشــگاه های طــرف قــرارداد از جملــه فروشــگاه اتــکا، محصــوالت مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت اقســاطی خریــداری 

 . کنند
ایــن کارت بــرای کارمنــدان و بازنشســتگان نیروهــای نظامــی، انتظامــی، ارتــش و بــه تازگــی نیــز در اختیــار کارکنــان امدادخودروایــران قــرار گرفتــه که بــه راحتی 

قــادر خواهنــد بــود از تســهیات امدادخودرویــی، فروشــگاه ها و همچنیــن ســایر خدمــات رفاهی-وزرشــی و گردشــگری ارایــه شــده در ایــن طــرح بهــره ببرند.
ــن  ــایت www.96440.com و همچنی ــری 0۹6440،  وب س ــماره سراس ــق ش ــبانه روز از طری ــاعت از ش ــر س ــد در ه ــت می توانن ــدگان کارت حکم  دارن

ــد. ــل کنن ــاس حاص ــود تم ــی خ ــات خودروی ــت خدم ــرای دریاف ــپر ب ــاکو و بس ــن های ایس اپلیکیش

خدمات ویژه
 گروه صنعتی ایران خودرو

 به نیروهای مسلح
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در  ســیل  وقــوع  پــی  در 
ــع  ــوه  از تواب ــتان فیروزک شهرس
اســتان سیســتان و بلوچســتان و 
لــزوم امدادرســانی بــه هموطنــان آســیب زده 
با درخواســت بســیج مســتضعفان لشــکر 23 
خاتــم االنبیــا و موافقــت مدیرعامــل ایســاکو 
آقایــان ســیدمجید افتخــار، علــی محمــدی 
ــوش  ــده و داری ــر خدابن ــادی، ناص محمدآب
ــداد  ــت و ام ــرای خدم ــه ب ــی داوطلبان رحمت

ــدند. ــق ش ــن مناط ــی ای راه

کمک جهادی 
کارکنان ایساکو 
به سیل زده ها
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بخــش  خدمــات پــس از فــروش نمایندگــی 1۷13 
ــع  ــع در دو طبقــه واق در  وســعت 4200 متــر مرب
شــده و واحــد فــروش خــودرو و قســمت اداری بــا 
۷00متــر مربــع به صــورت جداگانــه در کنار ســالن 
تعمیــرات قــرار گرفتــه و ســاالنه هــزار دســتگاه بــه 

فــروش مــی رســاند.
مولــوی زاده از موفقیت هــای نمایندگــی اش اینگونــه 
می گویــد: کســب رتبــه ممتــاز در حــوزه فــروش و 
خدمــات پــس از فــروش در شــرکت ایــران خــودرو، 
ــادی،  ــال های متم ــع در س ــه 1 صنای ــب رتب کس
ــا توجــه  ــاالی 84درصــد ب ــدی ب کســب رضایتمن
بــه پرپذیــرش بــودن نمایندگــی و گســب رتبــه در 

نظــام موفقیــت پایــدار. 
 9001iso همچنیــن کســب گواهینامــه هــای
 – iso10004  - iso14001 - iso10002-
OHSAS18000 از دیگــر موفقیت هــای ایــن 

ــود.   ــوب می ش ــی محس نمایتدگ
ــن حــوزه  ــد اســت: موفقیــت در ای وی معتق
معروفیــت نیــز به دنبــال خواهد داشــت، 

موفقیــت ایــن مجموعــه در حوزه فــروش خــودرو و 
خدمــات پــس از فــروش و جلــب رضایت مشــتریان 
باعــث برانگیختــه شــدن تحســین همــکاران دفتــر 
منطقــه ای و ســتاد ایســاکو و ایران خودرو و کســب 
رتبــه یــک صنایــع و رتبــه ممتــازی ایــران خــودرو 
شــده اســت و ایــن موفقیــت خــواه ناخــواه باعــث 
معروفیــت و تبلیــغ ایــن مجموعــه در بیــن آحــاد 

ــود. ــه می ش جامع
ــا ۷ دســتگاه جــک 2 ســتونه،  نمایندگــی 1۷13 ب
ــتون،  ــای 4 س ــا جک ه ــدی ب ــرق، جلوبن ــد ب واح
 ،CNG دســتگاه میزان فرمــان کامپیوتری، جایــگاه
دســتگاه شــارژ کولــر، اتــاق رنگ، دســتگاه ساکشــن 
روغــن گیربکس اتوماتیک، دســتگاه شاســی کشــی 
اســتاندارد  و... یکــی از مجهزتریــن نمایندگــی ایران 
ــی  ــد: نمایندگ ــوی زاده می گوی ــت. مول ــودرو اس خ
ــودن تمامــی خودروهــای تولیــدی  ــا پایلوت ب ــا ب م
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــه طــور متوســط  با 
۹0 دســتگاه خــودرو در روز؛ نمایندگــی  پرپذیــرش 
اســتان و یکــی از پرپذیرش ترین هــا در ســطح 

منطقــه اســت. 
ــن حجــم از مشــتری  ــت ای از وی پرســیدیم رضای
چطــور امکان پذیــر اســت؟ می گوید:»بــاور دارم  
ــه مشــتریان روزی رســان نمایندگــی هســتند و  ک
در هــر صــورت بایســتی خواســته مشــتریان تامیــن 
شــود. قطعــا پاســخگویی بــه نیازهــا و مشــکات  و 
جلــب رضایــت مشــتریان بــا ســلیقه های مختلــف 
ــس از  ــات پ ــودرو و خدم ــروش خ ــای ف در حوزه ه
فــروش مخصوصــا در ایــن برهــه زمانــی کار بســیار 
ســخت و دشــواری اســت. تحریم هــای اقتصــادی و 
عوامــل بیرونــی مختلــف باعــث بــروز ســختی های 
فــراوان بــرای صنعــت خــودرو شــده کــه مــا 
ــا  ــم ام ــن نبودی ــتثنا از ای ــدت مس ــن م ــز در ای نی
ــا  ــن مشــکات ب ــادی از ای خوشــبختانه درصــد زی
برنامه ریزی هــای بــه موقــع مرتفــع شــده اســت، در 
نبــرد بیــن روزهــای ســخت و انســان های ســخت 
ایــن انســان هــای ســخت هســتند کــه مــی ماننــد 

نــه روزهــای ســخت. 
صاحب امتیــاز نمایندگــی 1۷13 در پاســخ بــه 

مهــدی مولــوی زاده صاحــب امتیــاز نمایندگــی ۱۷۱3 اســت. وی در  ســال ۱33۰ در تهــران متولــد شــد و تحصیــالت خود 
را در مدرســه پلــی تکنیــک بــه پایــان رســاند. او از دوران کودکــی بــه دلیــل عالقــه شــدید بــه صنعــت و یادگیــری نزد 
یکــی از دوســتان پــدرش آمــوزش هــای ابتدایــی ایــن صنعــت را آغــاز و  رفتــه رفتــه بــا حــوزه هــای مختلــف صنعــت 

ــنا شد. آش
 وی در ســال ۱352 نمایندگــی ۸2 ایــران ناســیونال )ایــران خــودرو فعلــی( را  تهــران افتتــاح کــرد کــه  یکــی از نمایندگــی هــای 

برتــر در زمــان مدیــر عاملــی خیامــی بــزرگ بــود و در ســال  ۱3۸۶ نمایندگــی  ۱۷۱3 را در شــهر اردبیــل تاســیس کــرد.

گفت و گو با صاحب امتیاز نمایندگی 1713 اردبیل:

انسان های سخت می مانند
نه روزهای سخت

ســوال کــه »آیــا خودتــان هــم بــا مشــتری ارتبــاط 
مســتقیم داریــد؟ چنیــن می گویــد: بلــه. رو در 
ــت از  ــزان رضای ــوص می ــتریان در خص ــا مش رو  ب
عملکــرد پرســنل و خدمــات ارایه شــده گفــت و گو 
می کنــم و بیشــتر وقتــم بــه بررســی گزارش هــای 
تیــم امــور مشــتریان بــرای کنترل کیفیــت خدمات 
ــود.  ــتریان می ش ــت مش ــزان رضای ــده و می ارایه ش
لــذا اعتقــاد بنــده بــه برخــورد مناســب با مشــتریان 
و جلــب رضایتشــان آنهاســت کــه ایــن امــر باعــث 
جلــب مشــتریان وفــادار می شــود. ضمنــا بــا توجــه 
بــه بــاال رفتــن قیمــت قطعــات یدکــی و همچنیــن 
ــازار نماینــدگان  وجــود قطعــات غیراســتاندارد در ب
می تواننــد بــا معرفــی قطعــات اصلــی  بــه باالبــردن 
ســهم بــازار خــود از خدمــات وارانتــی کمــک کنند. 
در نمایندگــی مولــوی زاده یــک کارشــناس به عنوان 
مدیــر خدمــات پــس از فــروش، یــک کارشــناس در 
واحــد فــروش خــودرو، یک کارشــناش نیــز در واحد 
بازرگانــی و تامیــن قطعــات و 2 نفر کارشــناس فنی 
و یــک کارشــناس پذیــرش و نیــز 2 نفــر کارشــناس 
امورمشــتریان در راه موفقیــت نمایندگــی در جلــب 
ــد.  ــت می کنن ــغول فعالی ــتریان مش ــت مش رضای
از وی دربــاره نقــش نیــروی انســانی در جلــب 
رضایــت مشــتریان می پرســیم: »ایــن ســه جملــه 
اعتقــاد مــن در حیطــه کاری و زندگــی ام اســت؛ بــا 
هــم تفکــر کنیــم، بــه هــم تذکــر دهیــم و از هــم 
تشــکر کنیــم. روحیــه کارکنانــم بــه عنــوان اولیــن 
ــورد  ــده ای در برخ ــهم عم ــازمان، س ــان س ذی نفع
ــرات  ــرش و تعمی ــکایات پذی ــش ش ــب، کاه مناس
ــرای  ــزرگ ب ــت ب ــک موفقی ــن ی ــته و همی داش
رســیدن بــه هدف هــای بعــدی مــا در نمایندگــی در 
دراز مــدت بــود. خــدا را شــکر می گویــم و بــا امیــد، 
تــاش و بــه روزآوری علــوم و فنــون تکمیلــی، کار را 

ادامــه خواهیــم داد.
ــرای نمایندگــی همیــن جاســت کــه  ــان ب ایده ال ت
ایســتاده آیــد؟ » خیــر« قطعــا اگــر ایــده ال بنــده 
همیــن جایــی کــه هســتم باشــد قطعــا باعث ســیر 
نزولــی در خدمــات رســانی و ســقوط خواهــد بــود، 
بنــده بــه عنــوان صاحــب امتیــاز نمایندگی کســب 
ــدی  ــب رضایتمن ــع  و کس ــازی صنای ــه ممت رتب
بــاالی ۹۵ درصــد مشــتریان در حــوزه هــای فروش 
و خدمــات پــس از فــروش از اهــداف آتــی نمایندگی 

1۷13 اســت.
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بــه دنبــال آدرس نمایندگــي و لوکیشــن محــل هســتیم تــا بــا آقــاي اســم خاني گفــت و گویــي کنیــم. 
قبــل از ایــن کــه آدرس را بگوییــم، راننــده آژانــس مــا را یــک راســت بــه ســمت نمایندگــي مي بــرد و 

تنهــا بــا ذکــر نــام نمایندگــی خــود را در محــل حاضــر می دیــدم.
ــخه های  ــز نس ــرای آن نی ــد و ب ــده می پندارن ــری پیچی ــگ را ام ــه برندین ــتانی ک ــه دوس ــل توج قاب
ــی  ــای تخصص ــدن دوره ه ــک و گذران ــات آکادمی ــدون تحصی ــم خوانی ب ــد. اس ــر می پیچن پیچیده ت
آنچنــان نــام نشــان نمایندگــی را کــه در خــارج ارومیــه قــرار دارد، بــه همــه جای شــهر کشــانده اســت 

و آمــار پذیــرش روزانــه ۵0  دســتگاه خــودرو، حکایــت از اعتمــاد مــردم بــه نــام و نشــان آن دارد.
قبــل از ورود عــدد 1۹4۵ در کنــار لوگــو ایــران خــودرو و بلوباکــس همیشــگي خودنمایــي مي کنــد. 
ــراي آنهــا در نظــر  ــي ب خودروهــا مرتــب در فروشــگاه جانمایــي شــده اند و فضــاي نمایشــگاهي خوب

گرفتــه شــده  اســت.
هنــگام ورود بــه ســالن پذیــرش دنبــال راهنمایــي بودیــم تــا مــا را بــه دفتــر مدیــر نمایندگــي رهنمون 

ســازد و جالــب ایــن کــه روي اســتند اســم شــخص راهنمــا نوشــته شــده بــود، حســین اســم خانــي!
مــردی ۵6 ســاله کــه از 10 ســال پیــش خــود را در جرگــه آبــی پوشــان کیلومتــر 14 جــای داده و طی 
مــدت یــاد شــده توانســته مشــتری مداری را بــه میــدان عرضــه خدمــات عرضــه کنــد. خدماتــی کــه 
داغــی و گارانتــی و کمبــود قطعــه و مشــتری عصبانــی نمی شناســد و همــه را بــا پروتــکل هــای خــاص 
خــود و البتــه بــا هزینــه ای کــه می کنــد، بــه ســرمایه گذاری تبدیــل کــرده اســت و بــه قــول خــودش 

همــه ســرمایه اش را در ایــن راه گذاشــته اســت.
همین است که خیلی از مشتریانش حاضرند برای گرفتن خدمات از شهر خارج شوند.

از پرسنل نمایندگی اش می گوید:
»پرســنل خــود را عــوض نمی کنیــم. کلیدی هــا را حتمــا نگــه می داریــم. حقــوق را به موقــع 
می دهیــم و بعضــا هفتگــی و دو هفتگــی. حقــوق تــا بیســت و هشــتم هــر مــاه در حسابشــان اســت.«

از رضایت مشتری و اهمیت آن گوی کام می زند:
» مشــتری ســتون نمایندگــی اســت. اول بایــد قطعــات کاملــی داشــته باشــید و بعــدا مکانیــک درســت 
و درمــان. کل زیرزمینمــان قطعــات بدنــه اســت و مشــکلی بــرای تامیــن از ایســاکو نداریــم. کــم باشــد 
امــداد ویــژه می کنیــم. بیــرون از شــهر هســتیم و پذیــرش مشــتریمان ســه برابــر ســایرین اســت. البتــه 

کــه اعتبــار مهم تــر از ســود اســت.«
از کیفیت کم برخی قطعات گایه می کند و تلفن همراهش پشت به پشت زنگ می خورد.

می گوید بیشتر آنها مشتریانمان هستند و بعد مصاحبه با تک تک آنها تماس خواهد گرفت.
جالــب ایــن کــه وقتــی وارد بخــش پذیــرش نمایندگــی شــدیم، میــز اصلیــش در کنار ســایر همــکاران 

و البتــه مشــتریانش بود.
ــن  ــه ت ــن ورطــه را ب ــه کار خــود در ایــن عرصــه عشــق مــی ورزد و پیــه نامایمــات ای کســی کــه ب

مالیــده اســت.
ــا کار  ــدارد و آن را ب ــی خــود ن ــی از پســت مدیریت ــه آچارشــدن ابای ــن کــه دســت ب ــه دیگــر ای نکت

ــد. ــض نمي بین ــش متناق اصلی
نکتــه دیگــر ایــن کــه فرزنــد ذکــور خــود )امیــر( را نیــز درگیــر کار کــرده اســت. کســي کــه در ســن 

جوانــی بــا همــه ســختی هاي پــدر همــراه شــده اســت.
می گوید یک روز اگر در محل کار حاضر نباشد باید چند روز جبران مافات کند!

البتــه یکــي از کارهــاي خــوب چنیــن کســب و کارهایــي حضــور خانواده هــا در کنــار یکدیگــر اســت. 
ایــن کار ضمــن ایجــاد همدلــي موجــب پیگیــري دلســوزانه تر امــور نیــز مي شــود.

از کارشناس فني خود تعریف مي کند و خاطره اي مي گوید:
»مــن یــک کارشــناس فنــي دارم )آقــاي منــزه( کــه در منطقــه کارشــان زبــان زد اســت. زمانــي یــک 
مشــتري بــه نمایندگــي مــا مراجعــه کــرد و گفــت کــه بــه هفــت نمایندگــي رفتــه ام و مشــکلم برطرف 
نشــده اســت و آقــاي منــزه کمــک بزرگــي در حــل مشــکل ایشــان کردنــد و از کارم پرســنلم تعریــف 
کــرد. مــن لــذت مي بــرم کــه بــا چنیــن صحنــه اي مواجــه مي شــوم و مي بینــم رضایــت آنهــا بــرآورده 

مي شــود.«
و در آخــر مي گوییــم اگــر 10 ســال بــه عقــب برگردیــد بــاز هــم ایــن شــغل و نمایندگــي ایــران خودرو 

را انتخــاب مي کنیــد کــه پاســخ مثبــت اســت.

ــودم و پــدرم نیــز در ایــن شــغل  »از کودکــی عاشــق تعمیــر خــودرو ب
نبــود. ارثیــه اي نیــز بــه مــن نرســید و در جوانــي تمــام تــالش خــود را 
کــردم تــا توانســتم کســب و کاري مهیــا کنــم و اکنــون حــدود 2۷ نفر در 

نمایندگــي صاحــب شــغل هســتند.«
ــه  ــان ب ــار توجهم ــن ب ــودرو، ای ــاي ایران خ ــار نماینده ه ــه دی ــفر ب ــداد س در امت
گوشــه شــمال غربــي نقشــه زیبــاي ایــران جلــب شــد،  جایــي کــه ۱2 نماینــده 
خدماتــي دارد کــه یکــي از آنهــا توانســته خدمــات نســبتا متمایــزي را بــه مــردم 

منطقــه ارایــه کنــد.
در روزي ابــري و در هوایــي کــه در روز قبــل آن نیــز شــاهد بارندگــي بــوده عــازم 
ــن  ــاورت بزرگتری ــه و در مج ــرز ترکی ــي م ــه اي در نزدیک ــویم، منطق ــه مي ش ارومی

دریاچــه داخــل ایــران.

گفت و گو با صاحب امتیاز نمایندگی 1945:

براي رضایت مشتري؛ 
هزینه مي کنیم
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در دنیــای تجارت، در بســیاری 
ــردان  ــا م ــان ب ــوارد، زن از م
ــده  ــان دی ــورت یکس ــه ص ب
ــه  ــرای مقابل ــن حــال، ب ــا ای می شــوند. ب
با تبعیــض، کمیتــه ای 2۰۰ نفــره از مدیران 
اجرایــِی زن تشــکیل شــده اســت تــا بــه 
ــخ  ــه پاس ــراً مردان ــای منحص میزگرده

ــد.  دهن

ــجویان  ــی از دانش ــش از نیم ــن، بی ــر ای ــاوه ب ع
ــان  ــی را زن ــدارس بازرگان ــیاری از م MBA در بس
تشــکیل داده انــد و اغلــب، زنــان از جملــه برترین ها 
هســتند. بــه عنــوان مثــال، تعــداد ثبت نام شــدگاِن 
ــه دانشــگاه  ــِی وابســته ب ــم در مدرســه بازرگان خان
Colombia University’s Gradu- )کلمبیــا 
ate School of Business( از ۵% بــه %40 
ــاده  ــان، فوق الع ــن زن ــت و ای ــه اس ــش یافت افزای
خــوب عمــل می کننــد. در ســایر پایگاه هــای 
ــه  ــد شــده اســت ک ــز، تائی ــت نی ــِل مدیری تحصی
از   فراتــر  یــا  زنــان، همســان  شایســتگی های 

ــاِن مــرد آنهاســت. همتای
رابیــن بورنــز )Robin Burns( 3۷ ســاله کــه 
ــتی الدر )Estee lauder( در  ــرکت اس ــر ش مدی
ــاالنه حــدوداً 1/۵  ــاالت متحــده آمریکاســت، س ای
میلیــون دالر درآمــد دارد. او موفقیــت خــود را 
نتیجــه ایــن نگــرش خــود می دانــد: » شــغلی کــه 
در آن هســتید را دوســت داشــته باشــید و همیشــه 
راهــی را بــرای تغییــر و خاقانــه عمــل کــردن در 
موقعیت هــای پیش بینــی نشــده، بــاز بگذاریــد.« به 
نظــر او »اغلــِب افــراد به ســادگی تســلیم می شــوند 
و تعجــب مــی کننــد کــه چــرا موفــق نمی شــوند«.  
ــر  ــه ه ــه ب ــود ک ــه ب ــاد گرفت ــی ی ــز از کودک بورن
کاری کــه بــه آن مشــغول بــود وابســتگی عاطفــی 
ایجــاد کنــد و بــه همیــن دلیــل بــرای رســیدن بــه 
موفقیــت، تمــام تــاش خــود را بــه کار می بســت. 
چــرا کــه ایجــاد وابســتگی عاطفــی در هــرکاری 
موجــب بــه کارگیــری تــاش نیــز می شــود. 
یکــی از جنبه هــای قابــل توجــه در 

شــغل هایی کــه زنــان بــه دنبــال آن هســتند ایــن 
اســت کــه ممکــن اســت ســال ها بیــن ترفیعــات 
آنهــا فاصلــه بیافتــد. مدیــران بــدون در نظــر 
ــری  ــدت طوالنی ت ــان، م ــن و مهارت ش ــن س گرفت
ــن  ــرا ای ــد، زی ــی می مانن ــود باق ــت های خ در پس
ســازمان های  در  فرصت هــا،  در  محدودیــت 

ــود دارد.  ــتر وج ــطح، بیش مس
ســاله   31  )Susan Doten( دوتــن  ســوزان 
بازاریابــی در بخــش غــذای حیوانــات  مدیــر 
خانگــی کویکــر اتــس( )Quaker Oats در ۹ 
ســال گذشــته شــش شــغل داشــته اســت، امــا او 
می گویــد: »مانــدگاری مــن در ایــن پســت نســبت 
بــه رده هــای شــغلی پایین تــری کــه قبــاً داشــتم 

طوالنی تــر خواهــد بــود«.
آن پل )Anne Pol( 42 ســاله  شــاغل در شــرکت 
ــه  ــان تجرب ــاوز )Pitney Bowes( هم ــی ب پیتن
مشــابه را دارد. او ۵ ســال را در قســمت منابع انسانی 
ــود. او پســت ارشــد خــود را در پیتنــی  ــده ب گذران
ــه بازاریابــی قطعــات  ــا مدیــر کارخان تــرک کــرد ت
بــرای دســتگاه های پســت بشــود. بــه عنــوان یــک 
کاندیــد بالقــوه بــرای پســت های ارشــد شــرکت، او 
ــه عملیاتــی قــوی داشــته  می خواســت یــک تجرب
باشــد. او بــه پســت ارشــد بازگشــت و مدیــر ارشــد 
شــرکت پیتنــی بــاوز شــد. او بــه جــای اینکــه بــه 
ــت  ــوان معاون ــه عن ــردد، ب ــتادی بازگ ــات س عملی
ــه شــرکت بازگشــت. دیــدگاه  عملیــات تولیــدی ب
او ایــن بــود: »چنانچــه می خواهیــد پیشــرفت 
ــد حرکت هــای جانبــی )ریســک پذیرانه( هــم  کنی
ــه عقیــده پــل تحقــق اهــداف  ضــروری اســت«. ب
توســعه شــخصی و انعطاف پذیــری، موضوعــات 
کلیــدی برای کســب رضایت افــراد از کار خودشــان 
ــه تبعیــت از ایــن  اســت. بســیاری از افــراد قــادر ب
احساســات بــرای امنیــت شــغلی خــود هســتند. 

ــقف  ــا س ــب ب ــازمان ها اغل ــه ای در س ــان حرف زن
شیشــه ای محدودیت هــا مواجــه می شــوند بــا ایــن 
حــال کارشناســان معتقدنــد کــه مشــاغل زنــان در 
ــر  ــده رضایت بخش ت ــرکت های آین ــای ش محیط ه

خواهــد بــود. 

نیــل یگــر )Neil Yeager( 3۷ ســاله کــه اخیرا مقاله 
»نقشــه کارراهــه شــغلی: آنچــه را کــه می خواهیــد، 
ــه دســت آوردن آن و حفــظ آن« را نوشــته اســت،  ب
می گویــد: »زنــان می داننــد کــه چگونــه بــه شــیوه ای 
کــه کمتــر جنبــه و وجهــه سیاســی داشــته باشــد 
تیم ســازی کننــد. آنهــا روش تقویــت و بهبــود روابــط 
و نحــوه توانمندســازی دیگــران را می داننــد. مدیریــت 
آنهــا بهتــر از مــردان اســت و انگیزه هائــی مهمتــر از 

پــول را پیگیــری می کننــد«. 
ــتانه تری  ــط دوس ــه محی ــرکت ها ک ــی از ش بعض
ــان هســتند،  ــد و مــورد توجــه زن ــان دارن ــرای زن ب
ــی  ــا پیتن ــو اِس وســت )U.S. West( ی ــد ی مانن
بــاوز، جایــی کــه مدیرعاملــش جــورج بــی هــاروی 
)George B. Harvey( اســت، متوجــه شــده اند 
کــه زنــان نســبت بــه مــردان زمــان بیشــتری را بــه 
ــه  ــبت ب ــد و نس ــاص می دهن ــود اختص ــغل خ ش
مــردان ســهم فــروش بیشــتری دارنــد. بــه همیــن 
ــان دارای  ــاء زن ــه ارتق ــم ب ــاروی تصمی ــل ه دلی

ــت.                                  ــر را گرف ــای برت رتبه ه
طبــق نظــر هــاروی، زنــان 3۵% از مشــاغل 
مدیریتــی یــا ترفیعــات جدیــد را بدســت می آورنــد. 
از ســنین  زنــان می تواننــد  از  زیــادی  تعــداد 
پاییــن شــروع بــه فعالیتهــای چشــمگیری کننــد. 
متاســفانه صاحیــت بــه معنــای پذیــرش نیســت. 
ــان همیشــه از اینکــه نادیــده گرفتــه می شــوند  زن
ــس  ــک کنفران ــال، در ی ــوان مث ــه عن ــد. ب ناراضی ان
 )Du Pont Co( رهبــری در شــرکت دیــو پونــت
یــک مدیــر آزمایشــگاه بــه معاونــش آنتونــی جــی 
کاردینــال )Anthony J. Cardinal( گفــت: »آیا 
متوجــه شــده ای کــه هــر وقــت زنــی ایــده ای را در 
ــد؟  ــی می افت ــه اتفاف ــد، چ ــرح می کن ــه مط جلس
فــردا توجــه کــن کــه او چگونــه بــه چالش کشــیده 
می شــود«. کاردینــال متوجــه شــد کــه او درســت 
ــد »مــن قبــا ایــن مســاله را  می گفــت. او می گوی
درک نکــرده بــودم، امــا بــا مــورد توجــه قــرار دادن 
ایــن نمونــه بــه درک بهتــری از چالش هــای زنــان 

ــط کار رســیدم«. در محی
از ســویی دیگــر، زنــان توانایــی خــود را به وضــوح با 

مدیراِن زن
برگرفته از:  سبک های مدیریت زنان 

Managerial Decision Making :از کتاب
)Alan J. Rowe & James D. Boulgarides(

عملکــردی موثرتــر در تجــارت نیــز نشــان داده انــد. 
ایــن زنــان نمونه هایــی از موفقیــت در دنیــای 
ــنجی  ــک نظرس ــج ی ــتند. از نتای ــب وکار هس کس
ــر ارشــد آن از  ــه ۷ مدی از 43 شــرکت منتخــب ک
زنــان بودنــد، مشــخص شــد که هنــوز فضــای قابل 
توجــه ای بــرای گســترش نقــش زنــان در مدیریــت 

وجــود دارد.
Proxy For- فورچــون  پروکســی  بیانیــه  )در 
tune( در فهرســت هــزار شــرکت بــزرگ صنعتــی 
و خدماتــی ایــاالت متحــده آمریــکا مشــخص شــد 
کــه از 4012 نفــر از لیســت مدیــران، تنهــا 1۹ نفــر 
زن بودنــد. پیشــرفت در ایــن زمینــه بســیار محدود 
و کنــد بــوده اســت. ســازمان های مــرد محــور هنوز 
ــن مســائل را  ــان ای ــا زن ــد ب ــه بای نمی داننــد چگون
حــل کننــد. آنهــا می ترســند کــه بــه آنهــا بازخــورد 
منفــی دهنــد زیــرا عکس العمــل زنــان همــکار خود 
ــا همسرشــان مقایســه  ــادر ی ــا عکس العمــل م را ب
ــا  ــا ب ــه زنه ــد ک ــب نگرانن ــا اغل ــد. مرده می کنن
ــر  ــا بدت ــوند ی ــارج ش ــاق خ ــه، دوان دوان از ات گری
از آن، در جــواب آنهــا فریــاد بکشــند. آنهــا واقعــا« 
مطمئــن نیســتند کــه زنــان از پــس این مشــکات 
برمی آینــد و می تواننــد بــه آنهــا بیشــتر از دوســتان 
ــورد  ــه در م ــی ک ــتان نزدیک ــود )دوس ــی خ فوتبال
ــا آن هــا  ورزش مــورد عاقه اشــان یعنــی فوتبــال ب

ــد«. ــاد کنن ــد( اعتم ــرف می زنن ح
یکــی از دالیــل در مــورد اینکــه چــرا زنــان کمتر به 
پســت های باالتــر می رســند ایــن اســت کــه آنهــا 
بیشــتر از مــردان شغلشــان را تــرک می کننــد. بــه 
نظــر می رســد زنــان تمایــل بیشــتری بــرای جامــه 

عمــل پوشــاندن بــه خواســته های خــود دارنــد.
یــک نمونــه جالب از یــک مدیــر اجرائــی زِن موفق، 
ســاندرا کورتزیــگ )Sandra Kurtzig( اســت که 
در ســال 1۹۷2 در ســن 24 ســالگی شــرکت 
نرم افــزاری اِی اِس ِکــی )ASK( را تاســیس کــرده 
بــود. او بــه علــت شــرایط بــد آنجــا را ترک کــرد، اما 
او 13 ســال بعــد دوبــاره بازگشــت تــا یک بــار دیگر 
کنتــرل امور را بدســت بگیــرد. کورتزیگ دوبــاره در 
ســال 1۹8۹ اســتعفا داد، زیــرا او متوجــه شــد کــه 
میــان اعضــای هیــت مدیــره حالــت رخــوت وجــود 
دارد. بــه نظــر او »فرصت هایــی وجــود داشــت کــه 
شــرکت از انهــا اســتفاده نمی کــرد و هیــچ حــس 

ضرورتــی هــم وجــود نداشــت«.
ــه  ــرگ )Thomas Unterberg( ب ــاس آنترب توم
ــدی  ــرمایه گذار، در ناامی ــدار و س ــک بانک ــوان ی عن
از او خواســت تــا مجــدداً بــه ایــن شــرکت ملحــق 
شــود. بعــد از آن بــود کــه یکــی از همــکاران 
مــرد بــه دالیــل ناشــناخته ای اســتعفا داد. ســاندرا 
ــچ کار  ــد: »او هی ــورد می گوی ــن م ــگ در ای کورتزی
اشــتباهی انجــام  نــداده بــود. تنهــا اشــتباهش ایــن 
ــی از  ــوده و تعریف ــردازی نب ــل رویاپ ــه اه ــود ک ب

چشــم انداز نداشــت«.
تغییــرات ســازمانی در اِی اِس ِکــی بــه ســرعت در 
حــال انجــام بــود، امــا ســاندرا هیــچ اعتقــادی بــه 
ســاختار ســازمانی نداشــت و در جهــت رســیدن به 
اهــداف خــود بــه سلســله مراتــب مدیــران چنــدان 
اهمیتــی نمــی داد.  هرچنــد، گاهــی ســبِک کاری او 
مشــکل ســاز می شــد، بــا ایــن حــال او روحیــه خود 
را تقویــت کــرده بــود و خــود را یــک رهبــر می دیــد 

تــا یــک مدیــر عملیاتــی.  

 مترجم | مریم مالکی
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دوران بازنشستگی و اوقات فراغت خود را چگونه می گذرانید؟
بیشتر پیش خانواده هستم و به ورزش صبحگاهی و کوهنوردی های می پردازم.

شیرین ترین و تلخ ترین خاطره ای که از دوران  کاری داشته اید؟
ــوع ارتبــاط درون ســازمانی در  ــه روحیــات درونــی خــودم و ن ــا توجــه ب واقعیــت ایــن اســت کــه ب
ــختی و  ــی س ــده، یعن ــی نمان ــم باق ــت در ذهن ــی از دوران خدم ــره تلخ ــم، خاط ــال های خدمت س
نامایمــات شــرایط کار نوعــی تجربــه و زندگــی بــود نــه تلــخ و گزنــده، از ایــن رو آن خاطــرات هــم به 
نوعــی شــیرین اســت چــرا کــه ســختی هــا بــا روابــط خــوب متقابــل بیــن همــکاران مرتفع می شــد 
و امــا شــیرین ترین خاطــرات دوران خدمــت زیــاد هســتند کــه شــیرینی اش تــا حــاال نیــز همــراه 

مــن اســت. بــه عنــوان مثــال حضــور در مراســم مذهبــی کــه از بازنشســته ها دعــوت می کننــد.

اگر بخواهید تمام سال های کاری خود را در یک دو جمله بیان کنید؟
ــه اهــداف و برنامــه هــای عملیاتــی شــرکت نقــش بســیار  میــزان وابســتگی ســازمانی کارکنــان ب
زیــادی در ســطح موفقیــت شــرکت دارد، از ایــن رو ایجــاد و تقویــت میــزان وابســتگی کارکنــان و 
تجلــی مشــارکت آنــان در ســطوح مختلــف می توانــد موفقیــت ســازمان را تضمیــن کنــد و بــرای 
جلــب مشــارکت و تقویــت وابســتگی ســازمانی، اهمیــت دادن بــه کارکنــان و احتــرام بــه نظریــات 
ــر  ــویق و تقدی ــع تش ــی مواق ــت بعض ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــا بس ــروز خاقیت ه ــای ب ــان و فض آن

ــر اســت. ــز تاثیرگذارت ــه بســیار کــم حتــی از پاداش هــای کان نی ــا هزین ــان ب کارکن

به چه اندازه از ایفای نقش خود در شرکت رضایت دارید ؟
خــدا را شــکر می کنــم و خوشــحال و راضــی هســتم از 2۵ ســال ســابقه کار و تشــکر می کنــم از 
همــکاران و اســاتید کــه بــه مــن آمــوزش دادنــد و البتــه هــر آنچــه را کــه پیشکســوتان بــه مــن 
آموختنــد و تجربیاتــی کــه خــود اندوختــم را در حــد تــوان بــه نســل بعــدی و همــکاران جدیــدم 

انتقــال دادم و ایــن کار باعــث  ایجــاد احســاس خــوب در دوران بازنشســتگی شــده اســت.

ــر تجربیــات چندیــن ســاله  ــن پیشــنهاد خــود را مبتنــی ب اگــر بخواهیــد بهتری
ــت؟ ــد چیس ــود بگویی ــوان رهنم ــه عن ــش ب خوی

تقاضا دارم همیشه قدر هم را بدانیم و به هم احترام بگذاریم.

بازنشســتگان و  پیشکســوتان در واقــع ســرمایه های بالفعــل یــک 
ســازمان هســتند کــه می تواننــد بــا طــرف مشــورت قــرار گرفتــن، 
در هدایــت، راهبــری و تقویــت تــوان اجرایــی شــرکت نقــش قابــل 

ــا کنند. ــی ایف توجه
ســیدمحمدرضا حســینی ســعادتی  ســال ۱3۷۶ وارد شــرکت ایســاکو 
می شــود. قبــل از ورود بــه شــرکت بــه دلیــل حــوزه کاریــش کــه مربــوط بــه 
دســتگاه های راه ســازی و اتوبوســرانی بــوده در قســمت لیفتــراک مشــغول بــه 

ــت. ــته اس ــل را داش ــه کار در دوره ی 9 مدیرعام ــود. او تجرب کار می ش
با سعادتی کپ و گفت کوتاهی کردیم که می خوانید:

روزهای 
کارهای تان؛ 
همیشه شیرین
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It all starts with Clarity. You have to know 
WHY you do WHAT you do. If people 
don’t buy WHAT you do, they buy WHY 
you do it, so it follows that if you don’t 

know WHY you do WHAT you do, how will anyone 
else? If the leader of the organization can’t clear-
ly articulate WHY the organization exists in terms 
beyond its products or services, then how does 
he expect the employees to know WHY to come 
to work? If a politician can’t articulate WHY she 

seeks public office beyond the standard “to serve 
the people” (the minimum rational standard for all 
politicians), then how will the voters know whom to 
follow? Manipulations can motivate the outcome 
of an election, but they don’t help choose who 
should lead. To lead requires those who willingly 
follow. It requires those who believe in something 
bigger than a single issue. To inspire starts with 
the clarity of WHY.

articulate)به طور رسا و روشن( بیان کردن، شمرده سخن گفتن

believeباور داشتن، اعتقاد داشتن

beyondوراِی، فراتر از

buyخریدن، خریداری کردن

chooseانتخاب کردن

clarityوضوح، صراحت، شفافیت

electionانتخاب، گزینش

employeeکارمند

existوجود داشتن

expectانتظار داشتن

followپیروی کردن، دنباله روی کردن

have toباید

issueموضوع، مسئله

leadرهبری کردن، هدایت کردن

leaderرهبر

manipulationدستکاری، تقلب

minimumحداقل، حداقلی

motivateبرانگیختن، ترغیب کردن )به(

organizationسازمان

outcomeبرآیند، حاصل، نتیجه

politicianسیاستمدار

productمحصول

public office)اینجا( منصب دولتی

rationalمنطقی، عقانی، عقائی

requireالزم داشتن، مستلزم )چیزی( بودن

seekجستجو کردن، در جستجوی چیزی بودن

serviceخدمت

shouldباید، بایستی

singleتنها

soبنابر این

termلفظ، اصطاح، عبارت

thenسپس

voterرای دهنده

whomچه کسی را، به چه کسی

whyچرا، چرائی، دلیل، علت

willinglyدانسته، تعمدا، به عمد

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس نهم

Clarity of WHY

< مهران فصیحی حور

واژگان:
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یادآوری:
ــک  ــت وجــودی ی ــف مختصــری اســت از عل ــالت: توصی ــه رس ــان بیانی Mission Statement، هم
شــرکت. بیانیــه رســالت، هــدف ســازمان را بیــان مــی کنــد و ماهیــت محصــول یــا خدمــت را شــرح می 
دهــد. هــر شــرکتی بایســتی بیانیــه رســالت داشــته باشــد تــا بدینوســیله هــدف و مقصــود خود را نشــان 
دهــد. بــه منظــور آشــکار نمــودن اهــداف یــک ســازمان، بیانیــه رســالت بایســتی بــه روشــنی بیــان کنــد 
کــه کســب و کار مــورد نظــر چــه کاری انجــام مــی دهــد، چطــور عمــل مــی کنــد و علــت آنچــه کــه 

انجــام مــی دهــد، چیســت.
Mission Statement: A mission statement is a brief description of why a com-
pany exists. It states the goal of the organization and describes the nature of 
the product or service. Every company should have a mission statement to 
show its purpose. In order to reveal the goals of an organization, the mission 
statement should articulate what the business does, how it operates, and why 
the business does what it does.

1)
Be careful to ………………… your words so that everyone in the room can understand 
you.

A) articulate
B) serve
C) manipulate    
D) motivate

2) That man in there is incapable of making ………………… decisions about his own health.

A) rational
B) brief
C) public       
D) political

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:

همــه چیــز بــا وضــوح و صراحــت داشــتن شــروع 
می شــود. شــما بایــد علــت و چرائــی آنچــه را کــه 
انجــام می دهیــد، بدانیــد. چنانچــه افــراد چیــزی 
ــی  ــت و چرائ ــد، عل ــد نخرن را کــه انجــام می دهی
انجــام آن را می خرنــد. بنابرایــن، می تــوان در پــی 
آن ایــن ســوال را مطــرح کــرد کــه اگــر خودتــان 
علــت آنچــه را کــه انجــام می دهیــد ندانیــد، هــر 
شــخص دیگــری، از کجــا بایــد از آن اطاع داشــته 
باشــد؟ چنانچــه رهبــری نتوانــد علــت موجودیــت 
ســازمانش را  بــه گونــه ای رســا و فصیــح و فراتــر 

از آنچــه کــه در قالــب خدمــات و محصــوالت ارائه 
ــار  ــد انتظ ــه می توان ــد، چگون ــان کن ــد، بی می کن
ــدان علــت حضورشــان  داشــته باشــد کــه کارمن
در محــل کار را بداننــد. چنانچــه سیاســت مداری 
نتوانــد بــه گونــه ای رســا و شــمرده، علــت جویــا 
بــودن پســت و منصــب دولتــی را فراتــر از 
اســتاندارد، یعنــی “خدمت بــه مــردم” )پائین ترین 
اســتاندارد منطقــی بــرای همــه سیاســت مداران(، 
بیــان کنــد، رای دهنــدگان از کجــا بایــد بدانند که 
ــد باشــند؟ دســتکاری  ــه رو چــه کســی بای دنبال

ــک  ــه ی ــده نتیج ــد تعیین کنن ــب می توان و تقل
گزینــش باشــد، امــا دســتکاری ها نمی توانــد 
بــه انتخــاب ایــن کــه چــه کســی واقعــا” بایســتی 
زمــام امــور را بــه دســت گیــرد، کمکــی بکننــد. 
الزمــه رهبــری، وجــود افــرادی اســت کــه بــا میل 
خــود دنبالــه روی و پیــروی کننــد. ایــن نیازمنــِد 
وجــود کســانی اســت کــه بــه چیــزی بزرگتــر از 
یــک موضــوِع تنهــا بــاور دارنــد. منبــع الهــام بودن 
ــون  ــا وضــوح و شــفافیت پیرام ــران، ب ــرای دیگ ب

ــود. ــروع می ش ــت، ش ــی و عل چرائ

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: D) approach

2: B) workable


