
w w w . i s a c o . i r
@  i s a c o . i r

 نشــریه الکترونیــکی شرکــت ایســـاکو

شمــاره ۱۶۸    |   دی ۱۴۰۱
شرکت ایساکو با باالترین 

امتیاز جایزه ملی 
لجستیک و زنجیره تامین 

را دریافت کرد

۶
کنترل ویژه قبل از تحویل 

هایما و سورن پالس در 
نمایندگی های خدمات پس 

از فروش ایران خودرو

هفت نمایندگی 
مجاز جدید به شبکه 

خدمات ایران خودرو 
افزوده شد

۷۱۴

آغاز به کار دومین نمایندگی 

مشترک ایران خودرو و سایپا



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱68    |  دی ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

2

از جمله روش هایی که بنگاه های بزرگ صنعتی جهان برای کاهش هزینه و مقاومت بیشتر در برابر نوسان های اقتصادی 
بین المللی در پیش می گیرند، ادغام، اتحاد و کنسرسیوم های مشترک است. به خصوص این استراتژی در صنعت خودرو 

و لوازم خانگی طی یک دهه اخیر بیش از گذشته به کارگیری شده است.
اگر نگاهی به کنسرسیوم های مشترک خودروسازی بیندازید، خواهید دید به طور مثال »استالنتیس« امروز بزرگ ترین 

کنسرسیوم خودروسازی جهان است که شامل دو گروه خودروسازی بزرگ PSA و فیاتـ  کرایسلر می شود. 
این کنسرسیوم ۱۶ برند از دنیای خودرو را تحت پوشش دارد. خودروسازان عضو این کنسرسیوم کمپانی های بزرگی از 
آمریکا تا ایتالیا و فرانسه هستند. هر یک از این خودروسازان در تاریخ خود دارای سبکی خاص برای طراحی، مهندسی 

و تولید خودرو بوده اند.
اما بدون شک بنگاه های تولیدیـ  صنعتی در واقع بنگاه هایی هستند که تولید اقتصادی در آن ها یک اصل اساسی 
است. از این رو همان طور که در باال ذکر شد، با همه تفاوت هایی که در سبک های مدیریت و ساختار های کمپانی های 
مورد اشاره وجود داشته است، آن ها به این نتیجه رسیده اند که برای ادامه فعالیت اقتصادی نیازمند اتحاد و همکاری های 

مشترک هستند تا هزینه ها کاهش یابد.
استفاده از این روش از مدیریت کالن در ایران سابقه چندانی ندارد و کمتر صنایعی را می توان یافت که به سمت اتحاد 
مشترک حرکت کرده باشند. با این حال اتحاد دو خودروساز  بزرگ کشور در حوزه های تولید، مهندسی و به خصوص 
خدمات پس از فروش طی دو ماه اخیر را می توان آغاز استفاده از این روش نوین مدیریت کالن در صنایع کشور دانست.

اتحاد استراتژیک ایران خودرو و سایپا دستاورد هایی برای هر دو خودروساز و به خصوص مشتریان آن ها در بر دارد 
که در دراز مدت نمود بیشتری خواهد داشت. شاید یکی از بزرگ ترین دستاورد های این همکاری مشترک در حوزه 
خدمات پس از فروش باشد. زیرا با توجه به شبکه گسترده خدمات دو خودروساز  در سراسر کشور، راه های دسترسی 

به خدمات بسیار آسان تر و سریع تر از گذشته خواهد شد.
از جمله مزیت های دیگر این اتحاد می توان به کاهش هزینه هــای مختلف از جمله خدمات پس از فروش به دلیل 
هم گرایی در ارائه خدمات اشــاره کرد. زیرا بدون شک با افزایش خودرو هایی که در یک نمایندگی اقدام به دریافت 
خدمات می کنند، می توان هزینه های خدمات را کاهش داد و از طرف دیگر به دلیل افزایش تعداد مراجعات سود مناسب 

نیز حاصل می شود.
ضمن این که با توجه به دامنه گســترده همکاری های مشترک ایران خودرو و سایپا به دلیل تعدد نمایندگی های دو 
خودروساز در سراسر کشور، عالوه بر کاهش هزینه، راه دسترسی به مراکز خدماتی و تهیه قطعات یدکی نیز هموار 
از قبل می شود. ضمنا با توجه به استفاده از قطعات و مجموعه های مشترک در پلتفرم های خودروسازان، حتی امکان 

کنترل و تشخیص استفاده از قطعات اصلی و استاندارد نیز کامال در دسترس است.
یکی دیگر از دستاورد های اتحاد مشترک ایران خودرو و سایپا به ویژه در بخش خدمات پس از فروش، استفاده از دانش 
فنی هر دو شبکه خدماتی به صورت مشترک است. بدون شک دانش فنی در حوزه های عیب یابی خودرو از مواردی 
است که اگر در همان ابتدای امر به درستی انجام شود، فرآیند تعمیر خودرو در شبکه خدمات نیز مسیر درستی را 
طی خواهد کرد. از این رو هم افزایی دانش فنی دو خودروساز می تواند موجب افزایش کیفیت خدمات رضایت مندی 

مشتریان شود.
هر چند موارد ذکر شده در باال هر یک از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند، اما بدون شک رضایت مندی مشتریان و 
اقتصادی بودن طرح اتحاد دو خودروساز در اولویت است. در خصوص رضایت مندی مشتریان به خصوص در حوزه های 
کیفیت و خدمات پس از فروش، می توان پیش بینی کرد، این هدف در بازه زمانی میان مدت حاصل می شود. اما در حوزه 
اقتصادی باید کمی صبر کرد و در دراز مدت حاصل این فکر بِکر را به تماشا نشست. بی شک اتحاد دو خودروساز داخلی 

یکی از مترقی ترین طرح های منطبق با مدیریت روز صنعت خودرو در جهان است.

*ُکْنُسْرسیوم: پیوند دو یا چند فرد، شرکت یا سازمان، باهم برای انجام کنش های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای 
رسیدن به هدف یکسان 

اتحاد دو خودروساز
روش جهانی مدیریت مدرن

یادداشــت

< مرتضی مرادی

منوچهــر منطقــی معــاون صنایــع حمــل 
و نقــل وزیــر صمــت در نامــه ای بــه 
ســایپا،  ایران خــودرو،  شــرکت های 
بهمن موتــور و آریــن پــارس موتــور شــرایط عرضــه 
ــالم  ــورس کاال را اع ــاز ها در ب ــوالت خودروس محص
ــد  ــالم ش ــه اع ــن نام ــالغ ای ــا اب ــان ب ــرد. همزم ک
ــارا دســتی و  ــژو 2۰۷ اتوماتیــک و دســتی و ت کــه پ
اتوماتیــک در بــورس کاال عرضــه شــود. طبــق ابــالغ 
وزارت صمــت بــه خودروســاز ها، حداقــل عرضــه هــر 
محصــول در هــر دوره بــه تعــداد 2۰۰۰ دســتگاه بــرای 
ــرکت های  ــایر ش ــرای س ــزرگ و ب ــاز ب دو خودروس
خصوصــی حداقــل بــه میــزان ۵۰۰ دســتگاه تعییــن 

شــد.

ــه خودروســاز ها آمــده،  در نامــه معــاون وزیــر صمــت خطــاب ب
الزم اســت در راســتای تنظیــم بــازار، اقدامــات ذیــل بــرای بــرای 

هــر گونــه عرضــه محصــوالت در بــورس کاال رعایــت شــود:
1( حداقــل عرضــه هــر محصــول در هــر دوره بــه تعــداد ۲ هــزار 
دســتگاه در هــر محصــول بــرای دو شــرکت بــزرگ خودروســاز 
ــه میــزان ۵۰۰  ــرای ســایر شــرکت های خصوصــی حداقــل ب و ب

دســتگاه اســت.
خریــداران  لیســت  موظفنــد  خودروســاز  شــرکت های   )۲
ــه  ــاه گذشــته را پیــش از هــر عرضــه ب محصــوالت طــی ۴۸ م
بــورس کاال اعــام کننــد تــا کلیــه افــراد لیســت تجمیــع شــده 
مذکــور و همچنیــن خریــداران دوره هــای پیــش در بــورس کاال 
ــورس محفــوظ اســت( از  ــزد ســازمان ب )کــه اطاعــات آن هــا ن

ــد خــارج شــوند. ــر عرضــه جدی ــد در ه شــمول خری
3( خودروســازان موظفنــد تعهــدات قانونــی اباغــی )نظیــر طرح 
ــام  ــت انج ــورس کال ــا در ب ــا عرضه ه ــر ب ــی و...( را متناظ جوان

دهنــد.
۴( خودروســازان موظفنــد برنامه ریــزی الزم در خصــوص عرضــه 
در بــورس را مطابــق مجوز هــای فــروش اعطــا شــده بــه گونــه ای 
انجــام دهنــد کــه خدشــه ای در تعهــدات پیشــین  ایشــان ایجــاد 

نشــود و یــا تعهــد معــوق جدیــد ایجــاد نشــود.
ــا  ــده و ی ــذ ش ــوز اخ ــر از مج ــودرو فرات ــه خ ــه عرض ۵( هرگون
ــپرده،  ــی س ــم از گواه ــودرو اع ــه خ ــته ب ــی وابس ــتقات مال مش
معامــات ســلف و ســلف مــوازی اســتاندارددو یــا هــر نــوع اوراق 
بهــادار و یــا پشــتوانه دارایــی )ABS( مبتنــی بر خــودرو در بورس 
کالــت بــا توجــه بــه آنکه بــر تعهــدات آتــی هــر خودروســاز تأثیر 

ــت. ــت اس ــوز از وزارت صم ــذ مج ــتلزم اخ ــذارد مس می گ

نامه خودرویی وزارت صمت
به خودروساز ها:

عرضه خودرو 
در بورس را 
افزایش دهید
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ــف  ــات مختل ــا در موضوع ــا و رویکرد ه ــردن راهبرد ه ــو ک ــا هم س ــور ب ــزرگ کش ــاز ب دو خودروس
از جملــه تولیــد و عرضــه خــودرو، موفــق شــدند ۱۶ آذرمــاه بــا عرضــه ۸۰۰ هــزار دســتگاه از ابتدای 

ســال، از مجمــوع عرضــه ســال گذشــته عبــور کنند.

مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در حاشــیه آییــن افتتــاح دومیــن نمایندگــی مشــترک با ســایپا، بــا بیان ایــن که امروز شــاهد 
افتتــاح دومیــن نمایندگــی مشــتر ک خدمــات پــس از فــروش میان گــروه صنعتــی ایران خــودرو و ســایپا در راســتای اتحاد اســتراتژیک 

ایــن دو گــروه هســتیم، تأکیــد کــرد: در آینــده از ایــن قبیــل برنامه هــا و همکاری هــای مشــترک، بــه کــرات خواهیم داشــت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه یکــی از محور هــای اصلــی ایــن اتحــاد اســتراتژیک، اقدامــات مشــترک در زمینــه خدمــات پــس از فــروش 
اســت، خاطرنشــان کــرد: حــدود یــک مــاه و نیــم پیــش اولیــن نمایندگــی مشــترک ایــن دو گــروه خودروســاز در ســه راه آذری بــا 

میزبانــی گــروه خودروســازی ســایپا افتتــاح شــد و امــروز دومیــن نمایندگــی شــروع بــه کار کــرد.
خطیبــی بــا اشــاره بــه چشــم انــداز ایــن اتحــاد اســتراتژیک، عنــوان کــرد: ایــن اتحــاد یــک موضــوع ملــی بــرای دو گــروه اســت کــه 
در ابعــاد مختلــف از جملــه خدمــات پــس از فــروش، لجســتیک، تحقیقــات، قــوای محرکــه، فعالیــت مشــترک قطعه ســازی و...تعریــف 

شــده اســت.
وی تصریح کرد: این اقدام برای نظام مقدس جمهوری اسامی ایران و جامعه اقتصادی و صنعتی منشأ اثر خواهد بود.

مدیرعامــل گــروه خودروســازی ســایپا نیــز در ایــن مراســم گفــت: اتحــاد اســتراتژیک ســایپا و ایــران خــودرو در چنــد مــاه اخیــر فوایــد 
زیــادی بــرای جامعــه و مشــتریان بــه همــراه داشــته و پــس از ۴۰ ســال ایــن حرکــت مشــترک آغــاز شــده اســت.

محمدعلــی تیمــوری بــا بیــان این کــه ایــن فرآینــد مشــترک در زنجیــره تولیــد، تأمیــن و عرضــه ایجــاد شــده و فوایــد بســیار خوبــی 
بــرای دو خودروســاز دارد، تصریــح کــرد: ایــن اتحــاد بــا همراهــی دو خودروســاز در مــدت کــم ایجــاد شــده و در چند ســال آینــده عاوه 
بــر اتحــاد در قطعه ســازی و نمایندگی هــای مشــترک، مــردم شــاهد تولیــد خودرو هــای مشــترک ایــن دو خودروســاز نیــز خواهنــد بود.

وی افــزود: بزرگ تریــن مزیــت ایــن اتحــاد اســتراتژیک کاهــش قیمــت تمــام شــده، افزایــش کیفیــت و تحویــل بــه موقــع محصــوالت 
ست. ا

تیمــوری خاطــر نشــان کــرد: اتحــاد اســتراتژیک دو خودروســاز در حــوزه تولیــد خــودرو هــم اثــر بخــش بــوده بــه نحــوی کــه در ســال 
گذشــته بیــش از 1۶۰ هــزار خــودرو ناقــص در پارکینــگ دو خودروســاز بــود کــه خوش بختانــه ایــن تعــداد در حــال حاضــر بــه صفــر 

رســیده و نتیجــه آن بــرای جامعــه بســیار تأثیرگــذار بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه نتیجــه اتحــاد اســتراتژیک و سیاســت های همــکاری مشــترک در زمینــه تولیــد و تحویــل کارآمــد اســت، 
افــزود: در حــوزه تحویــل خــودرو در حــال حاضــر و از ابتــدای ســال تاکنــون، گــروه ســایپا 3۶۰ هزار دســتگاه خــودرو تحویــل و ۴۰ هزار 
هــم در فرآینــد تحویــل و بارگیــری اســت و گــروه صنعتــی ایــران خــودرو نیــز ۴۲۰ هــزار خــودرو از محصــوالت خــود را تحویــل داده و 

۴۰ هــزار دســتگاه هــم در فرآینــد تحویــل اســت کــه بــه صــورت مشــترک رکــورد تحویــل ســال گذشــته شکســته شــد.
گفتنــی اســت، نمایندگــی ۵۰۴۲ ایــران خــودرو کــه دارای مســاحتی حــدود 1۲ هــزار متــر مربــع اســت، از ایــن پــس بــا اســتقرار 

ــران خــودرو و ســایپا ارایــه خواهــد داد. ــه محصــوالت دو شــرکت ای نمایندگــی ســایپا در ایــن محــل، خدمــات ب
نمایندگــی مذکــور پیــش از ایــن، ظرفیــت پذیــرش روزانــه ۸۰ دســتگاه خــودرو را داشــت که با توســعه ســالن های پذیــرش محصوالت 
ســایپا ایــن ظرفیــت بــه روزانــه 1۲۰ دســتگاه خــودرو افزایــش یافتــه اســت و در مرحلــه اول، به محصــوالت ایکــس 1۰۰ و ایکــس ۲۰۰ 

گــروه ســایپا و در فــاز دوم بــه محصــوالت جدیــد شــاهین و شــاهین CVT خدمــات ارایه خواهد شــد.
بــه منظــور ایجــاد دسترســی بهتــر بــرای مشــتریان در منطقــه باقرشــهر، ایــن نمایندگــی بــه صــورت مشــترک بــرای محصــوالت دو 

خودروســاز ادامــه فعالیــت خواهــد داد.
در محوطــه ایــن نمایندگــی در کنــار انبــار قطعــات یدکــی ایــران خــودرو، انبــاری بــرای قطعــات یدکــی محصــوالت ســایپا نیــز ایجــاد 

شــده اســت کــه دسترســی مشــتریان بــه قطعــات یدکــی را تســهیل می کنــد.

آغاز به کار دومین 
نمایندگی مشترک 

ایران خودرو و سایپا
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ایران خــودرو  از فــروش  شــرکت خدمــات پــس 
ــورد  ــاري رک ــال ج ــاه س ــان آذر م ــاکو( در پای )ایس
عرضــه قطعــات یدکــي و ارائــه خدمــات پــس از فروش 
در حــوزه وارانتــی ســال ۱۴۰۰ را پشــت ســر گذاشــت تــا بــا ایــن 
ــوالت  ــدگان محص ــتریان و دارن ــي مش ــمگیر دسترس ــد چش رش
ــا کیفیــت و قطعــات اصلــي را بیــش  ایران خــودرو بــه خدمــات ب

ــازد. ــن س ــش ممک از پی

مدیــر عامــل شــرکت ایســاکو در خصــوص گــذر از رکــورد عرضــه قطعــات یدکي 
گفــت: شــرکت ایســاکو در حالــي از ارزش عرضــه قطعــات یدکي ســال قبــل گذر 
کــرد کــه در نــه مــاه ابتــداي ســال جــاري ضمــن تحقــق برنامــه فــروش 1۰1 
ــه دوره  درصــدي، رشــد ۴7 درصــدی در تعــداد قطعــه فــروش رفتــه نســبت ب

مشــابه ســال گذشــته را نیــز بــه ثبــت رســانده اســت.
بابــک ســاجقه ادامــه داد: افزایــش روزافــزون ســهم بــازار کــه نتیجــه آن بهبــود 
دسترســي مشــتریان بــه قطعــات اصلــي و ایجــاد تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا 
در بــازار قطعــات و لــوازم یدکــي اســت باعــث ایجــاد رابطــه ي بــرد ـ  بــرد بیــن 
مشــتریان و شــرکت مي شــود و بــا ایــن رویکــرد، شــرکت خدمــات پــس از فروش 
ایران خــودرو بــه صــورت مســتمر در راســتاي بهبــود و ارتقــاء دسترســي ذي نفعان 

بــه قطعــات کوشــش مي کنــد. 
وی دربــاره خدمــات ارائــه شــده در شــبکه خدمــات پــس از فــروش نیــز تشــریح 
کــرد: شــرکت ایســاکو بــا توســعه کمــي و کیفــي شــبکه خدمــات پــس از فروش 
در کشــور موفــق شــد، در 9 مــاه ابتدایــي ســال جــاري بــه حــدود 1.9 میلیــون 
مشــتري گــروه صنعتــي ایران خــودرو در نمایندگي هــاي مجــاز خدمــات وارانتــي 
ــا معــادل تمامــي پذیرش هــاي  ــم تقریب ــن رق ــه دهــد کــه ای )غیرگارانتــي( ارائ

غیرگارانتــي در 1۲ مــاه ســال گذشــته اســت.
ســاجقه یــادآور شــد: اســتفاده مشــتریان از خدمات پــس از فــروش در مدتي که 
خــودرو داراي گارانتــي اســت، یکــي از فرهنگ ســازي هاي مهمــي اســت کــه در 
صنعــت خــودرو کشــور روز بــه روز بیشــتر جــا مي افتــد و مراجعــه مشــتریان بــه 
نمایندگي هــاي مجــاز در دوران وارانتــي، نشــانگر وفــاداري دارنــدگان محصــوالت 
ایران خــودرو بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش و یکــي از دســتاوردهاي مهــم 

ــت. مجموعه اس
او ادامــه داد: دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو در حــال حاضــر بیــش از گذشــته 
ــان در  ــن اطمین ــد و ای ــاز آگاهن ــاي مج ــه نمایندگي ه ــه ب ــت مراجع ــه اهمی ب
آن هــا ایجــاد شــده کــه وجــود ابــزار مخصــوص در نمایندگي هــا، کارشناســان و 
اســتادکاران مجــرب و آمــوزش دیــده، رعایــت اســتانداردهاي تعمیراتي، اســتفاده 
ــا کیفیــت و اســتاندارد، تضمیــن قطعــات و خدمــات ارائــه شــده و  از قطعــات ب
در نهایــت نظــارت دقیــق بــر شــبکه خدمــات پــس از فــروش توســط نهادهــاي 
مرتبــط در داخــل و خــارج مجموعــه، بیــش از پیــش زمینه ســاز ارائــه خدماتــي 
بــا کیفیــت و متمایــز در حــوزه خدمــات پــس از فــروش ایران خودرو شــده اســت.
ــر تــاش در راســتاي افزایــش عرضــه  گفتنــي اســت شــرکت ایســاکو عــاوه ب
قطعــات یدکــي اصلــي و بــا کیفیــت، در مســیر اجــراي مســوولیت هاي اجتماعــي 
ــد  ــز اقدامــات مهمــي در خصــوص فرهنگ ســازي و اطاع رســاني خری خــود نی
قطعــات اصلــي و مشــکات ناشــی از به کارگیــري قطعــات تقلبــي، بي کیفیــت 
و غیــر اصــل صــورت داده و بــا کشــف چندیــن مرکــز تولیــد، توزیــع و فــروش 
قطعــات، بســته بندي، هولوگــرام و نشــان تقلبــي، دســت ســودجویاني کــه جــان 
و مــال مــردم را بــه بــازي گرفتــه بودنــد را بــا کمــک مراجــع قضایــي از ایــن بــازار 

کوتــاه کــرده اســت.
همچنیــن ایــن مجموعــه بــا اطاع رســاني در خصوص مســایل ناشــی از اســتفاده 
از قطعــات غیراصــل باعــث شــد دارنــدگان محصــوالت ایران خودرو، بیــش از پیش 
نســبت بــه مزایــاي خریــد لــوازم یدکــي اصــل از نمایندگي هــا و فروشــگاه هاي 

مجــاز ایســاکو آگاه و نســبت بــه تهیــه ایــن محصــوالت ترغیب شــوند.

همزمان با رکورد شکني گروه صنعتي ایران خودرو در حوزه توليد صورت گرفت:

ایساکو رکوردهای سال 1400 خود را
طی 9 ماه پشت سرگذاشت
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ــد از  مدیرعامــل گــروه صنعتــي ایران خــودرو در بازدی
ــر  ــر یک پارچه ســازي دفات ــه ای ســاری، ب ــر منطق دفت

ــد کرد.  ــه اي تاکی منطق

ــر  ــا حضــور در دفتــر منطقــه ای ایــران خــودرو در ســاري ب مهــدي خطیبــي ب
ــه مشــتریان و  ــراي ارایــه خدمــات بهتــر ب ــر منطقــه اي ب یک پارچه ســازي دفات
ذي نفعــان تاکیــد کــرد. همچنیــن اجــراي پــروژه تعمیــرگاه مرکــزي در دفتــر 
ــر  ــور از دیگ ــمال کش ــه اي در ش ــار منطق ــدازي انب ــاري و راه ان ــه اي س منطق

ــود. ــد ب تاکیــدات مدیرعامــل گــروه صنعتــي در ایــن بازدی
ــر  ــازي دفات ــه س ــا یک پارچ ــرد: ب ــد ک ــد تاکی ــن بازدی ــی در ای ــدی خطیب مه
منطقــه اي شــرایط بــراي مشــارکت و حضور فعال شــرکت امــداد خودرو، ایســاکو 
و ســاپکو بــراي ارایــه خدمــات بهتــر و ســرعت بخشــي بــه نیــاز مشــتریان در 
حوزه هــاي مختلــف فــروش، خدمــات پــس از فــروش و دسترســي بهتــر 

ــه خدمــات مــورد نیــاز فراهــم خواهــد شــد. مشــتریان ب
همچنیــن بــا راه انــدازي انبــار قطعــات یدکــي خــودرو، دفتــر منطقــه اي ســاري 
بــه عنــوان پایلــوت تامیــن کننــده قطعــات مــورد نیــاز نمایندگي هــاي مجــاز و 
فروشــگاه هاي ایســاکو در شــمال کشــور اقــدام بــه توزیــع اقــام خواهــد کــرد. 
در ایــن بازدیــد، رحیــم محمــدي مدیــر دفتــر منطقــه اي ســاری، در ایــن بازدید، 
گزارشــي از اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــن دفتــر در حــوزه فــروش و خدمــات 
پــس از فــروش و عملکــرد یــک ســال اخیــر ایــن دفتــر ارایــه کــرد. الزم بــه ذکــر 
اســت دفتــر منطقــه اي ســاري از ســال 13۸1 بــه عنــوان یکــي از دفاتــر 11 گانه 
شــرکت ایران خــودرو بــه ۴9 نمایندگــي مجــاز و ۶۶ فروشــگاه قطعــات یدکــي 
ــان و  ــتان هاي دامغ ــتان و شهرس ــدران، گلس ــتان هاي مازن ــودرو در اس ایران خ

شــاهرود خدمــات ارایــه مي دهــد.
بابایــي نماینــده مــردم ســاري در مجلــس شــوراي اســامي، نوبخــت فرمانــدار 
ســاري، غفــاري مدیرعامــل ســاپکو، دفتــري قائــم مقــام ایســاکو و نیک دهقــان 
ــی  ــروه صنعت ــل گ ــد مدیرعام ــن بازدی ــودرو، در ای ــات ایران خ ــت ارتباط مدیری

ایــران خــودرو را همراهــي کردنــد.

مهدی خطیبی مدیرعامل گروه 
صنعتي ایران خودرو از
دفتر منطقه اي ساري بازدید کرد
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ــودرو در  ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
ــره  ــتیک و زنجی ــی لجس ــزه مل ــومین دوره جای س
تامیــن، در اولیــن حضــور خــود موفــق بــه دریافــت 

ــاز شــد. ــن امتی ــا باالتری تقدیرنامــه دو ســتاره ب

ــومین  ــی س ــم پایان ــاکو، در مراس ــرکت ایس ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــاه در  ــان م ــه روز ۲۵ آب ــن ک ــره تامی ــتیک و زنجی ــی لجس ــزه مل دوره جای
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر و بــا حضــور اســاتید ایــن حــوزه و مدیــران ارشــد 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــزار شــد، شــرکت خدم ــی برگ ــورد ارزیاب شــرکت های م

ــرد. ــت ک ــتاره دریاف ــه دو س ــاز 3۸7 تقدیرنام ــب امتی ــا کس ــودرو ب ایران خ
بنابرایــن گــزارش، ارزیابــان ایــن طــرح در مهــر مــاه ســال جــاری بــا حضــور در 
شــرکت ایســاکو بــه بررســی و ارزیابــی زیرســاخت های الزم و اســتانداردهای 
ــر  ــزه لجســتیک پرداختنــد. ایــن ارزیابی هــا براســاس 3۶ زی مــورد نظــر جای

معیــار و 9 معیــار کلــی شــامل برنامه ریــزی، مشــارکت، لجســتیک، مدیریــت 
محصــول، زیرســاخت های مدیریتــی، نتایــج شــرکا / مصرف کننــدگان، نتایــج 

زیســت محیطــی و نتایــج کلــی زنجیــره تامیــن، صــورت گرفتــه اســت.
ــرکت  ــه ش ــود ک ــده ب ــدی ش ــز در ۸ ســطح طبقه بن ــه نی ــن برنام ــز ای جوای
ایســاکو در اولیــن دوره حضــور خــود موفــق بــه دریافــت تقدیرنامــه دو ســتاره 
شــد. ایــن در حالی اســت کــه ایــن شــرکت بــا کســب امتیــاز 3۸7 امتیــاز الم 

بــرای کســب تقدیرنامــه ســه ســتاره را نیــز بــه دســت آورده بــود.
الزم بــه ذکــر اســت امتیــاز  ایســاکو باالتریــن امتیــاز کســب شــده در ســطح 

کشــور در بیــن ســایر شــرکت های بــا ســابقه در ایــن حــوزه بــوده اســت.
در پایــان گفتنــی اســت دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــا مشــارکت و همــکاری 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی و وزارت 
راه و شهرســازی به صــورت ســالیانه جایــزه ملــی لجســتیک و زنجیــره تأمین را 

برگــزار می کنــد. اولیــن دوره ایــن همایــش در ســال 9۸ برگــزار شــد.

در اولين حضور شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو صورت گرفت:

شرکت ایساکو با باالترین امتیاز
جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین را دریافت کرد
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ــودرو  ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
افزایــش کیفیــت  اعــالم کــرد در راســتای 
محصــوالت ایران خــودرو همزمــان بــا طــرح 
تحــول کیفــی، خودروهــای خانــواده هایمــا مشــمول 

بســته های تشــویقی و جبرانــی شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایســاکو، ایــن طــرح پــس از اجــرای 
موفــق طــرح تحــول کیفــی کــه بــا خــودروی تــارا آغــاز شــد و تخصیــص 
بســته تشــویقی بــه دارنــدگان ایــن خــودرو، ارایــه طــرح تشــویقی 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــروه هایمــا در دســتور کار حــوزه خدم خودروهــای گ

ایران خــودرو قــرار گرفــت.
ــن شــرکت گفــت:  ــروش ای ــس از ف ــات پ ــاون خدم ــن گــزارش، مع بنابرای
ــه  ــوای محرک ــور و ق ــت موت ــن کیفی ــرح تضمی ــرای ط ــه اج ــه ب ــا توج ب
ــته های  ــاری بس ــال ج ــاه س ــدای دی م ــا از ابت ــروه هایم ــوالت گ محص

ــت. ــد گرف ــق خواه ــا تعل ــن خودروه ــدگان ای ــه دارن ــویقی ب تش
ماشــااله وردینــی تصریــح کــرد: در ایــن طــرح بــا توجــه بــه اطمینانــی کــه 
در خصــوص کیفیــت محصــوالت مذکــور ایجــاد شــده اســت، پیش بینــی 
شــده کــه ایــن خودروهــا دســت ِکم در شــش مــاه اول گارانتــی خــود نیــازی 
بــه مراجعــه بــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش بــرای ایرادهــای موتــور و 

گیربکــس نخواهنــد داشــت، امــا اگــر بــه دلیــل ایــراد فنــی در ایــن بــازه بــه 
ــا  ــتر از دو روز در نمایندگی ه ــد، بیش ــه کنن ــاز مراجع ــای مج نمایندگی ه

ــف نمی شــوند. متوق
وی در ادامــه افــزود: تمــام اقدامــات حــوزه خدمــات پــس از فــروش 
ــت مشــتریان  ــش رضای ــای افزای ــر مبن ایران خــودرو در شــرکت ایســاکو ب
برنامه ریــزی و اجــرا می شــود و ایــن طــرح نیــز در همیــن راســتا بــه اجــرا 

ــده اســت. درآم
وردینــی در ادامــه اقداماتــی کــه در راســتای ارتقــای رضایت منــدی 
مشــتریان در گــروه صنعتــی ایران خــودرو انجــام شــده اســت، بــه اجــرای 
ــای مجــاز  ــاه ســال جــاری در نمایندگی ه ــدای دی م طــرح +PDS از ابت
ــورن  ــا و س ــروه هایم ــوالت گ ــرح محص ــن ط ــت: در ای ــرد و گف ــاره ک اش
پــاس، پیــش از تحویــل بــه مشــتریان از خدمــات »کنتــرل ویــژه قبــل از 

ــد.  ــد ش ــد خواهن ــل« بهره من تحوی
وی تشــریح کــرد: در ایــن اقــدام، کارشــناس نمایندگــی بــا فهرســت بازبینی 
ــی و  ــوارد فن ــامت م ــت و س ــار دارد، صح ــه در اختی ــتی( ک )چک لیس
ظاهــری خــودرو را بررســی می کنــد. پــس از آن نیــز مشــتری خــودروی 

ــل می گیــرد. ــن لیســت تحوی ــر اســاس ای خــود را ب
گفتنــی اســت بــا اجــرای طــرح +PDS خریــداران محصــوالت ایران خودرو 
بــا اطمینــان بیشــتری از کیفیــت محصــوالت اقــدام بــه خریــد آن خواهنــد 

 . د کر

در راستای بهبود کيفی محصوالت تحویل شده گروه صنعتی ایران خودرو صورت گرفت:

کنترل ویژه قبل از تحویل هایما و سورن پالس در 
نمایندگی های خدمات پس از فروش ایران خودرو
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شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو بــه 
مناســبت کســب رتبــه اول در شــاخص رضایــت مشــتریان 
ــر  ــازده دفت ــان ی ــت در می ــه ای رش ــر منطق ــط دفت توس

ــرد. ــر ک ــور تقدی کش

مدیــر عامــل شــرکت ایســاکو در نشســتی که بــه منظــور قدردانــی از مدیــر و کارکنان 
دفتــر منطقــه ای رشــت برگــزار شــد بــا بیان ایــن مطلــب گفــت: نمایندگی هــای مجاز 
ایران خــودرو در اســتان گیــان، اردبیــل و غــرب اســتان مازنــدران تحــت پوشــش دفتر 
منطقــه ای رشــت قراردارنــد و ارزیابــی شــرکت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران در 
ســال 1۴۰۰ از ایــن نمایندگی هــا نشــان دهنده عملکــرد مطلوب تــر ایــن ســه اســتان 
ــن نمایندگی هــا و  ــوده و برآینــد عملکــرد ای در زمینــه ارتقــای رضایــت مشــتریان ب
تــاش و پیگیــری ســتودنی همــکاران دفتــر رشــت در نهایــت عامــِل کســب رتبــه 
یــک توســط ایــن دفتــر در میــان ســایر دفاتــر منطقه ای شــرکت ایســاکو شــده اســت.

بابــک ســاجقه در ایــن نشســت ضمــن تقدیــر و تشــکر از کارکنــان ایــن دفتــر گفــت: 
دفاتــر منطقــه ای بازوهــای اجرایــی شــرکت ایســاکو در سراســر کشــور و چشــم بینــا و 
گــوش شــنوای مــا هســتند و انجــام وظیفــه خطیــر هم پوشــانی فعالیت هــای شــرکت 
ــث  ــت باع ــزی در نهای ــر مرک ــا دفت ــه ب ــر منطق ــا ه ــن نمایندگی ه ــی بی و هماهنگ
ایجــاد ارزش افــزوده در حــوزه خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو و ارتقــاء کیفیــت 

خدمــات خواهــد شــد.
معــاون شــبکه خدمــات پــس از فــروش ایســاکو نیــز در ایــن نشســت در خصــوص 
دالیــل موفقیــت ایــن دفتــر در کســب باالتریــن امتیــاز در شــاخص رضایــت مشــتری 
)CSI(، بــه عملکــرد خــوب کارکنــان آن در خصــوص انجام امور مشــتریان و هماهنگی 
بــا دفتــر مرکــزی ایســاکو یــاد کــرد و افــزود: همدلــی در کنــار کارآزمودگــی و تجربــه، 

باعــث رشــد هماهنــگ ایــن دفتــر و نمایندگی هــای تحــت پوشــش آن بــوده اســت.
ماشــااله وردینــی از ارتبــاط تعاملــی و دوســویه ایــن دفتــر کــه نتیجــه آن اثربخشــی 
بــاال، بهبــود مســتمر و ارتقــا کیفیــت خدمــات بــوده یــاد کــرد و افــزود: حاصــل ایــن 
ــر اســت. ــن دفت ــای ای ــت مشــتریان از نمایندگی ه ــش رضای ــل افزای ــا، عام تاش ه

گفتنــی اســت، بــه دلیــل اهمیــت مشــتریان در زنجیــره ارزش شــرکت خدمــات پــس 
از فــروش ایران خــودرو، افزایــش رضایــت آن هــا از خدمــات ارائــه شــده در تمــام دفاتــر 

ایــن شــرکت در کشــور بــه عنــوان هــدف اصلــی محســوب می شــود.
ــل ایســاکو از تعــدادی از نمایندگی هــای شــهر  ــر عام ــن نشســت مدی در حاشــیه ای
ــن  ــات در ای ــه خدم ــوه ی ارائ ــر نح ــک ب ــرد و از نزدی ــد ک ــت بازدی ــی و رش بندرانزل

ــل آورد. ــه عم ــی ب ــارت و بررس ــا نظ نمایندگی ه

در پی کسب باالترین امتياز رضایت مشتریان و 
کسب رتبه اول در ارزیابی وزارت صنایع سال 1400

شرکت ایساکو از
دفتر منطقه ای رشت

تقدیر کرد
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ــاکو و اداره  ــرکت ایس ــکاری ش ــا هم ب
آگاهــی تهــران بــزرگ بانــد گســترده 
جعــل و فــروش قطعــات تقلبی خــودرو 

در اســتان تهــران کشــف و منهــدم شــد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش 
ــس از  ــاکو پ ــرکت ایس ــت ش ــت حراس ــودرو، مدیری ایران خ
اطــاع از فــروش قطعــات تقلبی بــا جزییات مجعــول همچون 
ملزومــات بســته بندی، برچســب و هولوگــرام بــه نــام شــرکت 
ــا جعــل و کاهبــرداری  ــا همــکاری اداره مبــارزه ب ایســاکو ب
آگاهــی تهــران بــزرگ موفــق بــه کشــف یــک بانــد 1۲ نفــره 

قطعــات تقلبــی خــودرو شــدند.
بنابرایــن گــزارش، شــرکت ایســاکو از اســفند ماه ســال 1۴۰۰ 
پــس از دریافــت اخبــاری مبنــی بــر عرضــه برخــی قطعــات 
ــب در بســته بندی منقــوش بــه  خــودروی مشــکوک بــه تقلّ
لیبــل و هولوگــرام جدیــد ایــن شــرکت، فروشــگاهی را در این 
خصــوص در شهرســتان بومهــن شناســایی کرد و بــا اطمینان 
از تقلــب صــورت گرفتــه و بــا توجــه و تهدیــد امنیــت جانی و 
مالــی هموطنــان، نهادهــای مرتبــط را در جریــان ایــن تقلــب 

گســترده قــرار داد.
در جســتجوهای پلیــس در ایــن زمینــه، ســه بــاب انبــار، دو 
بــاب فروشــگاه لوازم یدکــی، یک دســتگاه آپارتمان مســکونی 
بــرای چــاپ بارکدهــای مجعــول و دو چاپخانــه شناســایی و 
1۲ نفــر درایــن رابطــه بازداشــت شــده اند. از محــل زندگــی 
متهمیــن و اماکــن یــاد شــده حجــم قابــل توجهــی قطعــات 
تقلبــی، ملزومــات و تجهیــزات بســته بنــدی شــامل نایلــون، 
کارتــن، انــواع لیبــل و هولوگــرام، چاپگــر، شــابلون و دســتگاه 
ــا توجــه  هــای دوخــت و ... کشــف و ضبــط شــده اســت و ب
بــه گســتردگی ابعــاد فعالیــت ایــن بانــد پرونــده همچنــان در 

مراحــل بازپرســی و بازجویــی قــرار دارد.
ــده  ــه دهن ــوان ارائ ــه عن ــاکو ب ــرکت ایس ــت ش ــی اس گفتن
خدمــات پــس از فــروش ایران خودرو و در راســتای مســئولیت 
اجتماعــی خــود همــواره عــاوه بر پایــش و رصــد روزانــه بازار 
و زیــر نظــر گرفتــن ســودجویانی کــه جــان و مــال مــردم را از 
طریــق تولیــد و توزیــع قطعــات تقلبــی بــه بــازی می گیرنــد، 

برنامه هــای مختلفــی را در دســتور کار خــود دارد.
ــد  ــاکویی تاکی ــات ایس ــداران قطع ــه خری ــرکت ب ــن ش ای
می کنــد بــه منظــور آگاهــی از اصالــت قطعــه، پــس از خریــد، 

شــماره بارکــد درج شــده بــر روی بســته بندی آن را بــه 
شــماره 3۰۰۰31 پیامــک کننــد و از ایــن طریــق اصــل بــودن 

یــا نبــودن قطعــه را اســتعام فرماینــد.
ــد  ــل بخری ــامانه »اص ــال س ــه اتص ــه ب ــا توج ــن ب همچنی
ایســاکو« بــه »ســامانه جامــع تجــارت وزارت صمــت« 
خریــداران قطعــات پــس از ارســال بارکــد بــه ســامانه ایســاکو 
کــد رهگیــری ســامانه وزارت صمــت را نیــز دریافــت خواهنــد 
ــده  ــداری ش ــه خری ــودن قطع ــل ب ــد از اص ــرد و می توانن ک

ــد. ــدا کن ــان کامــل پی اطمین
راهــکار دیگــر شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو 
ــت کاال اســتفاده از  ــان از اصال ــرای اطمین ــرای مشــتریان ب ب
ــوازم  اپلیکیشــن تلفــن همــراه ایســاکو و خریــد قطعــات و ل
ــاز  ــای مج ــگاه ها و نمایندگی ه ــاز از فروش ــورد نی ــی م یدک

ایســاکو اســت.
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت شــرکت ایســاکو در طــی چنــد 
ســال اخیــر، بــا همــکاری نهادهــای امنیتــی و پلیــس موفــق 
بــه کشــف و انهــدام چندیــن بانــد و گــروه متقلــب در زمینــه 

لــوازم و قطعــات یدکــی خــودرو شــده اســت.

با همکاری شرکت ایساکو و اداره آگاهی تهران بزرگ صورت گرفت:

کشف و انهدام باند گسترده تولید و 
توزیع قطعات تقلبی خودرو
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بــه گــزارش روابــط عمومــی 
شــرکت خدمــات پــس از فــروش 
ایران خــودرو، بابــک ســالجقه 
ــراه از  ــات هم ــا هی ــاکو ب ــل ایس ــر عام مدی
خــط تولیــد شــرکت مهــرکام پــارس بازدیــد 

ــد. کردن

بنابرایــن گــزارش، ایــن بازدیــد از خــط تولیــد شــرکت 
مهــرکام پــارس بــه منظورافزایــش بهره بــرداری از 
ظرفیت هــای ایــن دو شــرکت و تعامــل مســتقیم 
آن هــا، در راســتای تســهیل دسترســی مشــتریان بــه 
قطعــات و لــوازم یدکــی و تســریع تامیــن ملزومــات در 

حــوزه خدمــات پــس از فــروش صــورت گرفــت.
فــروش  از  پــس  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
ــهم  ــش س ــت: افزای ــد گف ــن بازدی ــودرو در ای ایران خ
بــازار ایســاکو از قطعــات پلیمری و پاســتیکی بیش از 
پیــش بــر افزایــش رضایــت مشــتریان گــروه صنعتــی 
ایران خــودرو خواهــد افــزود و باعــث ایجــاد ارزش 

ــود. ــه می ش ــر دو مجموع ــرای ه ــزوده ب اف
بابــک ســاجقه بــا اشــاره بــه برنامه ریزی هــای 
صــورت گرفتــه گفــت: تعامــل ایــن دو شــرکت بــرای 
نخســتین بــار بــه صــورت مســتقیم و بــدون واســطه 
صــورت می گیــرد و بــرای تــداوم ایــن ارتبــاط، 
ــرار  ــتور کار ق ــری در دس ــات موث ــا و اقدام رویکرده

ــت.  ــه اس گرفت
ســاجقه بــا اشــاره بــه این کــه خریــد شــرکت ایســاکو 
از شــرکت مهــرکام پــارس در طــی هشــت مــاه 
ــا،  ــق پیش بینی ه ــت: طب ــده گف ــر ش ــته ۶ براب گذش
ــدات  ــده ای از تولی ــهم عم ــس س ــن پ ــم ازی امیدواری
شــرکت مهــرکام پــارس در راســتای حمایــت از تولیــد 
داخــل و ارتقــاء رضایــت مشــتریان بــه حــوزه خدمــات 

پــس از فــروش تخصیــص  یابــد.
ــه  ــارس در زمین ــرکام پ ــرکت مه ــت ش ــی اس گفتن
ــپر،  ــای س ــون مجموعه ه ــی همچ ــد محصوالت تولی
داشــبورد، رودری، سیســتم تهویــه مطبــوع و صندلــی 

ــال اســت. خــودرو فع

در راستای تسهيل دسترسی مشتریان به
قطعات و لوازم یدکی محصوالت ایران خودرو صورت گرفت:

مدیرعامل ایساکو
از شرکت مهرکام پارس بازدید کرد

طــی احکامــی از ســوی مدیرعامــل شــرکت ایســاکو آقایــان امیر فارســی، به 
مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان، ســید مجیــد آژگان بــه مدیریت مهندســی 
ســازمان و فرآیندهــا، اصغــر بخشــی ماشــمیانی بــه مدیریــت برنامه ریــزی 
ــی  ــیراز و مرتض ــر ش ــت دفت ــه مدیری ــودزاده ب ــد محم ــردی، محم راهب
میرفاطمــی بــه مدیریــت دفتــر رشــت منتصــب شــدند. از خداونــد متعــال 

توفیــق خدمــت روز افــزون بــرای ایــن بزرگــواران خواســتاریم.

انتصاب های جدید
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بازدید مدیرعامل ایساکو 
از نمایندگی های استان 

تهران و  البرز 

مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش 
اقدامــات  بررســی  هــدف  بــا  ایران خــودرو 
ــی  ــول کیف ــرح تح ــتای ط ــده در راس ــام ش انج
ــس از  ــات پ ــترده خدم ــبکه گس ــر ش ــتقیم ب ــارت مس و نظ
ــدادی از  ــهریورماه از تع ــه دوم ش ــودرو در هفت ــروش ایران خ ف
نمایندگی هــای مجــاز شــهرهای تهــران و کــرج بازدیــد کــرد.

بابــک ســاجقه، مدیرعامل شــرکت ایســاکو کــه هم راســتا بــا برنامه ریزی های 
صــورت گرفتــه در مســیر تحــول کیفیــت خدمــات پــس از فروش بــه منظور 
ــد  ــای چن ــون از نمایندگی ه ــا کن ــه ت ــا ک ــرای فرآینده ــن اج ــش حس پای
اســتان کشــور بازدیــد کــرده، در بازدیــد اخیــر خــود پــس از بازدیــد از چنــد 
نمایندگی هــای تهــران بــه همیــن منظــور بــه اســتان البــرز هــم ســفر کــرد.

ــون  ــودرو را همچ ــص خ ــا ترخی ــرش ت ــل پذی ــا مراح ــن بازدیده وی در ای
ــه ســابقه مدیریتــی  ــا توجــه ب یــک مشــتری در نمایندگــی طــی کــرد و ب
مجموعــه تعمیرگاه هــای مرکــزی ایران خــودرو و آگاهــی کامــل از فرآیندهــا، 
نقــاط قابــل بهبــود کــه باعــث چابک ســازی ارائــه خدمــات می شــود را بــه 

کارشناســان یــادآور شــد.
او همچنیــن نکاتــی را بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر ســطح کیفــی خدمــات 
ارائــه در نمایندگی هــای مجــاز ایران خــودرو بــه عنــوان گلــوگاه، بــه کارگــروه 
خدماتــی مجموعــه کــه بــا تشــکیل جلســات مســتمر هفتگــی در این راســتا 

تــاش می کننــد ارجــاع داد.
ــا  ــات مناســب و ب ــه خدم ــت: ارائ ــا گف ــن بازدیده ســاجقه، در حاشــیه ای
کیفیــت دغدغــه مــا در شــرکت ایســاکو اســت و بــه عنــوان متولی ایــن حوزه 
تمــام تــاش خــود را بــرای بهبــود کیفــی خدمــات بــه کار می بندیــم؛ گــواه 
ایــن تاش هــا نیــز کســب رتبــه یــک خدمــات پــس از فــروش در بیــن تمــام 
خودروســازان کشــور طبــق ارزیابــی شــرکت بازرســی و کیفیت ایــران و حفظ 

ســیزدهمین ســال صدرنشــینی در ایــن جایگاه اســت.
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رشــته خدمــات پــس از فــروش خودروهــای ســبک بــرای دانــش 
آمــوزان  منتخــب و عالقمنــد در تعمیــرگاه مرکــزی شــماره یــک 

ایســاکو راه انــدازی شــد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو پیــرو مذاکــرات 
بیــن وزارت آمــوزش و پــرورش و شــرکت ایســاکو، هنرجویــان رشــته مهارتــی خدمــات پــس 
از فــروش خودروهــای ســبک در مقطــع آموزشــی متوســطه در شــاخه کار و دانــش بــرای 

اولیــن بــار از ســال تحصیلــی 1۴۰۲-1۴۰1 مشــغول بــه تحصیــل خواهنــد شــد.
ــاوه  ــتان ع ــاله دوم هنرس ــه س ــته، در دوره  س ــن رش ــوزان ای ــزارش دانش آم ــن گ بنابرای
ــک  ــرگاه مرکــزی شــماره ی ــی خــود را در تعمی ــی، دروس عمل ــدن دروس عموم ــر گذران ب
ایران خــودرو در یــک محیــط کار کامــا عملــی و تخصصــی زیــر نظــر مجرب تریــن مدرســان 
مرکــز آمــوزش فنــی ایســاکو و اســتادکاران مجــرب شــرکت همــگام خــودرو خواهنــد گذراند 
و بــرای تصــدی مشــاغلی همچــون انبــاردار )در حــوزه شناســایی قطعــات و ســفارش گذاری 
و بازرگانــی لــوازم یدکــی(، پذیرش گــر، امدادگــر و ســرویس کار آموزش هــای الزم را 

فراخواهنــد گرفــت.
ــوص  ــم در خص ــوزان در کاس ده ــده، دانش آم ــن ش ــه تدوی ــرح درس و برنام ــق ط برطب
عنــوان شــغلی انبــاردار و پذیرش گــر ، در ســال یازدهــم بــا عنــوان ســرویس کار و امدادگــر 
ــک  ــه ی ــر درج ــرویس کار و امدادگ ــوان س ــا عن ــتان ب ــم هنرس ــال دوازه ــه ۲ و در س درج

ــد.  ــد دی ــای الزم را خواهن آموزش ه
ــرق خــودرو  ــا ب ــا رشــته هایی همچــون اتومکانیــک ی ــن رشــته ب گفتنــی اســت تفــاوت ای
ــه  ــه البت ــه  ی آن هاســت ک ــا خــودرو، ســرفصل های جداگان ــط ب ــا ســایر رشــته های مرتب ی
کتــب و طــرح درس ایــن رشــته ها در ســال 139۶ بــا مشــارکت راهبــردی مرکــز آمــوزش 
ایســاکو تهیــه و تالیــف گردیــد و توســط آمــوزش پــرورش تاییــد شــده و در حــال تدریــس 

ــت. ــتان ها اس در هنرس
ایــن مهــم کــه بــا همــت و پشــتکار مجموعه هــای مختلــف در شــرکت ایســاکو و بــا تشــکیل 
کارگــروه ویــژه اجرایــی بــر اســاس اســتاندارد مصــوب شــده در شــورای عالــی وزارت آمــوزش 
و پــرورش در تاریــخ ۲3 شــهریور مــاه بــا حضــور دانش آمــوزان برگزیــده در محــل هنرســتان 

ایســاکو واقــع در ضلــع جنوبــی تعمیــرگاه مرکــزی رســما آغاز شــده اســت.

رشته خدمات پس از فروش
خودروهای سبک در ایساکو در مقطع هنرستان 

آغاز به کار کرد
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 ۱.حمیدرضا حیدري آزاد از مدیریت حقوقي 
2. علي رضاوند از مدیریت نگهداري کاال و لجستیک 

3. بتول انصاریان مبصر از مدیریت اقتصادي 
۴. سید حسن علي کیائي از مدیریت خرید داخلي 

۵. وحید یوسفي از مدیریت نگهداري کاال و لجستیک 
۶. حمید عقلي از مدیریت نگهداري کاال و لجستیک

برندگان قرعه کشي مسابقه 
پیامکي هفته بسیج

ــات  ــرکت خدم ــل ش مدیرعام
ــودرو  ــروش ایران خ ــس از ف پ
از آمادگــی کامــل شــبکه بــرای 
ــتریان  ــه مش ــوب ب ــات مطل ــه خدم ارای

ــر داد. ــا ۸S  خب هایم

بابــک ســاجقه در حاشــیه آییــن آغــاز تولیــد انبــوه 

ــار  ــرای نخســتین ب ــان این کــه ب ــا بی هایمــا 8S، ب
اســت کــه شــبکه خدمــات پــس از فــروش پیــش 
از ورود محصــول بــه بــازار آمادگــی ارایــه خدمــات را 
ایجــاد کــرده، از آمــوزش نیروهــای شــبکه خدمــات 
ــر داد و گفــت: در حــال حاضــر ۸3 نمایندگــی  خب
تجهیــز شــده کــه در روزهــای آینــده بــه 93 بــاب 

خواهــد رســید.
ــاز در  ــورد نی ــزار م ــه اب ــان این ک ــا بی ــاجقه ب س

شــبکه خدمــات داخلی ســازی شــده و در روزهــای 
آینــده در اختیــار نمایندگی هــا قــرار خواهــد گرفت، 
افــزود: در هراســتان چهــار تــا پنــج نمایندگــی و در 
ــده و  ــز ش ــی تجهی ــداد 9 نمایندگ ــز تع ــران نی ته

آمــاده خدمــات رســانی هســتند.
مدیرعامل ایســاکو افزود: مســتندات فنــی تعمیراتی 
آمــاده شــده و روی ســایت اینترنتــی ایســاکو قــرار 
ــات  ــن قطع ــرد: تامی ــح ک ــه اســت. وی تصری گرفت

ــرک  ــص از گم ــا ترخی ــده ب ــه آین ــا هفت ــی ت یدک
تکمیــل خواهــد شــد. 

وی بــا تاکیــد بــر رعایــت اصــول اســتاندارد تعمیرات 
ــان  ــرد: زم ــان ک ــد، خاطرنش ــول جدی ــرای محص ب
اســتاندارد تعمیرات در سیســتم ایســاکو به روزآوری 
شــده و نــرم افــزار بــه روزرســانی دیــاگ نیــز دریافت 

و روی شــبکه قــرار گرفتــه اســت.

مدیرعامل ایساکو خبر داد

 8S توزیع قطعات یدکی هایما
قبل از عرضه به بازار
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بــه گــزارش روابــط عمومــی خدمــات پــس از فــروش 
ــی  ــت نمایندگ ــدن هف ــزوده ش ــا اف ــودرو، ب ایران خ
جدیــد در اســتان های گیــالن و گلســتان، آذربایجــان 
ــای  ــداد نمایندگی ه ــتان، تع ــارس و خوزس ــی، ف ــرقی و غرب ش

مجموعــه بــه ۶۵۷ نمایندگــی افزایــش یافــت.

ــت: شــرکت  ــاره گف ــن ب ــروش ایران خــودرو در ای ــس از ف ــات پ ــاون خدم مع
ایســاکو بــا رویکــرد تســهیل و تســریع دسترســی مشــتریان به خدمــات فروش 
و پــس از فــروش، نمایندگی 3۲3۰ را در آزادشــهر اســتان گلســتان و نمایندگی 

۲9۲3 را در شــهر رشــت افتتــاح کــرد.
ماشــااله وردینــی ادامــه داد: در همیــن راســتا در ســال جاری نمایندگــی 1۸۶7 
ــی 39۰3 در ســلماس  ــکان اســتان آذربایجــان شــرقی، نمایندگ در شــهر مل
اســتان آذربایجــان غربــی، نمایندگی هــای ۲۴۶۵ در رامشــیر و ۲۴۶7 در 
مسجدســلیمان اســتان خوزســتان و نمایندگــی 37۰۵ در گراش اســتان فارس 

افتتــاح شــده اســت.
وی افــزود: در حــال حاضــر امتیــاز نمایندگــی  جدیــد بــا توجــه بــه نیازســنجی 
هــر منطقــه و شهرســتان و احــراز شــرایط بــه متقاضیــان اعطــا می شــود و بــا 

ایــن رویکــرد از ابتــدای ســال 1۴۰1 تــا کنــون هفــت نمایندگــی مجهــز در 
شــهرهای مختلــف کشــور آغــاز بــه کار کــرده اســت.

او یــادآور شــد: در حــال حاضــر بیــش از 1۲ هــزار و ۵۰۰ نفــر در نمایندگی های 
ــه کار در  ــاز ب ــش از آغ ــراد پی ــن اف ــتند. ای ــاغل هس ــودرو ش ــاز ایران خ مج
دوره هــای مختلفــی کــه در شــرکت ایســاکو برگــزار می شــود، حضــور 
می یابنــد و پــس از قبولــی در آزمــون، فعالیــت خــود را در نمایندگی هــا شــروع 

می کننــد.
معــاون ایســاکو تشــریح کرد: تمــام اقدامات بهبــود، توســعه و ارتقاء در شــرکت 
ــه منظــور افزایــش رضایــت مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش  ایســاکو ب
صــورت می  گیــرد و ایســاکو ســعی دارد بــا حفــظ برتــری ســیزده ســاله خــود 
در میــان تمــام ارائــه دهنــدگان خدمــات پــس از فــروش صنعــت خــودرو در 
کشــور بهتریــن خدمــات را بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو ارائــه کنــد.
وردینــی در پایــان بــه اهمیــت مراجعــه بــه نمابندگی هــای مجــاز در زمان های 
اعــام شــده در دفترچــه خــودرو اشــاره کــرد و گفــت: خدمــات ارائــه شــده در 

نمایندگی هــا دو مــاه یــا ســه هــزار کیلومتــر گارانتــی دارنــد.
گفتنــی اســت بــا افتتــاح ایــن دو نمایندگــی  بــرای حــدود ۲۰۰  نفــر در ایــن 

ــت. ــده اس ــتغال زایی ش ــتان ها اش اس

با هدف بهبود دسترسی مشتریان ایران خودرو به خدمات فروش و پس از فروش:

هفت نمایندگی مجاز جدید
به شبکه خدمات ایران خودرو افزوده شد
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نشست مدیران دفاتر منطقه ای ایساکو در هتل المپیک تهران برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو ایــن نشســت در راســتای منویــات 
مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر جهــاد تبییــن و اطاع رســانی  صحیــح و شفاف ســازی اقدامــات انجــام شــده در ســازمان ها، 

نهادهــا و ارگان هــای کشــور، برگــزار شــد.
بنابــر ایــن گــزارش دفاتــر منطقــه ای ایســاکو کــه مجــری و ناظــر بــر حســن اجــرای سیاســت های شــرکت در سراســر کشــور 

هســتند، نشســت دو روزه ای بــا حضــور معاونیــن، مدیــران دفاتــر و مدیــران شــرکت ایســاکو برگــزار شــد.
در ایــن جلســه تمامــی اقدامــات صــورت گرفتــه، دســتاوردها و برنامه هــای آتــی خدمــات پــس از فــروش برای جلــب حداکثری 
رضایــت مشــتریان، توســعه بــازار و چگونگــی تحقــق اهــداف تعییــن شــده در طــرح تحــول کیفــی خدمــات پــس از فــروش 

توســط هریــک از معاونت هــای مربــوط بــرای حاضریــن تشــریح و بــه هم اندیشــی گذاشــته شــد.

در پایان جلسه برترین های هر حوزه به شرح زیر اعام شد:

نشست دفاتر منطقه ای ایساکو
برگزار شد

دفتر رشتدفتر برتر در امتياز کسب شده رضایت مشتریان

دفتر آذربایجاندفتر برتر در بيش ترین ميزان رشد امتياز رضایت مشتریان

دفاتر رشت، ساری و تهراندفاتر برگزیده در امتياز ارزیابی صنایع سال 1400

دفتر آذربایجاندفتر برتر در بهترین عملکرد در امتياز ماهانه ی دفاتر

 ،CSI روسای نواحی برتر در شاخص های
شکایات، فالوآپ، CV2، زمان تعميرات

محمد محمدزاه دفتر آذربایجان
فرزاد اسدی ملک جهان دفتر رشت

حميد عمرانيان دفتر اصفهان
غالم حسين شکاری دفتر تهران

نمایندگی برتر در امتياز ارزیابی صنایع
نمایندگی 1067 تعميرگاه مرکزی شماره یک - حميدرضا اسفندیاری پور

نمایندگی 1155 تعميرگاه مرکزی شماره سه - حميد همتی پور
نمایندگی 1180تعميرگاه مرکزی شماره پنج - مهدی رنجپور
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ایساکو در هفدهمین نمایشگاه 
بین المللی قطعات خودرو حاضر شد

شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو )ایســاکو( 
ــوازم و  ــات، ل ــی قطع ــگاه بین الملل ــن نمایش در هفدهمی
مجموعه هــای خــودرو از 9 تــا ۱2 آبــان در محــل دایمــی 

نمایشــگاه بین المللــی حضــور پیــدا کــرد.

مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، گفــت: شــرکت ایســاکو 
بــا رویکــرد تاکیــد بر آشــنایی مشــتریان بــا ســامانه اصالــت کاال، معرفــی روش های 
ــا  ــکاری ب ــایی و هم ــد، شناس ــاز جدی ــگاه های مج ــذب فروش ــروش، ج ــن ف نوی

شــرکای تجــاری و صــادرات در ایــن نمایشــگاه شــرکت کــرده اســت.
بابــک ســاجقه تشــریح کــرد: یکــی از اهــداف مهــم شــرکت ایســاکو از حضــور در 
ــق جــذب  ــای شــبکه فروشــگاه های مجــاز از طری ــن نمایشــگاه توســعه و ارتق ای
ــاز در  ــورد نی ــات م ــه قطع ــروش و تســهیل دسترســی مشــتریان ب ــی ف نمایندگ

ــوده اســت. سراســر کشــور ب
ــی در  ــی تقلب ــوازم یدک ــات و ل ــروش قطع ــش ف ــل افزای ــه دلی ــه داد: ب وی ادام
بــازار، نیــاز بــه شناســایی قطعــات اصلــی توســط مشــتریان قبــل از خریــد، بیــش 
ــه  ــگاه ب ــن نمایش ــت در ای ــن عل ــه همی ــید و ب ــر می رس ــه نظ ــته الزم ب از گذش
نحــوه اســتفاده از ســامانه  تشــخیص اصالــت کاالی شــرکت خدمات پــس از فروش 
ایران خــودرو پرداختــه شــد. در ایــن راســتا در خصــوص نحــوه اســتعام اصالــت 

ــدگان  ــه بازدیدکنن ــق سرشــماره 3۰۰۰31 و اپلیکیشــن ایســاکو ب ــه از طری قطع
ــه شــد. توضیحــات الزم ارائ

وی افــزود: شناســایی بازارهــای جدیــد بــرای صــادرات خدمــات و قطعــات، از دیگــر 
اهــداف ایســاکو از حضــور در ایــن نمایشــگاه بــوده اســت.

وی ادامــه داد: از دیگــر اهــداف مــا از حضــور در ایــن نمایشــگاه بــا توجــه به عمومی 
شــدن خدمــات »ایســاکو کارت« بــه عنــوان کارتــی اعتبــاری بــرای خریــد قطعات 
و خدمــات از فروشــگاه ها و نمایندگی هــای مجــاز،  آگاه ســازی هموطنــان از نحــوه 

دریافــت کارت، خدمــات قابــل ارایــه، تســهیات و نحــوه بازپرداخــت آن بود.
از شــرکت های  ایران خــودرو  الکترونیــک  گفتنــی اســت شــرکت تجــارت 
زیرمجموعــه ایســاکو نیــز بــرای ارائــه محصــوالت متناســب بــا نمایشــگاه قطعــات 
همچــون معرفــی بــازارگاه قطعــات یدکــی بــه نــام »تجارت ســرا« و بــازارگاه حمــل 

ــام »بارآگیــن« در ایــن نمایشــگاه شــرکت داشــت. ــه ن هوشــمند ب
ــوان  ــه عن ــران ب ــات خــودرو ته ــی قطع ــر اســت نمایشــگاه بین الملل ــه ذک الزم ب
ــاالن و  ــان فع ــاله میزب ــر س ــودرو ه ــاری خ ــای تج ــن رویداده ــی از بزرگ تری یک
ــرکت های  ــگاه، ش ــن نمایش ــز در ای ــال نی ــت و امس ــوزه اس ــن ح ــدان ای عاقه من
ــه مجموعه هــای  ــی فعــال در صنعــت قطعــات خــودرو از جمل تولیــدی و خدمات
بازرگانــی و خدمــات پــس از فــروش، از آخریــن دســتاوردها، نــوآوری هــا و کاالهای 

خــود رونمایــی کردنــد.
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مهم ترین چالش حوزه فروش در سال های اخیر چه بوده است؟
ــه  هــم وابســته هســتند. هــر چــه تامیــن  تســهیل و تســریع  تامیــن قطعــه و فــروش دو حــوزه کامــا ب
شــود، فــروش نیــز بــا ســرعت و اثربخشــی باالتــری انجــام می شــود. پــس از رخــداد تحریم هــا، چالش هــای 
عمــده ای در زمینــه تامیــن از منابــع خارجــی بــرای بســیاری از شــرکت ها از جملــه مــا بــه وجــود آمــد، امــا 
بــا جایگزیــن کــردن بســیاری از منابــع خارجــی بــا منابــع بــا کیفیــت داخلــی ایــن مســاله تــا حــد خوبــی 
مدیریــت شــد و در حــال حاضــر بــا حســن تدبیــر مدیریــت ارشــد و پیگیــری همــکاران معاونــت تامیــن، 
کانال هــای خوبــی بــرای تامیــن از منابــع داخلــی و خارجــی و در راســتای آن بهبــود فــروش ایجــاد شــده 

اســت.

آیا در تامین و فروش قطعه به نمایندگی ها و فروشگاه ها اولویتی وجود دارد؟
اجــازه بدهیــد از یکــی از جمــات کلیــدی مدیرعامــل محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس ســاجقه در پاســخ به 
ایــن ســوال اســتفاده کنم. شــرکت ایســاکو دو بــال دارد یکــی خدمــات و دیگــری بازرگانی. یکــی از مهم ترین 
وظایــف و اهــداف و فلســفه  وجــودی مــا بــه عنــوان شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، ارائــه 
خدمــات بــه مشــتریان محصــوالت ایــران خــودرو اســت از ایــن رو مــا بایــد بــه تعهــد خــود در قبــال تمامــی 
دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو و خصوصــا مشــتریانی کــه در دوران گارانتــی بــه مــا مراجعــه می کننــد 
عمــل و در تخصیــص قطعــات بــه خودرو هایــی کــه در نمایندگی هــا پذیــرش می شــوند بــا اولویــت بــاال 
و دراســرع وقــت اقــدام کنیــم. البتــه بــا توجــه بــه اینکــه در بیشــتر قطعــات بــه خصــوص قطعــات 

با تمام توان
به میدان آمدیم...

ــای  ــال ۱3۸2 در جایگاه ه ــال ۱3۵۶ و از س ــد س ــی متول ــدی کاظم مه
کارشــناس، کارشــناس مســئول و رییــس در واحدهــای مختلــف معاونــت 
ــت. در  ــوده اس ــه کار ب ــغول ب ــاکو مش ــرکت ایس ــروش ش ــی و ف بازاریاب
ــران خوش فکــر  ــا وی کــه در حــال حاضــر از مدی ایــن شــماره فرهنــگ خدمــت ب
معاونــت بازاریابــي و فــروش ایســاکو اســت بــه گفتگــو نشســتیم تــا بــا راهبردهــا و 
برنامه هــای فــروش شــرکت و نقطــه نظراتــش در حــوزه فروش بیشــتر آشــنا شــویم.

تجــاری دارای موجــودی مناســبی هســتیم، نیــازی 
بــه اولویت بنــدی نیســت؛ امــا در تعــداد محــدودی 
ــا  ــکات ب ــی از مش ــل برخ ــه به دلی ــات ک از قطع
محدودیــت مواجــه هســتیم، اولویــت تامیــن و 
فــروش بــا نمایندگی هــا و خدمــات خواهــد بــود. در 
کنــار ایــن اهمیــت، متعقدیــم قطعــات ایســاکو باید 
ــگاه های  ــه فروش ــات از جمل ــبکه خدم ــام ش در تم
مجــاز، در تمــام نقــاط کشــور در دســترس باشــد و 
ــازار  در جهــت افزایــش ســهم شــرکت ایســاکو از ب
قطعــات یدکــی بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف 
در جهــت ارتقــاء شــبکه فروشــگاهی نیــز اقدامــات 

مختلفــی در حــال اجــرا داریــم.

ــروش شــرکت در  در خصــوص وضعیــت ف
ــد؟ ــح می دهی ــر توضی ــال حاض ح

ــاش و همــکاری  ــا ت ــی ســال ب ــاه ابتدای طــی ۸ م
همه جانبــه همــه ارکان شــرکت، کار بســیار بزرگــی 
ــرای  ــروش شــرکت صــورت گرفــت و ب در حــوزه ف
ــا گذشــتن از  ــاه ب ــان م ــار در نیمــه دوم آب اولیــن ب
رقــم 7هــزار میلیــارد تومــان، ضمــن گــذر از ارزش 
فــروش ســال 1۴۰۰ و تحقــق برنامــه فــروش بــاالی 
۸۵ درصــد و رشــد ارزشــی 9۰ درصــد، رشــد فروش 
تعــدادی بیــش از ۴۵ درصــد نســبت به دوره مشــابه 

ســال گذشــته را نیــز ثبــت کردیــم.

طبــق آمــار، شــرکت بیــش از هفــت هــزار 
ــت  ــه نخس ــی ۸ ماه ــان ط ــارد توم میلی
ــم  ــن رق ــت، ای ــته اس ــروش داش ــال ف س

چطــور محقــق شــد؟
ــا  ــر به جــز ب ــن ام ــق ای ــه شــعار، تحق دور از هرگون
ــی  ــای عملیات ــه واحده ــی هم ــی و هماهنگ همدل
ــا الزم  ــود. در اینج ــر نب ــرکت میس ــتیبانی ش و پش
می دانــم ضمــن تشــکر از همــکاران پرتــاش 
خــودم در مدیریــت فــروش و همــکاران واحدهــای 
مســتقیم پشــتیبان ماننــد بازاریابــی، توســعه فروش 
برنامه ریــزی،  فــروش،  حســابداری  صــادرات،  و 
ــت  ــن از حمای ــار و سیســتم ها، همچنی ــن، انب تامی
ــژه  ــی وی ــروش قدران ــی و ف ــرم بازاریاب ــاون محت مع

داشــته باشــم.

دلیــل آمــار بــاالی فــروش شــرکت 
بــه  مــردم  مراجعــات  چیســت؟ 
نمایندگی هــا زیــاد شــده یــا دالیــل 

بفرمائیــد. لطفــا  دارد  دیگــری 
ــرم  ــل محت ــر عام ــر مدی ــن تدبی ــا حس ــع ب در واق
شــرکت و پشــتیبانی همه جانبه  ایشــان برنامه ریزی 
خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفــت. در این راســتا 
یــک کارگــروه ویــژه بــا حضــور معاونیــن و مدیــران 
حــوزه هــای تامیــن، فــروش، برنامه ریــزی، مالــی و 
اقتصــادی، مهندســی و کیفیــت و شــبکه خدمــات 
ــه،  ــم روزان ــات منظ ــکیل جلس ــا تش ــکیل و ب تش
ضمــن بررســی موانــع و مشــکات چرخــه تامیــن 
تــا فــروش در جهــت تســهیل فراینــد، تصمیمــات 
ــود  ــه آن در بهب ــه نتیج ــد ک ــاذ ش ــبی اتخ مناس
ســرویس  ریت نمایندگی هــا، بــاال رفتــن درصــد 
ــهود  ــاری مش ــروش تج ــد ف ــق MRP و رش تحق
اســت کــه در ایــن مســیر کار تیمی بســیار مثمرثمر 
ــه  ــوان ب ــروش می ت ــد ف ــل رش ــر دالی ــود. از دیگ ب

اجــرای طــرح فــروش اصــاح شــده پلکانــی، حضــور 
دوره ای کارشناســان فــروش در دفاتر منطقه ای و کار 
تیمــی بــا ادارات بازرگانــی دفاتــر و اجــرای سیســتم  

پیشــنهاد دهنــده نــام بــرد.

آیــا راهکارهــای دیگــری هــم بــرای 
افزایــش و توســعه فــروش شــرکت دارید؟

ــه ای صــورت گرفتــه کــه  ــه گون ــزی ب ــه برنامه ری بل
بــه زودی ویترینــی از قطعــات را در ســایت راه اندازی 
خواهیــم کــرد و از ایــن طریــق مشــتریان می تواننــد 
تمــام مشــخصات قطعــه مــورد نظــر خــود را رویــت 
کننــد. اقــدام دیگــر راه انــدازی مرکــز تمــاس 
ــره ی  ــک زنجی ــه ی ــت ک ــروش اس ــه ی ف یکپارچ
پاسخگویی ســت. یعنــی اگــر بــه  هــر دلیــل 
کارشــناس فــروش اول پاســخ گو نبــود، تمــاس بــه 
کارشــناس بعــدی، رئیــس اداره فــروش و نهایتــا بــه 

ــد شــد. ــروش متصــل خواه ــت ف ــر مدیری دفت
از دیگــر اقدامــات مــا کــه وزیــر محتــرم صمــت نیــز 
بــه آن تاکیــد ویــژه دارنــد، بحــث کــد رهگیــری و 
پیشــگیری از فــروش کاال هــای قاچــاق اســت، کــه 
ــا  ــات ب ــمت قطع ــه س ــودرو را ب ــتریان ایران خ مش
برنــد ایســاکو هدایــت خواهــد کــرد و افزایش ســهم 

ــازار فــروش شــرکت را درپــی دارد. ب

ــداد  ــه تع ــتریان چ ــاس مش ــز تم مرک
نیــرو دارد ایــا مثــل مرکــز تمــاس 

خیــر؟ یــا  امدادخودروســت 
خیــر، مرکــز تمــاس مدیریــت فــروش همــان 
ــا  ــی ه ــه نمایندگ ــروش هســتند ک ــان ف کارشناس
و فروشــگاههای محتــرم مــی تواننــد بــا تمــاس بــا 
ــدد  ــن ع ــرکت )۴7۵۸9۰۰۰(، گرفت ــماره ش سرش
ــا  ــود ب ــی خ ــد نمایندگ ــردن ک ــپس وارد ک ۲ و س
کارشــناس مرتبــط در ادارات فــروش ارتبــاط بــر قرار 

کننــد.

بــرای فــروش نویــن چــه اقداماتــی انجــام 
شــده اســت؟

بــدون شــک بــرای فــروش نویــن بایــد بــه روز بــود 
ــن  ــه همی ــت؛ ب ــره گرف ــد به ــای جدی و از روش ه
منظــور بــا شــرکت های آی تــی فعــال در ایــن 
ــرای فــروش  ــم و ب زمینــه ارتبــاط گســترده ای داری
اینترنتــی برنامه هــای جذابــی را در نظــر گرفته ایــم 
و در همیــن راســتا بــازارگاه  را هــم فعــال کرده ایــم. 
همچنیــن بــا شــرکت های واســط  فــروش اینترنتــی 
ــه صــورت مســتقیم وارد همــکاری شــده ایم  ــز ب نی
ــروش  ــش ف ــث افزای ــد باع ــدام می توان ــن اق ــه ای ک

قطعــات شــود.
 

ــت  ــهم معاون ــه س ــر این ک ــوال آخ و س
فــروش در اخــذ رتبــه اول از وزارت صمــت 

ــوده اســت؟ ــه چــه میــزان ب ب
ــای  ــرای مجموعه ه ــه ای ب ــر رتب ــب ه ــا کس قطع
ــک کار تیمــی  ــزرگ همچــون ایســاکو حاصــل ی ب
بیــن تمــام معاونت هــا، مدیریت هــا و همــکاران 
ــوده و  ــی ب و نتیجــه یــک مدیریــت درســت و اصول
معاونــت بازاریابــی و فــروش نیــز در ایــن زمینــه بــا 
ــات  ــت خدم ــکاران معاون ــار هم ــوان در کن ــام ت تم

ــده اســت. ــدان آم ــه می ــروش ب ــس از ف پ
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شــرکت تجــارت الکترونیــک ایران خــودرو بــه مناســبت روز ملــی حمــل و نقــل از پرســنل حمل 
ــار »بارآگیــن«  ــاوگان ســنگین فعــال در ســامانه حمــل هوشــمند ب و نقــل و راننــدگان برتــر ن

تجلیــل و قدردانــی بــه عمــل آورد.

ــا  ــار از بهمــن ســال 97 ب ــت: ســامانه حمــل هوشــمند ب ــاره گف ــک ایران خــودرو در این ب ــل شــرکت تجــارت الکترونی مدیرعام
همــکاری مشــترک شــرکت های ایســاکو و تجــارت الکترونیــک ایــران خــودرو بــا هــدف ســاماندهی، جــذب و نگهداشــت راننــدگان 
وفــادار کــه اقــدام بــه حمــل و ارســال محموله هــای قطعــات مشــتریان ایســاکو می کردنــد طراحــی و رونمایــی شــد و بــا هــدف 

توســعه کســب و کار آن پــس از بهبــود و بــه روزرســانی بــا نــام »بارآگیــن« در حــال ادامــه فعالیــت خــود اســت.
علیرضــا پورســهراب ادامــه داد: پــس از گذشــت حــدود ســه ســال از راه انــدازی ایــن ســامانه، بــه مناســبت روز ملــی حمــل و نقــل 
طــی مراســمی از راننــدگان برتــر و وفــادار ایــن ســامانه در دو بخــش درون شــهری و بــرون شــهری تجلیــل و قدردانی به عمــل آمد.

گفتنــی اســت در نشســتی کــه بــه همیــن مناســبت بــا حضــور رییــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل شــرکت تجــارت الکترونیــک 
ــد.  ایران خــودرو برگــزار شــد، راننــدگان در گفتگویــی دوســتانه مســایل و خواســته های خــود را مطــرح کردن

همچنیــن در پایــان مراســم بــه رســم یادبــود بــه راننــدگان برتــر ایــن ســامانه آقایــان حســین شــریعتی، منصــور رســولی نرمیــق، 
محســن قربانلــو، مهــدی داوودی و علــی پویانفــر و در بخــش بــرون شــهری آقایــان هاشــم عباســی، نور محمــد طاهرآبــادی، محمد 

ولــی دوتپــه، بیــوک شــهبازی یاجلــو و ســعید مظاهــری تهرانــی، لــوح تقدیــر و هدایایــی اهــدا شــد.

به مناسبت روز ملی حمل و نقل:

از رانندگان برتر سامانه »حمل هوشمند بار« 
شرکت تجارت الکترونیک ایران خودرو تقدیر شد
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بزرگداشت هفته بسیج

تجلیل از فرزندان شهدا و 
ایثارگران هشت سال دفاع مقدس

ایساکو به 
روایت تصویر

گرامی داشت روز آتش نشان

ارزیابی شرکت ایساکو برای
جایزه ی ملی لجستیک
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در راســتای طــرح توســعه کمــی فروشــگاه های 
ــروه  ــتریان گ ــی مش ــهیل دسترس ــاز و تس مج
ــا  ــل و ب ــات اص ــه قطع ــودرو ب ــی ایران خ صنعت
ــه عنــوان فروشــگاه  ــر ب کیفیــت، در ســال ۱۴۰۱ مراکــز زی
مجــاز  افتتــاح و فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد. بــرای ایــن 

ــم. ــزان آرزوی موفقیــت و ســالمتی داری عزی

کد و نام فروشگاه

فروشگاه مجاز 4101079 به نام آقاي عبدالمجيد حقدوست دفتر منطقه اي مشهد

 فروشگاه مجاز 4101073 به نام آقاي مهدي الهوئي نظري دفتر منطقه اي تهران حومه

 فروشگاه مجاز 4101078 به نام آقاي شهاب حاتمي دفتر منطقه اي اهواز

 فروشگاه مجاز 4101067 به نام  آقاي محمدرضا حبيبي دفتر منطقه اي تهران حومه

 فروشگاه مجاز 4101074 به نام آقاي موسي ظابط پور کاري دفتر منطقه اي ساري

 فروشگاه مجاز 4101081 به نام آقاي مجيد يونسي دفتر منطقه اي ساري

 فروشگاه مجاز 4101069 به نام آقاي سيد ابوالفضل موسوي نژاد دفتر منطقه اي ساري

 فروشگاه مجاز 4101042 به نام آقاي احمد حسين زاده دفتر منطقه اي آذربايجان

 فروشگاه مجاز 4101075 به نام آقاي امير حسين زند دفتر منطقه اي تهران حومه

 فروشگاه مجاز 4101072 به نام آقاي منصور مهردوست دفتر منطقه اي آذربايجان

 فروشگاه مجاز 4101047 به نام آقاي محمد محسني قلعه قاضي دفتر کرمان

فروشگاه مجاز 4101039 به نام آقاي حسين مهدي زاده دفتر رشت

فروشگاه مجاز 4101044 به نام سيد مهدي آل محمد دفتر تهران

فروشگاه های تازه تاسیس
در سال 1401
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در خصوص قدمت و تاریخچه نمایندگی بگویید.
ســنگ بنــای ایــن نمایندگــی را پــدر مرحــوم مــا »یوســف رضی پــور جویبــاری« در ســال های دور گذاشــتند. 
ایشــان از ســن کــم در حــوزه صافــکاری و نقاشــی حرفــه خــود را آغــاز کردنــد و در ســال ۸3 بــا اخــذ امتیــاز 
نمایندگــی ایران خــودرو شــکل جدیــد بــه کار خــود دادنــد. پــدر پــس از ســال ها تــاش بــا ثبــت ســابقه ای 
روشــن و افتخارآمیــز در شــهر ســاری، در ســال 9۶ بــه رحمــت حــق رفتنــد و مــا بــه خاطــر عرق مــان بــه 
گــروه صنعتــی ایران خــودرو و حفــظ دســتاوردهای پــدر مرحوممــان در کنار بــرادران، کار پــدر را ادامــه دادیم. 
ایــن در حالــی بــود کــه در آن زمــان بنــده و برادرانــم کســب و کار شــخصی خودمــان را داشــتیم امــا اجــازه 

ندادیــم راهِ رفتــه ی پــدر و تاش هایــش نیمــه تمــام بمانــد.

ــی  ــاز نمایندگ ــب امتی ــه کس ــد ب ــان عالقمن ــدر مرحومت ــرا پ ــد چ ــور می کنی تص
شــدند؟ ایران خــودرو 

پــدرم قبــل از اخــذ امتیــاز نمایندگــی، یــک صافــکار درجــه یــک و خوش نــام در شــهرمان بودنــد، ایشــان 
بــرای ارتقــای کار خــود و افــزودن اعتبــار نــام ایران خــودرو بــه کســب و کار خــود، در ســال 79 درخواســت 

ــی دادند.  نمایندگ

دوست دارم رضایت 
100 درصدی همه 

مشتریان را داشته باشم

ــاز نمایدگــی333۶ ســاری  ــاری صاحــب امتی ــور جویب علی رضــا رضی پ
ــاز  ــش از آغ ــران دارد و پی ــی عم ــد مهندس ــی ارش ــت. او کارشناس اس
فعالیــت در نمایندگــی در زمینــه راه و ســاختمان فعــال بــوده، او در کنــار 
امــور نمایندگــی همچنــان حرفــه پیشــین خــود را بــه دلیــل عالقــه  زیــاد بــه آن 
حــوزه دنبــال می کنــد. رضی پــور کــه کارشــناس رســمی دادگســتری نیــز هســت 
ــیار  ــان بس ــی داد انس ــان م ــه نش ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه نکات ــت ب ــن گپ وگف ضم
ــزی  ــا برنامه ری ــوولیت هایش ب ــدد مس ــم تع ــه رغ ــت و ب ــی اس ــر و خالق خوش فک
منســجم همــه امــور را بــه نحــو احســن اداره می کنــد. مصاحبــه ای کــه می خوانیــد 

حاصــل گفتگــوی مــا بــا وی اســت.

خاطرتــان هســت پــدر در آغــاز تاســیس 
نمایندگــی چــه مشــکالتی داشــتند؟

ــر  ــال ها کوچک ت ــدر در آن س ــش پ ــن چال مهم تری
ــل  ــن دلی ــه همی ــه ب ــود ک ــای کاری ب ــودن فض ب
ابتــدا در ســال 79 بــه ایشــان عاملیــت تعمیرگاهــی 
خودروهــای ســمند و پیــکان را دادنــد امــا بــا تــاش 
مســتمر و مشــتری مداری که ایشــان داشــتند موفق 
شــدند کســب خود را رونق ببخشــند و در ســال ۸3 
عاملیــت ایشــان قابلیــت ارتقــاء بــه نمایندگــی مجاز 
را دارا شــد و طیــق درخواست شــان، بــا اعطــا امتیــاز 

بــه ایشــان موافقــت شــد.

متراژ نمایندگی تان چقدر است؟
ــم  ــا داری ــع فض ــا ۲1۰۰ مترمرب ــر م ــال حاض در ح
و بــا توجــه بــه ســابقه کاری نمایندگــی 7۰۰ 
ــکاری و نقاشــی و  ــه ســالن صاف ــا ب ــن بن ــر از ای مت
ــه مشــتریان  شاسی کشــی اختصــاص دارد، چــرا ک
مــا از قدیم االیــام پــدر و مجموعــه را بــا ایــن حرفــه 

ــپرده اند. ــر س ــه خاط ب

از امکانــات موجــود در نمایندگــی هایتــان 
برایمــان بگوییــد؟

مــا در ۸ پســت کاری همــه خدمــات فــروش و پــس 
ــر  ــم و ه ــه می کنی ــتریان ارائ ــه مش ــروش را ب از ف
امکانــی کــه از نظــر اســتانداردهای تعمیرگاهی مورد 
ــات  ــن امکان ــا ای ــم و ب ــاز باشــد را فراهــم کرده ای نی

و نیــروی انســانی تقریبــا 1.۵ برابــر ظرفیــت مکانــی 
فعالیــت داریــم. 

چند نفر پرسنل دارید؟
 3۲ نفــر همــکار داریــم و بیشــترین پرســنل 
ــه  ــغول ب ــروش مش ــس ازف ــات پ ــش خدم در بخ

هســتند. خدمات رســانی 

و تعداد پذیرش روزانه تان؟
ــه  ــات ب ــه خدم ــوت ارای ــا پایل ــه م ــی ک از آن جای
تمــام خودروهــا هســتیم، متوســط پذیــرش روزانــه 
39 دســتگاه خــودرو در روز را در کارنامــه ثبــت 
ــاری در  ــل س ــتی  مث ــهرهای توریس ــم. ش کرده ای

ــد. ــی دارن ــی خاص ــرش پویای ــث پذی بح

چه تعداد فروش خودرو دارید؟
بخش نامه هــای  بــه  بســتگی  فــروش  معمــوال 
فــروش شــرکت دارد امــا تقریبــا ماهانــه ۵۰ الــی 7۰ 
دســتگاه تحویــل خــودرو داریم. در تایســتان امســال 

هــم در مجمــوع 191 دســتگاه فــروش داشــتیم.

ــه عنــوان صاحــب  از دغدغه هــای خــود ب
ــی بگویید. ــاز نمایندگ امتی

ــن  ــی بســیار اســت. مهم تری ــا در نمایندگ دغدغه ه
مســاله مــا کســب رضایــت مشــتریان و البته کســب 
ــادر  ــرکت م ــوان ش ــه عن ــودرو ب ــت ایران خ رضای
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ما احساس تمایز نمی کنیم، 
ما خود را از خانواده بزرگ 

ایران خودرو می دانیم و 
با تمام توان می کوشیم 

مشتریان را از خود راضی 
نگه داریم. حفظ اعتبار 
که پدرمان برای این جا 

کسب کرد در گرو رضایت 
مشتریان است و ما برای 

هر دو از دل و جان تالش 
می کنیم.

اســت و تــوازن برقــرار کــردن بیــن ایــن دو بخــش کار پیچیــده و چالش زایــی اســت. از طرفــی یکــی از 
اهــداف مهم مــان ایجــاد یــک اســتراتژی و راهبــرد صحیــح اســت کــه در کنــار جلــب رضایــت ذی نفعان 
بتوانیــم، درآمدزایــی مناســبی داشــته باشــیم تــا حقــوق پرســنل را پرداخــت کنیــم و کســب و کار خود 
را توســعه دهیــم. هماهنگــی اضــاع ایــن مثلــث و همســو کــردن آن اصــا کار ســاده ای نیســت و همراه 

بــا اســترس و صــرف انــرژی زیــاد اســت.

و امــا ســوال همیشــگی مــا از صاحبــان امتیــاز: معروفیــت یا موفقیــت، انتخاب شــما 
ــت؟ کدام اس

معروفیتــی کــه پــدرم بــرای ایــن نمایندگــی کســب کردنــد بــرای مــا کــه فرزنــدان ایشــان هســتیم، 
موفقیــت هــم بــه ارمغــان آورده اســت. ایــن دو الزم و ملــزوم یکدیگرنــد.

یکی از خصوصیاتی که همکاران و مجموعه شما را با آن می شناسند؟
صبــر و حوصلــه در برخــورد بــا همــه مســایل گویــی از خصوصیــات بنــده اســت و البتــه اگــر بخواهــم 
ــرای شــنیدن درد و دل و روزمرگی هــای  ــود وقــت ب ــد از کمب ــم بای از نقــاط ضعــف خــودم هــم بگوی
همکارانــم بگویــم؛ چیــزی کــه برایــم مهــم اســت و مشــغله ها کمتــر اجــازه انجامــش را به مــن می دهد.

تصور می کنید چه خصوصیتی تاثیر عمیقی بر دیگران و مشتریان دارد؟
صداقت تاثیرگذارترین رفتاری است که هر کسی می تواند از خود به جای بگذارد.

مقصد آرمانی تان برای ارائه خدمات به مشتریان کجاست؟
شــاید کلیشــه ای بــه نظــر برســند امــا خیلــی دوســت دارم رضایــت 1۰۰ درصــدی مشــتریان را داشــته 
باشــم و حتــی یــک نفــر بــه هــر دلیلــی بــدون رضایــت از این جــا خــارج نشــود... مشــتری بــه معنــای 
واقعــی ولــی نعمــت ماســت و عاقمنــدم هــم بــه لحــاظ فضــای پذیــرش و هــم بــه لحــاظ ارائــه خدمات 
در رفــاه و آســایش و رضایــت خاطــر باشــد. بــه همیــن خاطــر بــا تمــام مشــتریان ارتبــاط مســتقیم دارم 

و تلفنــم ۲۴ ســاعته بــرای تمــاس مشــتریان روشــن اســت. 

در کارنامه نمایندگی هایتان چه افتخاراتی ثبت شده است؟
تــا جایــی کــه می دانــم، تمامــی نمایندگی هــای زیرمجموعــه دفتــر ســاری در آخریــن ارزیابــی وزارت 
ــاز دفتــر  ــن امتی ــن نمایندگی هــا باالتری ــز رتبــه یــک شــده اند و خوشــبختانه در بیــن ای صمــت حای
منطقــه ای ایســاکو ســاری بــه مــا اختصــاص یافتــه اســت. در تمام ســال های تاســیس تــا کنون همــواره 
ــم. در پذیــرش وارانتــی و گارانتــی نیــز جــرو نمایندگی هــای  ــر بوده ای جــزو نمایندگی هــای رتبــه  برت
برتــر دفتــر ســاری بوده ایــم بــه نحــوی کــه در مهــر مــاه امســال رتبــه یــک پذیــرش وارانتــی و رتبه ســه 
پذیــرش گارانتــی را بــه خــود اختصــاص داده ایــم. همچنیــن کارشــناس فنــی نمایندگی ما آقــای »میثم 

دادخــواه« در آزمــون سراســری مهــارت در ســال 1399 نفــر اول کشــور بــوده اســت.

در خصوص ضریب بهره وری باالی نمایندگی توضیح می دهید؟
ــا دارا بــودن ضریــب 1۵7 در حــوزه بهــره وری در ســطح کشــور جــزو بهره ورتریــن نمایندگی هــا  مــا ب
قــرار گرفته ایــم. یعنــی در ایــام مســافرپذیری اســتان، توانســته ایم بــه عنــوان یــک بــازوی مهــم اجرایــی 
در شــهر ســاری پاســخگوی آمــار بــاالی پذیــرش و افــزون بــر ظرفیت خــود باشــیم و با تاش همــکاران 
و راهنمایی هــای مدیــر دفتــر در عیــن حــال بــه همــان نســبت میــزان رضایــت مشــتری نمایندگــی نیز 

بــاال بــوده اســت.

چه تسهیالتی برای مشتریان خود قایل شده اید؟
بهتریــن امکانــات، شــاخص ترین پرســنل و احتــرام بــه مشــتری را بــرای ارایــه برتریــن خدمات بــه مردم 

ــم. در این جــا جمــع کرده ای

نگاه شما به نیروی  انسانی چگونه است؟
همــکاران مــا مثــل خانــواده مــا هســتند و حفــظ نیــروی انســانی آمــوزش دیــده یکــی از چالش هــای 
بــزرگ نمایندگی هاســت. در نبــود هــر یــک از آن هــا بخشــی از کار ناتمــام اســت، چــرا که هر کدام شــان 
بــا کوله بــاری از ســال ها تجربــه و مهــارت بــا مــا همــراه هســتند و ایــن توانمنــدی در طــول ســال ها 
بــه دســت می آیــد. مــا بــا هــم رشــد کردیــم و همگــی بــا هــم در ایــن نقطــه کــه هســتیم ایســتاده ایم. 
پرســنل مــا ایــن نمایندگــی را خانــه خــود می داننــد و بــا آگاهــی از این کــه در ســود و زیــان حاصــل از 
تمــام عوایــد شــرکت ســهیم هســتند، مثــل کســب و کار شــخصی خــود در کنــار مــا تــاش می کننــد. 
پرســنل مــا بابــت کوشــش بیشــتر خــود دیــده می شــوند و تشــویقی ریالــی نیــز دریافــت می کننــد. 
شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد امتیــاز خبرگــی همــکاران و وفــاداری کارکنــان مــا جــزوه باالتریــن 

امتیازهــای ارزیابــی مــا اســت.

ــه  ــبت ب ــما نس ــی ش ــز نمایندگ ــه تمای وج
ــت؟ ــر چیس ــای دیگ ــی ه نمایندگ

مــا احســاس تمایــز نمی کنیــم، مــا خــود را از خانــواده 
بــزرگ ایران خــودرو می دانیــم و بــا تمــام تــوان 
ــم.  می کوشــیم مشــتریان را از خــود راضــی نگــه داری
حفــظ اعتبــار کــه پدرمــان بــرای این جــا کســب کــرد 
در گــرو رضایــت مشــتریان اســت و مــا بــرای هــر دو از 

ــم. ــاش می کنی ــان ت دل و ج

ــذب  ــاز را در ج ــای مج ــی ه ــش نمایندگ نق
ــد؟ ــی می کنی ــه ارزیاب ــتریان چگون مش

پــدر مرحــوم مــا الگــوی مــا در جــذب مشــتری بودنــد، 
حســن خلــق و ارائــه خدمــات عالــی رمــز موفقیــت و 
ــود و مــا هــم راه ایشــان را ادامــه  محبوبیــت ایشــان ب

می دهیــم.

امــا در پایــان، صحبت تــان بــا مدیــران 
ایران خــودرو یــا ایســاکو چیســت؟

همان طــور کــه عــرض کــردم پــرورش پرســنل ماهــر و 
مجــرب بــرای نمایندگی هــا بســیار زمان بــر و نیازمنــد 
هزینــه اســت. کارکنــان ســرمایه هر نمایندگی هســتند 
و هــر چــه بیشــتر دیــده و حمایت بشــوند بــه مجموعه 
وفادارتــر می ماننــد. اگــر کارشــناس مــا بهتــر دیــده و 
تشــویق بشــود انگیزه هایــش بــرای مانــدن در گــروه و 
ــث  ــزه باع ــن انگی ــود، همی ــتر می ش ــی بیش نمایندگ
ــره  ــه مشــتریان و ایجــاد زنجی ــر ب ــات بهت ــه خدم ارائ
ارزش افــزوده بــرای تمــام ذی نفعــان می شــود. در واقــع 
خواســته مــن توجــه بیشــتر بــه کارکنــان نمایندگــی و 
حمایــت مــادی و معنــوی بهتــر از آن هاســت، خــود مــا 
هــم در حــد توانمــان همیــن کار را انجــام می دهیــم. 
تخصیــص بیمــه تکمیلــی بــه کارکنــان می توانــد یکی 

ــا باشــد. ــن حمایت ه از ای

گفت وگو با کارشناسان برتر

ــمت  ــابقه کار در قس ــال س ــا ۴۰ س ــور ب ــی رضی پ عل
ــوی  ــه عم ــت. او ک ــاغل اس ــی ش ــکاری و نقاش صاف
ــای  ــت از آن آدم ه ــم هس ــی ه ــاز فعل ــب امتی صاح
ــه  ــد و ن ــه کار را ســخت می دان پرتاشــی اســت کــه ن
ــه  ــد او را ب ــد. لبخن ــی می کن ــراز نارضایت ــزی اب از چی
عنــوان یکــی از قدیمی هــای ایران خــودرو اینجــا ثبــت 

ــادگار... ــه ی ــد ب ــه بمان ــم ک می کنی

میثــم دادخــواه متولــد ۶3 و مهنــدس مکانیــک اســت. 
ــه  ــاز ب ــی ایران خــودرو آغ ــروه صنعت از ســال ۸۴ در گ
ــر کشــور در  ــی برت ــوان کارشــناس فن ــرده و عن کار ک
آزمــون سراســری مهــارت در ســال 1399 در کارنامــه 
کاری او ثبــت شــده اســت و از همــکاری بــا نمایندگــی 
333۶ احســاس رضایــت دارد. او می گویــد صاحــب 
امتیــاز نمایندگــی بــا دانــش و آگاهــی بــاال و صبــوری 
ســتودنی، فضــای کاری دلچســبی را بــرای آن هــا فراهم 
کــرده اســت. خواســته او افزایــش کیفیــت خودروهــا و 
قطعــات اســت تــا راحت تــر بشــود رضایــت مشــتریان 
ــتر از  ــت بیش ــم حمای ــی او ه ــرد. از طرف ــب ک را کس
کارکنــان نمایندگی هــا را از مســووالن گــروه صنعتــی 

ــان می کنــد. ــوان خواســته دیگــرش بی ــه عن ب
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قدمت و تاریخچه نمایندگی شما به چه سالی برمی گردد؟
ــت  ــد هــم شــروع فعالی ــاه بع ــک م ــم و ی ــاه ســال 13۸۶ گرفت ــرداد م ــاز نمایندگــی را در م ــده امتی بن

ــد خــورد. نمایندگــی کلی

ــی  ــدازی نمایندگ ــواری های راه ان ــختی هایی دارد از دش ــم س ــور حت ــه ط ــازی ب ــر آغ ه
؟ یید بگو

ــان  ــم در می ــن بودن ــم س ــان، ک ــی در آن زم ــاز نمایندگ ــذ امتی ــرای اخ ــده ب ــش بن ــن چال مهم تری
ــرای  ــن ب ــص م ــی و تخص ــرش توانای ــن، پذی ــال س ــدود ۲۸ س ــا ح ــع ب ــود، در واق ــان ب ــایر متقاضی س
تصمیم گیرنــدگان در کمیســیون ها ســاده انجــام نشــد، امــا بــا وجــود ســابقه ی روشــنی کــه از ســال ۸1 
بــه عنــوان کارشــناس فنــی در نمایندگــی 1۰97 تاکســیرانی داشــتم در نهایــت پــس از دو ســال تــاش 

ایــن امتیــاز بــه بنــده اعطــاء شــد.

و  یک  سوال تکراری در تمام گفت وگوها... چرا نمایندگی ایران خودرو؟
بــرای منحصــر بــه فــرد بــودن بــرای برنــد بــودن. از آن جایــی کــه دوســت داشــتم برنــد معتبــری باشــم، با 
افتخــار اقــدام بــه اخــذ امتیــاز نمایندگــی ایرانخــودرو کــردم و االن هــم خیلــی خوشــحالم کــه مــردم ما را 
ــار را  ــن اعتب ــم و می کوشــیم ای ــار می گیری ــا از ایران خــودرو اعتب ــه اســم ایران خــودرو می شناســند. م ب

بــا ارائــه خدمــات بــا کیفیــت روز بــه روز اعتــا دهیــم.

متراژ نمایندگی تان چقدر است؟
1۴۰۰ متر مساحت نمایندگی است.

از امکانات موجود در نمایندگی برایمان بگویید؟
امــروز پایــداری در بــه روز بــودن اســت. بــه همیــن دلیــل در این نمایندگــی از امکانــات و تجهیــزات نوین، 
ــی، دو  ــگاه مکانیک ــتون، ۴ جای ــک دو س ــا دو ج ــا این ج ــود. م ــتفاده می ش ــزه اس ــن و مکانی ــا ایم کام
جایــگاه باطری ســازی و یــک جایــگاه چهارســتون بــرای جلوبنــدی و یــک جایــگاه جلوبنــدی آزاد داریــم 

و  فضــای صافــکاری و نقاشــی مــا 7۰۰متــر اســت. 

 چند پرسنل با چه تحصیالت و در چه حوزه های فعالیت دارد؟
درمجموع ۲۴ نفرپرسنل داریم که تحصیات شان دیپلم تا فوق لیسانس است.

چه تعداد فروش خودرو دارید؟
بســتگی بــه بخش نامــه ی فــروش دارد، بــه میــزان ظرفیــت تعریــف شــده از طــرف شــرکت، مشــتریان 
ــده  ــی بن ــه نمایندگ ــت ب ــص ظرفی ــزان تخصی ــا می ــد، ام ــاب کنن ــا را انتخ ــی م ــد نمایندگ می توانن

ــت. ــه ی ۲۰ نیس ــای منطق ــخ گوی تقاض پاس

معروفیت یا موفقیب انتخاب نمایندگی شما کدام بوده است؟
ــا موفقیتــی وجــود نداشــته باشــد، تصویــری از مــا نخواهــد  ــر اســت. ت ــه نظــر مــن موفقیــت معتبرت ب
بــود. تــا موفقیتــی نباشــد، هیچ کــس از معروفیــت مــا یــاد نمی کنــد. حتــی در صحبــت از افــراد موفــق، 

ــرای هــم تعریــف می کننــد. همــگان از موفقیــت ایــن آدم هــا ب

در روز چند خودرو پذیرش می شود؟
تعــداد پذیــرش اینترنتــی 1۶ تاســت کــه بــا احتســاب پذیــرش حضــوری و مشــتریان وفــادار نمایندگــی، 

در مجمــوع ۲۰ دســتگاه خــودرو در روز پذیــرش داریــم.

یکی از خصوصیاتی که همکاران مجموعه شما را با آن می شناسند چیست؟
تصــور می کنــم مــرا بــه »صبــوری« بشناســند، چراکــه معمــوال تــاش می کنــم از قانــون ۲۰ ثانیــه در 
زندگــی روزمــره ام اســتفاده کنــم. در ایــن قانــون در۲۰ثانیــه ی اول قبــل از صحبــت کــردن، فقــط بایــد 
فکــر کنیــم کــه چگونــه بــا مســاله پیــش آمــده مواجــه شــویم. پــس از آن اگــر نیــاز شــد بــه صحبــت 
ادامــه بدهیــم، ایــن تامــل کمــک می کنــد بتوانیــم صبــور باشــیم و تصمیم هــای بهتــری بگیریــم. ضمــن 
آن کــه شــنیدنن فعاالنــه صحبــت طــرف مقابــل را در اولویــت ارتبــاط قــرار بدهیــم. ایــن شــنیدن خــودش 

صبــوری و آرامــش و نتایــج بهتــری بــه همــراه دارد.

چقدر در برابر مشتری احساس تعهد می کنید؟
حیــات نمایندگــی مــا بــه مشــتریان وابســته اســت و چــه کســی هســت کــه بــه ایــن اهمیــت واقف باشــد 
و بــرای حفــظ حیــات خــود متعهدانــه عمــل نکنــد؟ مــا یــا بــا ارائــه خدمــات خــوب مشــتری را راضــی 
و متقاعــد می کنیــم یــا بــا نهایــت تــوان تــاش می کنیــم خواســته حــل نشــده او را بشــنویم و برطــرف 

. کنیم

عبدالحســین نقابــی متولــد فروردیــن ۱3۵۶ و اصالتــا اهــل اردکان یــزد 
اســت. او کارشناســی مهندســی مکانیــک را از دانشــگاه ســمنان اخــذ 
کــرده و صاحــب امتیــاز نمایندگــی ۵۰۵2 شــهرری اســت. مصاحبــه ای که 
می خوانیــد حاصــل گفت و گــوی مــا بــا وی اســت کــه بــرای پاســخ بــه ســواالت مــا 
بــا متانــت خــاص خــود عــالوه بــر پاســخ های کامــل، جامــع و فنــی بــا بهره منــدی 
از داســتان ها و تمثال هــای زیبــا در ســخنانش فضــای جلســه را تلطیــف کــرد و در 
صحبــت بــا کارکنــان متوجــه شــدیم، ایــن آرامــش در برخــورد بــا مراجعه کنندگان 
بــه نمایندگــی نیــز باعــث ایجــاد فضــای تعاملــی، آرام و دلچســب بــرای مشــتریان 

شــده اســت.

هیچ موفقیتی اتفاقی نیست
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یعنــی بــا مشــتریان نــاآرام چطــور 
می کنیــد؟ برخــورد 

بــا مشــتری ناراضــی و عصبانــی بــا آرامــی صحبــت 
می کنــم. بایــد بــه جــای تقابــل بــا مشــتری 
تعامــل داشــته باشــیم. رفتــار بنــده بــا مشــتری به 
او هــم جهــت می دهــد، آرامــش مــا در نهایــت او را 
هــم آرام می کنــد. وقتــی بنــده بــا ادب باشــم بــه 
ــد.  ــا ادب برخــورد می کن ــع آن مشــتری هــم ب تب
کار راحتــی نیســت امــا بــا صبــوری بیشــتر اوقــات 

ــه نتیجــه می رســد. ب

ــاط  ــتری ارتب ــا مش ــم ب ــان ه ــا خودت آی
ــد؟ ــتقیم داری مس

ــم  ــته باش ــان داش ــه مهم ــی ک ــط زمان ــده فق بن
ــدارم، در ســایر اوقــات همــواره  درســالن حضــور ن

ــور دارم.  ــتریان حض ــار مش در کن

دوره  در  کــه  ســخنی  تاثیرگذارتریــن 
شــنیده اید؟ کاریتــان 

هیچ موفقیتی اتقافی نیست...

آیــا نقطــه ای کــه در آن ایســتاده اید، 
ــت؟ ــدف اس ــه ه نقط

حضــرت علــی )ع( فرموده انــد: وای بــه حــال 
ــد. از  ــروزش باش ــل دی ــروزش مث ــه ام ــی ک کس
خــودم راضــی ام امــا انســان آمــده کــه بــه کمــال 
برســد. اگــر روزی باشــد و چیــزی در آن نیامــوزم، 
ــه روز  ــد ب ــکارم.. بای ــه خــودم بده ــان روز ب در پای

ــاش. ــه در ت ــر لحظ ــود و ه ب

تفکــر و اقدامــات شــما در مســیر افزایــش 
ــت؟ ــتریان چیس رضایت مش

ــه  ــو ب ــر ادوارد دبون ــاب »شــش کاه« از دکت در کت
ــاره  ــران اش ــا دیگ ــورد ب ــر در برخ ــوع تفک ــش ن ش
ــی، منفــی و محتــاط،  شــده، تفکــر واقعــی، هیجان
مثبت و ســازنده، تفکــر خاقانه و نگاهــی ترکیبی از 
ایــن افــکار؛ مــن همیشــه بــا آموزه هــای ایــن کتــاب 
ســعی می کنــم، بــا توجــه بــه شــخصیت و خواســت 
ــم. در  ــتفاده کن ــتراتژی ها اس ــن اس ــتری از ای مش
ــا  ــتریان ب ــت مش ــش رضای ــرای افزای ــد ب ــع بای واق
چاشــنی خاقیــت کشــف کنیــم چطــور می شــود 

بــه هــر مشــتری احســاس رضایــت داد.
 

بــرای مشــتری مداری چــه اقداماتــی 
ــد؟ ــام داده ای انج

ــتم و  ــنل هس ــار پرس ــم درکن ــواره ه ــده هم بن
ــر دو  ــدای ه ــی ص ــتریان. یعن ــار مش ــم درکن ه
واقــع  در  می کنــم.  مدیریــت  و  می شــنوم  را 
معتقــدم بــا ایجــاد محیطــی امــن و آرام و فراهــم 
ــوان  ــرای همــکاران، می ت کــردن تســهیات الزم ب
ــس  ــش ح ــا و افزای ــت آن ه ــاء رضای ــث ارتق باع
ــق  ــن طری ــا شــد و از ای مســوولیت پذیری در آن ه

ــت. ــت یاف ــی دس ــتریانی راض ــه مش ب

بــرای شــما نیــروی انســانی چــه جایگاهی 
دارد؟

قدرتمندتریــن شــاکله و ثــروت هــر ســازمان، 
نیــروی انســانی آن مجموعــه اســت. 

ــه مشــکات  ــد ب ــد، یای ــد دی ــع انســانی را بای مناب
ــود.  ــا ب ــع آن ه ــال رف ــرد و به دنب ــه ک ــا توج آنه
ــدارم و  ــن ن ــه پایی ــاال ب ــگاه از ب ــه ن ــندم ک خرس

ــتم. ــان هس ــواره درکنارش هم
ــه  ــود، ب ــه می ش ــکاران توج ــده هم ــه ای ــا ب اینج
ــم و خــدا را شــکرگزارم  ــا می ده ــا به ــت آنه فعالی
کــه تاکنــون حتــی یک نفــر از پرســنل اســتخدامی 

ــا جــدا نشــده اند. ــی از م ــن نمایندگ ای

در کارنامــه نمایندگی شــما چــه افتخاراتی 
ــت؟ ــده اس ثبت ش

ــن اســت کــه نماینــده  ــن افتخــار بنــده ای بزرگتری
ــر از  ــه غی ــتم و ب ــودرو هس ــی ایران خ ــروه صنعت گ
ســال های آغازیــن افتتــاح مجموعــه کــه بــه تجربــه 
آمــوزی و نظم دهــی گذشــت، در 1۵ ســال گذشــته 
همــواره در زمــره نمایندگی هــای رتبــه اول بوده ایــم.

 
ــی  ــای آموزش ــه دوره ه ــما چ ــنل ش پرس
ــان  ــوزش کارکن ــرای آم ــد؟ ب را گذارده ان
ــد؟ ــام می دهی ــی انج ــه اقدامات ــود چ خ

کارکنــان مــا در تمامی دوره های آموزشــی شــرکت 
ــر  ــده ه ــود بن ــا خ ــته اند ام ــور داش ــاکو حض ایس
دوره ی آموزشــی کــه در آن حضــور می یابــم را بــه 
ــم. ــس می کن ــم و منعک ــوزش می ده ــنلم آم پرس

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

ــر از وظایــف  ــی فرات ــه ی خدمات ــا ارائ ــز م وجــه تمای
تعریــف شــده اســت، هــم در فــروش و هــم در 
ــه  ــه ب ــز بینان ــگاه تی ــا ن ــروش. ب ــس از ف ــات پ خدم
ــان را  ــم، نیازش ــه می کن ــتریان توج ــت مش خواس
متوجــه می شــوم و به دنبــال انجــام امورشــان هســتم.

 
نقــش نمایندگــی هــای مجــاز را در جــذب 

ــی می کنیــد؟ ــه ارزیاب مشــتریان چگون
نمایندگــی تابلــو و ویتریــن شــرکت اســت و ایــن 
ــه  ــد ک ــذاب باش ــدازه ای ج ــه ان ــد ب ــن بای ویتری
بتوانــد مشــتریان را جــذب کنــد. نمایندگــی 
بایــد گــوش شــنوا و چشــم بینــای شــرکت مــادر 
ــتی  ــه درس ــتریان را ب ــت های مش ــد و خواس باش
بــه آن منتقــل کنــد و پاســخ درســتی بــه مشــتری 
منعکــس کنــد. این نــوع نیازســنجی و اعتبــار دادن 

ــود. ــد ب ــذار خواه ــش و تاثیرگ ــه آن، اثربخ ب

صحبــت پایانــی، اگر ســخنی با مســئولین 
شــرکت داریــد لطفــا بفرمائید.

ــت اینکــه گــوش شــنوای نمایندگــی شــده اید  باب
سپاســگزارم. بنــده حیــات نمایندگــی را در حیــات 
شــرکت می بینــم، بنابرایــن دوســت دارم کــه 
ــه نظــرات مــن توجــه  شــرکت هــم مــرا ببینــد. ب
شــود و ترتیــب اثــر داده شــود. مثا در رفــع نقایص 
محصــوالت تولیــد شــده اگــر بنــده نقطــه نظــری 
ــیدگی  ــت دارم رس ــم  دوس ــرح می کن دارم و مط
ــا  ــاط ب ــدم ارتب ــط مق ــم خ ــن و همکاران ــود. م ش
ــات  ــه از تجربی ــع دارم ک ــتیم و توق ــتری هس مش
ــا  ــورد مســتقیم ب ــاعت ها برخ ــه حاصــل س ــا ک م
مشــتری اســت پیــش از تولیــد محصوالت اســتفاده 
شــود. این کــه محصولــی تولیــد شــود و بعــد از مــا 

نظرســنجی شــود، شــنا در مســیر خــاف جهــِت 
آب اســت. بایــد شــرایطی فراهــم شــود کــه بنــده ی 
نوعــی و همکارانــم بتوانیــم دســتیار مدیــران 
مجموعــه باشــیم، بایــد بتوانیــم بــا ایشــان ارتبــاط 
مفیــد و موثــر داشــته باشــیم. مــا چکیــده   و برآینده 
خواســته های مشــتریان را می دانیــم و ایــن نظــرات 
می توانــد مکمــل راهبردهــای مجموعــه باشــد. پــل 
ارتباطــی بیــن مدیــران و نمایندگی هــا بایــد بــش 
ازیــن برقــرار و مســتمر باشــد. بعــد از 1۵ ســال این 
اولیــن ارتبــاط شــرکت بــه نمایندگــی بنــده اســت. 
ــوم،  ــده ش ــدازه  دی ــه ان ــر ب ــم اگ ــن و تاش های م
ــد شــد. ــر خواه ــم شــکوفاتر و پیش بَرنده ت ایده های

گفت وگو با کارشناسان برتر

ــی  ــناس فن ــتگان کارش ــین پیوس حس
نمایندگــی، ۴۰ ســاله

ــای  ــت در نمایندگی ه ــغول خدم ــال ۸7 مش ازس
ایران خــودرو هســتم.

ــه  ــی را چگون ــن نمایندگ ــت در ای فعالی
می کنیــد؟ ارزیابــی 

ــا  ــار م ــرادر درکن ــل ب ــی مث ــن نمایندگ ــر ای مدی
ــد  ــیدگی می کنن ــا رس ــکات م ــه مش ــتند. ب هس
این جــا بــا آســودگی خاطــر و آرامــش کار کــرده ام 
و اینقــدر از بــودن در ایــن  نمایندگــی خرســندم که 

ــم. ــی بشــود همینجــا می مان ــا وقت ت
بــا توجــه بــه اینکــه بــه طــور مســتقیم با 
مشــتریان در ارتبــاط هســتید فکــر مــی 
کنیــد چگونــه مــی تــوان بــرای افزایــش 

رضایــت مشــتریان قــدم برداشــت؟
رضایت منــدی  در  بســیار  قطعــات  کیفیــت 

اســت. موثــر  مشــتریان 
از سختی کارتان بگویید؟

بــا توجــه بــه نیــاز بــه حضــور کارشــناس فنــی از 
آغــاز پذیــرش تــا ترخیــص این مســوولیت ســختی 
خــاص خــودش را دارد و در همــه ی مراحــل 

ــد.  ــخ گو باش ــد پاس ــی بای ــناس فن کارش
چــه انتظــاری از ایســاکو یــا ایــران خــودرو 

داریــد؟
تنهــا انتظــار بنــده ایــن اســت کــه از مــا پشــتیبانی 

. کنند

ــابدار و  ــد ۶9. حس ــی، متول ــه نقاب عاطف
ــتریان ــا مش ــاط ب ــوول ارتب مس

ازسال ۸۸ در نمایندگی حضوردارم.
ارزیابــی بنــده از نمایندگی مثبت اســت و احســاس 

رضایت شــغلی دارم.
ــنجی از  ــتریان نظرس ــدی مش ــث رضایت من در بح
مشــتریان بایــد توســط نمایندگــی انجــام بپذیــرد 
تــا درصــد رضایــت منــدی ایشــان مشــخص بشــه. 
ــی  ــنجی را نمایندگ ــواالت نظرس ــد س ــع بای درواق

مشــخص کنــد.
ــتر  ــا را بیش ــه نمایندگی ه ــت ک ــن اس ــارم ای انتظ
حمایــت کننــد و آن هــا را بــه معنــای واقعــی کلمه 
همــراه و بــازوی اجرایــی ایران خــودرو بداننــد. مــا از 

ــم. ــاش می کنی ــروه ت ــرای گ ــان ب دل و ج

قدرتمندترین شاکله 
و ثروت هر سازمان، 

نیروی انسانی آن 
مجموعه است. منابع 

انسانی را باید دید، یاید 
به مشکالت آنها توجه 

کرد و به دنبال رفع آن ها 
بود. خرسندم که نگاه 

از باال به پایین ندارم 
و همواره درکنارشان 

هستم..
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خــط تولید پیشــرنگ شــرکت ایســاکو از شــرکت 
Imel ایتالیــا خریــداری و بــا همــت مهندســان و 
ــه  ــب و ب ــال 9۴ نص ــی در س ــان داخل کارشناس
ــته  ــالیان گذش ــول س ــواره در ط ــید و هم ــرداری رس بهره ب
ــه  ــبت ب ــق نس ــزی دقی ــت برنامه ری ــده در جه ــعی ش س
ــازار در حــوزه خدمــات پــس از فــروش  سفارشــات و نیــاز ب
از همــه تــوان آن بــه بهتریــن شــکل ممکــن اســتفاده شــود.

خــط تولیــد پیشــرنگ بــا ظرفیــت اســمی  ۲/۵ میلیــون متــر مربــع در 
ــی،  ــم از خودروی ــزی اع ــات فل ــواع قطع ــکان پوشــش دهی ان ــال ام س
صنایــع لــوازم خانگــی، نظامــی، تجهیــزات کشــاورزی و تمامی قطعــات 
ــر  ــال حاض ــتند را دارد. در ح ــی هس ــرض زنگ زدگ ــه در مع ــزی ک فل
ــای  ــن خط ه ــه فردتری ــر ب ــی از منحص ــور یک ــود در کش ــط موج خ
پیشــرنگ اســت کــه از طریــق غوطــه وری عملیــات ED را روی قطعات 
ــزی  ــات برنامه ری ــام عملی ــک تم ــورت اتوماتی ــد و به ص ــام می ده انج
شــده و در کل فرآینــد نیــروی انســانی دخالتــی نــدارد و تاکنــون نمونه 

مشــابهی در کشــور راه انــدازی نشــده اســت.

خط تولید پیشرنگ 
شرکت ایساکو

)ED( تهیه شده در مدیریت تولید پیش رنگ 
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از مزایــای به کارگیــری ایــن روش مقاومــت بــاال بــه اشــعه UV، مقاومــت بــاال 
بــه خوردگــی وعمــر بــاالی 1۰ ســال اســت. از دیگــر مزایــای آن می تــوان بــه 
ــا  ــده از نظــر ســطح و زوای ــات پیچی ــت در پوشــش دهی قطع ــدم محدودی ع

اشــاره کــرد.
xــول ــر )ط ــازن ۴.۰۵x۲.93x۲.۵۰ مت ــاد مخ ــازن ابع ــاد مخ ــم ابع مینیم

ــات  ــر مکعــب اســت. قطع ــا ۲۸ مت ــت آن ه ــاع( و مینیمــم ظرفی عرضxارتف
خــام بدنــه ای محصــوالت ایــران خــودرو )گلگیر هــا، درب هــای جانبــی، درب 
صنــدوق، درب موتــور... ( از ایران خــودرو و تأمین کننــدگان ســاپکو دریافــت و 
در پروســه پیشــرنگ )ED( قــرار گرفتــه و بعــد از بســته بندی در فروشــگاه ها 
و نمایندگی هــای مجــاز کل کشــور توزیــع و در خودرو هــای مشــتریان 
محصــوالت ایــران خــودرو کــه دچــار آســیب و تصــادف بدنــه ای شــده اند، قــرار 
می گیــرد. خــط تولیــد پیشــرنگ مذکــور در موقعیــت ســایت 3 ایســاکو قــرار 

داشــته و صــورت 3 شــیفت فعــال اســت.
ــتری و در  ــاز مش ــورد نی ــتاندارد های م ــت اس ــکان رعای ــر ام ــال حاض در ح

ــت. ــژو را دارا اس ــو و پ ــتاندارد های رن ــودرو اس ــت خ صنع

مراحل فرآیند تولید خط پیشرنگ
PT 1- فرآیند
ED ۲- فرآیند

3- فرآیند سیلرزنی
۴- فرآیند بسته بندی و چیدمان در پالت محصول

شرح مختصری بر فرآیند کار
پــس از پذیرفتــن ســفارش، قطعــات بــر حســب اولویــت وارد ســایت 3 شــده و 
در جایگاهــی مخصــوص و در صــف انتظــار پوشــش آســتری قــرار می گیرنــد.

ــل  ــوع، داخ ــدازه و ن ــاس ان ــر اس ــات ب ــی، قطع ــالن اصل ــه س ــس از ورود ب پ
ــام  ــه صــورت تم ــان می شــوند و ســپس ب ســبد های مشــخص شــده چیدم
اتوماتیــک، فرآینــدی صنعتــی و فن آورانــه در دو فــاز اصلــی PT&ED پیــش 
 می رونــد، قطعــات در فــاز PT از 11 مخــزن و در ED از ۴ مخــزن و در مجمــوع 

ــد. در 1۵ مخــزن مجــزا حرکــت می کنن
Pretreatment – ۱- فرآیند آماده سازی اولیه بدنه

اولیــن مرحلــه از فراینــد رنــگ بشــمار مــی رود. بــرای دســتیابی بــه کیفیــت 
ــی  ــم و حیات ــش مه ــه PT دارای نق ــزی ســطوح، مرحل مناســب در رنگ آمی
می باشــد. عــاوه بــر ایــن، مقاومــت خوردگــی الیه هــای رنــگ و چســبندگی 

بــه ســطح نیــز بســتگی بــه کیفیــت و نحــوه آماده ســازی ســطح دارد.

PT ترتیب مراحل فرآیند
)Spray Degreasing( چربیگیری به صورت پاششی -

محلــول شستشــو بــا آلودگی هــای آلــی از قبیــل چربی هــا، روغن هــا، گریــس 

و... واکنــش شــیمیایی داده و آن هــا را از ســطح فلــز جــدا می کنــد و از طــرف دیگــر فشــار پاشــش نیــز باعــث جــدا شــدن 
و حــذف آلودگی هــای جامــد از قبیــل ذرات گــرد و غبــار، براده هــای فلــز و... می گــردد.

)۲ ،1 Degreasing( )چربیگیری 1 و ۲ )به صورت غوطه وری -
ــده  ــر دوم، باقیمان ــه جــدا می شــوند و ســپس در چربیگی ــر اول از بدن ــا در چربیگی ــا و آلودگی ه قســمت اعظــم چربی ه

ــوند. ــدا می ش ــطح ج ــز از س ــا نی آلودگی ه
)۲ ،1 Rinse( ۲ آبکشی 1 و -

 carry over بعــد از چربیگیــری، بــرای برداشــتن تمامی عوامــل شستشــو و آلودگی هــای باقیمانــده و جلوگیــری از پدیــده
)انتقــال مــواد شــیمیایی از یــک ناحیــه بــه ناحیــه بعــدی توســط بدنه(، قطعــات بدنه طــی دو مرحلــه با آب RO شستشــو 

ــوند. می ش
)Activation( فعالسازی -

هــدف از فعال ســازی دســتیابی بــه پوشــش فســفاته ای بــا کیفیــت مطلــوب اســت بــه عبارتــی فعالســازی بــه منظــور 
افزایــش چســبندگی فســفاته بــه ســطح )پذیــرش بهتــر بلور هــای فســفاته( و یکنواخــت شــدن پوشــش فســفاته انجــام 

می گیــرد.
مــاده فعال ســازی فســفات تیتانیــم اســت. عملیــات فعال ســازی ســطح باعــث تشــکیل تعــداد زیــادی از بلور هــای ریــز 
ترکیبــات تیتانیــوم روی ســطح فلــز می شــود کــه بــه عنــوان هســته بلور هــای فســفات روی ریــز در طــول مراحل فســفاته 

کاری عمــل می کنــد.
)Phosphating( فسفاته کردن -

ســطح فلــز پــس از چربیگیــری کامــا صیقلــی اســت وچنانچــه در ایــن شــرایط رنــگ الکتروفورز اعمال شــود چســبندگی 
خوبــی بــه ســطح فلــز نخواهــد داشــت. جهــت بهبــود چســبندگی رنــگ الکتروفورزایجــاد خلــل وفــرج می کروســکوپی در 
ســطح فلــز بســیار مناســب اســت کــه ایــن خلــل وفــرج بــا فسفاتاســیون ســطح ایجــاد شــود. بــا اعمــال ایــن الیه بــر روی 
فلــزات کــه ضخامــت ان کمتــر از 1۰ می کــرون می باشــد خواصــی در فلــز ایجــاد می گــردد. کــه عبارتنــد از: حفاظــت 

بیشــتر در مقابــل خوردگــی و بهبــود خــواص فرم پذیــری و افزایــش چســبندگی الیه هــای بعــدی بــه ســطح
)۴ ،3 Rinse( ۴ آبکشی 3 و -

پــس از مرحلــه فســفاته، بــه منظــور پــاک شــدن کریســتال های اضافــی از ســطح قطعــات و شستشــوی مــواد فســفاته 
اضافــی و همچنیــن جهــت جلوگیــری از پدیــده carry over، فرآینــد آبکشــی طــی دو مرحلــه انجــام می گیــرد.

Di Rinse آبکشی با آب عاری از یون -
مرحلــه آبکشــی بــا آب بــدون یــون )آب DI( بــه صورت غوطه وری ســپس اســپری، بــه منظور جلوگیــری از ورود رســوبات 

بــه تانــک ED انجــام می گیــرد.

2- فرآیند پوشش ED - کاتافورس
پس از فرآیند PT )آماده سازی سطح( سبد های حاوی قطعات وارد فرآیند ED به ترتیب مراحل ذیل می شوند:

)Cataphoresis( کاتافورز -
بــه روش غوطــه وری الکترونیکــی کاتیونــی، کاتافــورز نیــز می گوینــد کــه ذرات رنــگ بــا بــار مثبــت روی ســطح قطعــه که 

در حالــت کاتــد اســت نشــانیده می شــوند.
ایجــاد یــک الیــه آســتر اولیــه بــر ســطح فلــز بــه کمــک جریــان الکتریســیته، که بــا غوطــه ور کــردن فلــز در مخــزن رنگ 
و اعمــال ولتــاژ همــراه اســت را غوطــه وری الکتریکــی الکترودیپوزیشــن یــا الکتروکوتینــگ می گوینــد. طــی ایــن فرآینــد، 
بــه کمــک اعمــال ولتــاژ بیــن دو فلــز )آنــد و کاتــد( کــه در حمــام الکترولیتــی )مخــزن رنــگ( غوطــه ور هســتند بر ســطح 

مــورد نظــر یــک الیــه پلیمــری تشــکیل می شــود.
سیســتم الکترودیپوزیشــن بــر حســب جهــت اعمــال جریــان بــه دو نــوع آنــدی و کاتــدی تقســیم بندی می شــوند. اســاس 
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تشــکیل فیلــم انتقــال رزیــن بــاردار و محلــول در آب بســمت ســطح 
 ED فلــز بــار دار )بــا بــار مخالــف رزیــن( می باشــد. بنابرایــن آنچــه در
از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت ماهیــت رزیــن، محلــول در آب 
بــودن فــرم بــاردار رزیــن و نامحلــول بــودن فــرم بی بــار آن می باشــد.

به طورکلــی پوشــش های الکتروفــورز کاتــدی از خــواص فیزیکــی - 
مکانیکــی بهتــری نســبت به سیســتم آنــدی برخــوردار اســت.

UF 3 شستشو با محلول 1و ۲ و -
مراحــل شستشــو بــا محلــول UF بــرای جداســازی رنــگ اضافــه و 
حال هــای باقــی مانــده ای اســت کــه در صــورت باقــی مانــدن روی 
الیــه باعــث از بیــن رفتــن پوشــش خواهنــد شــد، همچنیــن قطعات 
پــس از فرآینــد ED دارای ســطحی ناصــاف می شــوند و ایــن ناصافی 
بــه صــورت رگه هایــی ناشــی از حمــل رزیــن اضافــی بــر روی قطعــه 
قابــل ماحظــه اســت کــه بــرای حــذف آن، از سیســتم الترافیلتــر در 
ــن مراحــل  ــه اســتفاده می گــردد، عمــل شستشــو در ای ســه مرحل
بــه صــورت ترکیــب دو روش غوطــه وری و پاشــش انجــام می شــود.

- کوره پخت رنگ: 
ــان ۵۰  ــدت زم ــات در م ــگ ED، قطع ــت رن ــه پخ ــن مرحل در ای
دقیقــه در درجــه حــرارت 1۶۰-1۸۰ درجــه ســانتیگراد کاماً ســخت 

ــق شــیمیایی شــبکه می شــوند. و بطری
3- فرآیند سیلر زنی

قطعــات پــس از خــروج از کــوره پخــت رنــگ بــر اســاس دو دســته 
ــدی  ــیلر کاری طبقه بن ــد س ــدم نیازمن ــیلر کاری و ع ــد س نیازمن

می شــوند.
قطعــات نیازمنــد ســیلر کاری وارد  ایســتگاه مربوطــه شــده و مطابــق 
ــت  ــوره پخ ــپس وارد ک ــده و س ــیلر کاری ش ــتاندارد س ــت اس فرم
ــای  ــه و در دم ــان 1۵ دقیق ــدت زم ــده و در م ــر ش ــیلر درزگی س
1۶۰ درجــه ســانتی گــراد پخــت می شــود و بــا تأییــد اداره کنتــرل 
کیفیــت، توســط اپراتور هــا به ایســتگاه بعــدی )بســته بندی( منتقــل 
ــتقیم  ــد، مس ــیلرکاری ندارن ــه س ــاز ب ــه نی ــی ک ــد. قطعات می گردن

به ایســتگاه بســته بندی انتقــال داده می شــوند.

۴- فرآیند بسته بندی و چیدمان در پالت محصول
قطعــات دارای نیــاز بــه بســته بندی مطابــق فرمــت اســتاندارد تعریف 
ــه  ــان و ب ــوص چیدم ــت مخص ــپس در پال ــته بندی و س ــده بس ش
انبــار نگهــداری محصــول نهایــی ارســال می شــوند. در تمــام مــدت 
زمــان فرآینــد تولیــد، سیســتم های کنترلــی کــه در کنــار خــط قــرار 
گرفته انــد وظیفــه خطیــر اجــرای درســت و بی نقــص همــه مراحــل 
 HMI در مانیتــور PLC را برعهــده داشــته کــه البتــه توســط برنامــه

تحــت کنترل هســتند.
ــات  ــگ قطع ــش رن ــوص پی ــون در خص ــر تاکن ــط بی نظی ــن خ ای
ــارا،  ــا، ت ــواده ۴۰۵، دن ــواده ۲۰۶، خان ــگ فنــگ، خان ــژو ۲۰۰۸، دان پ
ــت شــرکت  ــن وان ــای شــرکت ســایپا، کابی ــه خودرو ه ــات بدن قطع
آیکیــد و... آن هــم بــا کیفیــت بســیار باالیــی اثــر خــود را در صنعــت 
تأمیــن قطعــات بدنــه ای کشــور بــروز داده و بی تردیــد بــا توجــه بــه 
برنامه ریــزی مســتمر و نــگاه خدمت رســانی مدیــران شــرکت ایســاکو 
می توانــد مثمــر ثمرتــر از قبــل بــرای تمامی صنایــع کشــور بــه کار 

گرفتــه شــود.
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ــط عمومــی شــرکت ایســاکو، مدیریــت آمــوزش فنــی در راســتای تحقــق  ــه گــزارش رواب ب
اهــداف آموزشــی شــرکت تــا کنــون ۷2 فیلــم با محتــوای آمــوزش فنــی و بــرای کارشناســان 
ایــن حــوزه، تولیــد و در ســطح شــبکه خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو منتشــر کــرده 

اســت.

بنابرایــن گــزارش ایــن اقــدام بــر مبنــای نظــر بابــک ســاجقه مدیــر عامــل شــرکت پایه گــذاری شــد و بــه منظــور ســنجش 
اثربخشــی ایــن آموزش هــا و ترغیــب مخاطبیــن بــه بهره بــرداری، از محتــوای آن بــه صــورت ماهیانــه و فصلــی مســابقات پیامکی 

و آزمون هــای فصلــی برگــزار شــده اســت.
تولیــد و انتشــار ایــن فیلم هــای آموزشــی و ســنجش آن بــه دلیــل اثربخشــی مناســب، همچنــان ادامــه دارد. برنــدگان ماهیانــه و 

فصلــی ایــن مســابقات بــه شــرح زیــر اســت و جوایــزی بــه ایــن عزیــزان اهــدا می شــود.

برندگان مسابقات
فیلم های آموزشی 

ایساکو اعالم شد

شرح پستدفتر منطقه ایکد نمایندگینام ونام خانوادگی

کارشناس فنياهواز4002417صادق رفيعي

کارشناس فنيکرمان4004117عباس عرب گورچوئي

کارشناس پذيرشهمدان4001507حميد کاظمي
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دفترمنطقه ای کدنمایندگی نام ونام خانوادگی 

اصفهان4002110مجتبي داتلي بيگي

اصفهان4002001مهران زارعي

اصفهان4002073بابك حق شناس

اهواز4002459مصطفي ستايشي زاده

اهواز4002506مهدي رستمي مهر

اهواز4002403مجيد مومني

تبريز4001860سارا رنجبر

تبريز4001907علي رحيمي حصار

تبريز4001923ريبوار چه کاله

تعميرگاه هاي 4001067مهدي گنجي
مرکزي

تهران4005036حسين گلپايگاني

تهران4001110ابراهيم فاميلي

تهران-حومه4001251مهدي مقدم

تهران-حومه4001355حامد کشاورز قاسمي

تهران-حومه4001204پيام پيرايش

رشت4001983نسيم ترابي گلسفيدي

رشت4001973مهدي محمدي مالسرائي

رشت4002912طاهر زينلي ميانکوه

ساري4003375محمد بنيادي

ساري4003361هادي حسن زاده

ساري4003307سيدمريم حيدرپور

شيراز4002204فرشاد مرداني

شيراز4002250غالمحسين زارعي

شيراز4002262ياسر پاليزدان

کرمان4004127ابوالفضل قربانعلي زاده

مشهد4003071مهدي جعفرزاده

مشهد4003071مريم ولي زاده

مشهد4003039محمود رضايي

همدان4002318ميالد جابري علمي

همدان4002307مهدي مير صادقي

همدان4001507حميد کاظمي

دفترمنطقه ای کدنمایندگی نام ونام خانوادگی 

اصفهان4004017عبدالرضا صادقيان

اصفهان4002073بابك حق شناس

اصفهان4002058فرهاد نوري فرادنبه

اهواز4002432روح اله ابراهيمي چغاسبزي

اهواز4002503فايق رحمتي

اهواز4002463الهام پرهام

تبريز4001920ارشد مطلبي

تبريز4001863شبنم محمدي

تبريز4001802علي مهدوي ديزج

تهران4001023مجيد رضائي راد

تهران4001135مجيد فتحي

تهران4001269غالمرضا وصالي ناصح

تهران-حومه4001411مهدي رحيمي

تهران-حومه4001369مهدي ملك محمودي

تهران-حومه4005201محمد نوخندان

رشت4001713سيامك رنجبر

رشت4002912طاهر زينلي ميانکوه

رشت4002912ميکائيل محمودي نژاد ناوان

ساري4003315شکر اله رستم پور

ساري4003229نجم الدين يارعلي

ساری4003229سيدهادی حسينی 

شيراز4002616عليرضا عندليب

شيراز4002296محبوبه فرخنده

شيراز4002280حسين جنگجو

کرمان4004211سعيد صادقي

کرمان4004301عليرضا دهقاني

کرمان4004136وحيد کارآموز

مشهد4003046محسن ايمان پناه

مشهد4003028علي معيني رجب زاده

مشهد4003071مريم ولي زاده

همدان4001527محمدرضا بيگ جاني ازناوله

همدان4001507حميد کاظمي

همدان4001505محمد زبر جدي نصرت

دفترمنطقه ای کدنمایندگی نام ونام خانوادگی 

آذربايجان4001929مجتبي حسيني

آذربايجان4001802علي مهدوي ديزج

آذربايجان4001863شبنم محمدي

اصفهان4002058فرهاد نوري فرادنبه

اصفهان4002030محمد خواجه

اصفهان4004023محمد رضا ساالري

اهواز4002403مجيد مومني

اهواز4002463الهام پرهام

اهواز4002447علي قالوند

تهران4005104سامان چاواري

تهران4001004حجت عظيمي فرد

تهران4005043سعيد ميرسعيدي

تهران-حومه4001414محمد احمدلو

تهران-حومه4002017محمدرضا زارع

تهران-حومه4001204مينا ترکمني

رشت4001709محمد همتي

رشت4001960اصغر دادرس

رشت4002912ميکائيل محمودي نژاد ناوان

ساري4003339عبدالرحيم عرب

ساري4003325حسين رهنما

ساري4003315شکر اله رستم پور

شيراز4002258ميالد رضايي نجف آبادي

شيراز4002294محسن چابکي

شيراز4002241فرود خسروي

کرمان4004123مرتضي خالقي

کرمان4004301مختار صفرپور

کرمان4004136وحيد کارآموز

مشهد4003039محمود رضايي

مشهد4003046محسن ايمان پناه

مشهد4003071مريم ولي زاده

همدان4001507حميد کاظمي

همدان4001527محمدرضا بيگ جاني ازناوله

همدان4002816سعيد جليليان

 برندگان مسابقه پيامکی آبان  برندگان مسابقه پيامکی مهر  برندگان مسابقه پيامکی شهریور 

برندگان ماهیانه مسابقه پیامکی فیلم های آموزشی
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…, you don’t need to spend extraordinary amounts of time or give 
tremendous mindshare to negative people. People on a path of 
purpose don’t have a lot of time for drama. So here’s what I ad-

vise: instead of “getting rid of” all the negative people in your life (espe-
cially if they are family, friends, loyal peers, or those who are just in need), 
spend more time (a) hanging with your positive and successful peers and 
(b) building a new positive peer group.
You can give your time to the drama and conflict of telling people they aren’t 
what you want or need in life, or you can use that same time to build a new 
circle. Tear down relationships or build new ones? I’d focus on building.

I also want to address the excuse I hear all the time, especially from young-
er people, that “I have no access to successful people”. That’s almost 
always an unexplored personal belief, not a reality. In fact, in a globally 
connected world, it’s a pretty thin argument to say you don’t have access 
to somebody, somewhere, who you can learn from, collaborate with, work 
for, or follow to advance your life. The real question isn’t whether they exist; 
it’s whether you’re willing to do the work to find them, contact them, hound 
them, or work hard enough to rise until you get in their orbit. 

accessدسترسی

addressمورد خطاب قرار دادن

advanceپیشرفت دادن، پیش بردن، جلو بردن

adviseپند دادن، نصیحت کردن، توصیه کردن

amountحجم، میزان، مقدار

beliefباور، عقیده

buildساختن

collaborate withهمکاری کردن با

conflictتعارض، کشمکش

connectedدارای اتصال، متصل، مرتبط

contactتماس داشتن، تماس برقرار کردن

drama)اینجا( ماجرا

enoughبه اندازه کافی

especiallyبه خصوص، به ویژه

excuseعذر، بهانه

extraordinaryفوق العاده

focusتمرکز کردن

followپیروی کردن، دنبال کردن

get rid ofخاصی یافتن از، رها شدن از 

globallyجهانی

hang withسر کردن با

houndپاپِی شدن، پیگیر شدن

instead ofبه جاِی

loyalوفادار

mindshare)اینجا( )بخشی از( کار و مشغله ذهنی

on a path of purposeهدفمند، در مسیری که به دستیابی به هدف می انجامد

orbitمدار، قلمرو، حدود فعالیت

peerهمتا، رفیق

personalشخصی

pretty)اینجا( تا اندازه ای، تا حدی

realityواقعیت

relationshipارتباط، رابطه

riseصعود کردن، بلند شدن، برخاستن

tear downگسستن، از هم پاشاندن، پاره کردن

thin argumentبحث بی پایه و اساس

tremendousعظیم، بزرگ

unexploredنامکشوف

untilتا اینکه، تا وقتی که

whetherآیا، که آیا

willingداراِی تمایل

youngerجوانتر

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس دهم

Build What You Need

< مهران فصیحی حور

واژگان:
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یادآوری:
شــبکه ســازی )Networking(  بــه اشــتراک گــذاری اطاعــات یــا خدمــات بین افــراد، کســب و کارها 
یــا گــروه هــا اســت. همچنیــن، شــبکه ســازی راهــی بــرای افــراد بــه منظــور رشــد دادن بــه روابط شــان 
بــرای شــغل یــا کســب و کارشــان مــی باشــد. در نتیجــه، ارتباطــاِت بیــن افــراد یــا یک شــبکه مــی تواند 
ایجــاد یــا ســاخته شــود و  بــرای افــراد در حرفــه یــا زندگــی شــخصی شــان مفیــد واقــع گــردد. شــبکه 
ســازی کمــک مــی کنــد تــا روابــط معنــاداری ایجــاد شــود کــه بــرای همــه طــرف هــای درگیــر بــرای 
تبــادل اطاعــات و خدمــات، ســودمند اســت. یافتــن و بــه دســت آوردِن آشــنایان تجــاری جدیــد و مهم، 
مــی توانــد از طریــق جلســات و ماقــات هــای شــبکه ســازی، رســانه هــای اجتماعــی، شــبکه ســازی 

شــخصی و شــبکه ســازی تجــاری حاصــل شــود.
Networking is the sharing of information or services between people, busi-
nesses, or groups. It is also a way for individuals to grow their relationships 
for their job or business. As a result, connections or a network can be built 
and useful for individuals in their professional or personal lives. Networking 
helps build meaningful relationships that are beneficial to all involved parties 
to exchange information and services. Gaining new significant business ac-
quaintances can be obtained by networking meetings, social media, personal 
networking, and business networking.

1) There is little ………………… between the two organizations.

A) path
B) reality
C) individuality    
D) contact

2)
While a moderate amount of stress can be …………………, too much stress can exhaust 
you.

A) personal
B) beneficial
C) global        
D) accessible

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:

... ، نیــازی نیســت کــه حجــم هــای زمانــِی فــوق 
العــاده را بــرای افــراد منفــی صــرف کــرده یا بخش 
عظیمــی از ذهــن خــود را به آنها اختصــاص دهید. 
ــرای پرداختــن  افــراد هدفمنــد وقــت زیــادی را ب
بــه ماجراهــای حاشــیه ای و بیهــوده ندارنــد. بنابــر 
ایــن، ایــن توصیــه ای اســت کــه دارم: بــه جــای 
»خــاص شــدن« از دســت همــه افــراد منفــی در 
زندگــی تــان )بــه خصــوص اگــر آنهــا از اعضــای 
خانــواده، دوســتان، رفقــای وفــادار یــا آنهائــی کــه 
صرفــا« نیازمنــد هســتند، باشــند(، وقت زیــادی را 

اختصــاص دهیــد بــه الــف( گذرانــدن وقــت تــان 
ــروه  ــاختن گ ــق ب( س ــت و موف ــای مثب ــا رفق ب

جدیــدی از رفقــا و همتاهــای موفــق. 
ــه ایــن ماجــرا  ــان را ب شــما مــی توانیــد وقــت ت
ــه دیگــران  و کشــمکش اختصــاص دهیــد کــه ب
بگوئیــد کــه آنهــا آنچــه که شــما مــی خواهیــد یا 
در زندگــی نیــاز داریــد نیســتند یــا اینکــه همــان 
وقــت را اختصــاص بدهیــد بــه ایجــاد یــک حلقــه 
ــا  ــید و بگســلید ی ــم بپاش ــط را از ه ــد. رواب جدی
حلقــه جدیدی بســازید؟ من باشــم روی ســاختن 

تمرکــز مــی کنــم.
همچنیــن، مــی خواهــم عــذر و بهانــه ای را 
مــورد خطــاب قــرار دهــم کــه همیشــه، بویــژه از 
ــه  ــن اســت ک ــی شــنوم و آن ای ــر م ــراد جوانت اف
ــن  ــدارم«. ای ــراد موفــق دسترســی ن ــه اف »مــن ب
تقریبــا« همیشــه یک عقیده شــخصی نامکشــوف 
اســت، نــه یــک واقعیــت. در حقیقــت، در دنیائــی 
بــا ارتباطــات جهانــی، ایــن تــا حــدی غیــر قابــل 
ــه کســی  قبــول اســت کــه بگوئیــد دسترســی ب
یــا جائــی نداریــد کــه از آن بتوانیــد بیاموزیــد، بــا 

آن همــکاری کنیــد، برایــش کار کنیــد یــا بــرای 
ــید.  ــروش باش ــان ره ــی ت ــه زندگ ــاء دادن ب ارتق
مســئله اصلــی آن نیســت کــه آیــا اینهــا وجــود 
دارنــد یــا نــه. مســئله اصلــی ایــن اســت کــه آیــا 
شــما مایلیــد در ایــن راســتا کار کنیــد کــه آنهــا را 
بیابیــد، بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنیــد، پیگیرشــان 
بشــوید یــا تــا حــد کافــی ســخت کار کنیــد کــه 
صعــود کنیــد تــا اینکــه در مدارشــان قــرار بگیرید 

)یــا نــه، اصــا« ایــن تمایــل را نداریــد(.

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: ِA) 
articulate

2: A) rational
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