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ابالغ بسته موانع پیش روی تولید 
توسط وزارت صمت

وزیــر صمــت در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد از ابــاغ بســته موانــع پیش 
روی تولیــد توســط ایــن وزارتخانــه در هفتــه آینده خبــر داد.

بــه گــزارش شــاتا، علیرضــا رزم حســینی در ســخنان کوتاهــی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد بــا بیــان این 
مطلــب، افــزود: ابــاغ بســته موانــع تولیــد، کار جســورانه و شــجاعانه ای اســت و می خواهیــم در همیــن دو مــاه 

باقیمانــده از کار دولــت، گام هــای مثبتــی بــرای حمایــت از تولیــد و صنعــت برداشــته شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد از ظرفیت هــای ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتفاده بهینــه گــردد، تاکیــد 
ــع تولیــد و شناســایی  ــا مطالبه گــری در راســتای رفــع موان کــرد: بخــش خصوصــی بایــد مطالبه گــر باشــد و ب

ــردارد. ــا گام ب گلوگاه ه
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه از ظرفیــت ســتادها، شــوراها و اســناد باالدســتی بــرای حمایــت از بخــش تولیــد باید 
اســتفاده شــود، گفــت: ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت ظرفیت بســیار مناســبی اســت کــه بســیاری از کارها را 

بــا تعامــل و هماهنگــی بــا ایــن ســتاد جلــو بــرده ایم.
وی از بخــش خصوصــی و دســتگاه های مرتبــط بــا حــوزه تولیــد خواســت کــه قوانیــن مزاحــم را بــه صــورت مداوم 

و مســتمر احصــا و بــه مجلــس و دولــت ارائــه دهند .
وزیــر صمــت در ایــن خصــوص یــادآوری کــرد: تاکنــون دو بســته در خصــوص قوانیــن مخــل و مزاحــم تولیــد بــه 
مجلــس ارائــه داده ایــم کــه یکــی در روز رای اعتمــاد و دیگــری نیــز در هفتــه گذشــته بــا جمع بنــدی نظــرات 

بخــش خصوصــی بــوده اســت.
رزم حســینی احصــاء قوانیــن مخــل و مزاحــم تولیــد را یــک ریل گــذاری مناســب بــرای تولید دانســت و بیــان کرد: 
وزارتخانه هــا و دســتگاه های عضــو ســتاد تســهیل، قوانیــن مرتبــط بــا خــود را احصــا و مشــوق های الزم را بــرای 

ســرمایه گذاران و تولیدکننــدگان بررســی و ابــاغ نمایند.
وی بــا اشــاره بــه ابــاغ مصوبــات صادراتــی ســتاد هماهنگــی اقتصــادی دولــت، بیــان کــرد: آثــار ایــن مصوبــات در 
صــادرات بســیار مشــهود اســت، ورود ماشــین آالت تجهیــزات، اجــزا و قطعــات تولیــد بــه خوبــی و بــه صــورت روان 

انجــام مــی شــود.
وزیــر صمــت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ادامــه داد: از ۳۸ میلیــارد دالر واردات ســال گذشــته ۱۳ میلیــارد 
دالر کاالهــای اساســی و دارو و ۲۵ میلیــارد دالر آن مربــوط بــه همیــن قطعــات، تجهیــزات، اجــزا و مــواد اولیــه 

مــورد نیــاز خــط تولیــد بــوده اســت.

وقتی بحث از تحول در یک سیستم به میان می آید اولین چیزی که به 
ذهن متبادر می شود تغییرات بنیادی است، این تغییر قرار است روابط 
اجزای این سیســتم را نظام مند کند و آن را به گونه ای تنظیم کند تا 
انتظاری جز یکپارچگی و هدفمندی از آن نداشــت و جز این انتظاري 

از تحول نداریم.
در اینجا برنامه ریزی حرف اول را می زند.

این مباحث وقتی اهمیت می یابد که در محیطی هســتیم که عوامل 
بیرونی به تنهایي به جنگ با کســب وکارها برآمده اند و گریزي از آنها 

نیست.
شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو به خوبی و با آگاهی از چنین 
شرایطی سعی در تحلیل شرایط سازمانی و برون سازمانی و استفاده از 
تجارب گذشته خود برای تعریفی بهتر از رضایت مشتری داشته و دارد.

ایساکو در ســال های اخیر  رویکردی با اســتراتژی هوشمندانه در 
همسوســازی خدمات با زمانه خود اتخاذ کرده است. حرکت با زمانه و 
نیازهای مشتری موضوعی است که بسیاری از شرکت ها نتوانسته اند 
تعادل الزمه میان آنها در یک زمان به جای آورند و ازین روی است که 

از انتظارات جامعه جدید عقب مانده اند.
»جنبش ۱۴۰۰« نیز چنین حدیثی در خود می جوید.

جهش در کسب سهم بازار قطعات، دسترسی مشتری به بازار قطعات 
اصلی را افزایش می دهد.

نوآوری و هوشمندسازی فرایندهای کسب و کار، شرکت را با حرکات 
زمانه پیش می برد.

بهینه سازی کســب و کار در دستیابی به تامین پایدار، تضمینی برای 
عملکرد پایدار نظام خدمات شــبکه ای است و شکوفایی و تحول در 
ارائه خدمات ثابت و ســیار به مشــتریان، چیزی است که در عرصه 

محدودیت ها یک الزام است.
تجربه بیش از یک دهه ماندگاری در راس خدمات ممتاز پس از فروش 
نشان داده که چنین جایگاهی نتیجه یک اهتمام همه جانبه، هوشمند و 

هدفمند و یک کار تیمی و گروهي است.
هرچند کیفیت خدمــات و مباحث مرتبط با آن انتهایی ندارد؛  اکنون 
ایســاکو رتبه یکی را نشانه گرفته و می خواهد این »اولیِن« صنعت 
خودرو را نیز که هنوز خودروســازی به آن دســت نیافته را 

دست یافتني کند.

جنبشي در
سده جدید

سرمقـــاله

< مرتضی مرادی | مدیر ارتباطات
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معــاون علمــی و فنــاوری رییس 
جمهــوری در آییــن رونمایــی از 
ــارا برقــی، گفــت: خوشــحالم  ت
ــه  ــودرو رخن ــت خ ــه صنع ــوآوری ب ــه ن ک
کــرده اســت امــا باید تــاش کنیــم صاحب 
ــن  ــاژکار، در ای ــه مونت ــیم ن ــت باش صنع
صــورت اســت کــه بــه متخصــص، فنــاور و 

ــم. ــاز داری ــان نی ــرکت دانش بنی ش

ســورنا ســتاری افــزود: آینــده صنعــت حمــل و نقــل 
ــاش  ــد ت ــت و بای ــته اس ــازی وابس ــه هوشمندس ب
کنیــم پــس از برقی ســازی، مفهــوم هوشمندســازی 
را در ایــن صنعــت نهادینــه کنیــم. ایــن کار هــم بــا 

ــر اســت. ــره آن امکان پذی ــل زنجی تکمی
وی بــا اشــاره بــه این کــه در ســال های اخیــر 
ــات کشــور شــده اســت،  ــازه ای وارد ادبی فرهنــگ ت
گفــت: چنــد ســالی اســت کــه اصطاحــات جدیدی 
دانش بنیان هــا  ماننــد صندوق هــای خطرپذیــر، 
و غیــره وارد ادبیــات پژوهــش کشــور شــده اســت، 
ــا بیــش از هفــت  شــکل گیری زیســت بوم بزرگــی ب
هــزار شــرکت دانش بنیــان و خــاق، هــم مویــد ایــن 

موضــوع اســت.
از ۶۰ صنــدوق  بیــش  افــزود:  ســورنا ســتاری 
ــداد  ــت و تع ــده اس ــاد ش ــاوری ایج ــش و فن پژوه
زیــادی از صنــدوق بورســی کــه بــه تامیــن ســرمایه 
کارخانه هــای  انــواع  همچنیــن  کرده انــد  ورود 
نــوآوری و خیــل عظیــم جوانــان کــه در ۱۰ هــزار 
اســتارتاپ فعال هســتند هــم مســتندات 
دیگــری بــرای توســعه ایــن فرهنــگ در 

ــت. ــور اس کش
رییــس بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد: شــکل گیری 
ــزار  ــش از ۳۰۰ ه ــاد بی ــا ابع ــدی ب ــاد جدی اقتص
میلیــارد تومان و اشــتغال مســتقیم بــاالی ۳۵۰ هزار 
نفــر هــم نتیجــه توســعه علــم و فنــاوری در کشــور 

اســت. 
و  ســاخت  ایــران  مفاهیــم  افــزود:  ســتاری 
فناوری هــای خــاق هــم حاصــل همیــن تاش هــا 

اســت و امیدواریــم ایــن حرکــت ادامــه یابــد.
ــز در  ــودرو نی ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ایــن مراســم بــا بیــان این کــه کاهــش آالیندگی هــا 
علــت اصلــی ورود به حــوزه تولیــد خودروهــای برقی 
ــازی  ــگاه داخلی س ــا ن ــودرو ب ــت: ایران خ ــت، گف اس
بــه ســمت برقی ســازی تــارا رفتــه و توفیقــات خوبی 

نیــز بــه دســت آورده اســت. 
ــط  ــی محی ــزان آالیندگ ــزود: می ــی اف ــاد مقیم فرش
از  یکــی   CO2 و  گلخانــه ای  گازهــای  زیســت 
موضوعــات مهــم محیــط زیســت در جهــان اســت، 
طبــق پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه، بــا ادامــه 
رونــد فعلــی در ســال ۲۰۵۰ بــه دو برابــر تولیــد فعلی 
CO2 در جهــان مــی رســیم اما براســاس هدفگذاری 
 CO2 ــد ــد تولی ــه ۵۰ درص ــد ب ــه بای ــورت گرفت ص
امــروز دســت یابیــم و الزمــه آن هــم ایجــاد تغییــر در 
تولیدکننــده هــای CO2 اســت کــه خــودرو یکــی از 
ایــن منابــع آالینــده به حســاب می آیــد. ایران خــودرو 
ــارا حرکــت خــود در  ــی ت ــا طراحــی خــودروی برق ب

ایــن مســیر را آغــاز کــرده اســت. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش تولیــد خودروهــای برقــی 
ــی، اظهــار  در ســبد محصــوالت خودروســازان جهان

کــرد: در حالــی کــه کل خودروهــای تولیــد در جهان 
ــی ۲۰  ۱۷ درصــد کاهــش داشــته، خودروهــای برق
ــد  ــان می ده ــه نش ــت ک ــته اس ــد داش ــد رش درص
نســل آینــده خودروهــا در جهــان بــه ســمت 

ــی رود.  ــی م ــای برق خودروه
ــران خــودرو، تصریــح  مدیرعامــل گــروه صنعتــی ای
کــرد:  بــرای این کــه فاصلــه فنــاوری خــودرو بــا دنیــا 
را کاهــش دهیــم، بایــد در ایــن بخــش فعالیــت های 
خــود را آغــاز کنیــم، گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 
بــه عنــوان یکــی از ارکان اصلــی اقتصــاد خودرویــی 
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و خــودروی تــارای تمام 
برقــی را بــا ایــن نــگاه کــه تمــام اجــزا و قطعــات را 

ــد طراحــی کــرده اســت.  داخلی ســازی کن
ــای  ــت نهاده ــزوم حمای ــر ل ــد ب ــا تاکی ــی ب مقیم
حاکمیتــی بــرای ادامــه مســیر ایــران خــودرو 
در طراحــی و تولیــد خودروهــای برقــی، گفــت:  
درخواســت داریــم تــا حاکمیــت نقشــه راه را ترســیم 
و وظایــف هــر بخــش را تبییــن کنــد تــا حرکــت مــا 

ــود.  ــف نش ــت متوق ــده اس ــاز ش ــه آغ ک
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، بــه لــزوم 
ــوع  ــن ن ــازی ای ــادی و صنعتی س ــع اقتص ــع موان رف
خودروهــا اشــاره و بیــان کــرد: وزارت صمــت، دولــت، 
مراکــز تحقیقاتی، مجلس شــورای اســامی، ســازمان 
محیط زیســت، شــهرداری هــا، بانک مرکــزی، وزارت 
کشــور و ســایر نهادهــای مرتبــط بازیگــران کلیــدی 
در حــوزه توســعه و بهــره بــرداری صنعــت خــودروی 

برقــی در کشــور هســتند.
وی هــم چنیــن کمــک بــه توســعه و صنعتی ســازی 
خودروی برقی را نیازمند تدوین نقشــه راه مشــخصی 

دانســت کــه نقش تمــام ســازمان های مرتبــط در آن 
مشــخص شــده باشــد تــا بتــوان بــا کمــک شــبکه 
ــای اقتصــادی و صنعتی ســازی آن را  ــن، گام ه تامی

بــه درســتی برداشــت.
ــودرو،  ــران خ ــدام ای ــن اق ــرد: ای ــح ک ــی تصری مقیم
نشــان دهنــده تــوان داخلی ســازی و خودکفایــی 
در زمینــه تولیــد سیســتم ها و زیرسیســتم های 
خــودروی تــارای برقــی اســت. امــا بــرای این کــه ایــن 
نمونه ســازی تبدیــل بــه صنعتی ســازی شــود نیازمند 
اجــرای این نقشــه راه هســتیم تــا بتوانیم به ســرانجام 
خوبــی رســیده و در آینــده نزدیــک شــاهد شــکوفایی 
ــل  ــی قاب ــوان خــودروی داخل ــه عن ــن محصــول ب ای

اطمینــان حتــی بــا ظرفیــت صادراتــی باشــیم.
ــارای  ــه خــودروی آزمایشــی ت ــی اســت، نمون گفتن
برقــی در شــرکت دانــش بنیــان جتکــو زیرمجموعــه 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو توســعه یافتــه اســت. 
ــروز کــه در محــل دایمــی نمایشــگاه  در مراســم ام
ــا حضــور ســورنا  بین المللــی تهــران برگــزار شــد، ب
ســتاری معــاون علمــی و فنــاوری رییس جمهــوری، 
فرشــاد مقیمــی مدیرعامــل ایــران خــودرو، احمدرضا 
الهیجــان زاده رییــس ســازمان محیــط زیســت 
ــط  ــی و تاالب هــای ســازمان حفاظــت از محی دریای
ــعه  ــتاد توس ــر س ــی دبی ــر منطق ــت و منوچه زیس
فناوری هــای فضایــی و حمــل و نقــل پیشــرفته 
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری، از ۱۵ 
محصــول حــوزه هوایــی، فضایــی، خودرویــی، ریلــی، 
ژئوماتیک، ســنجش از دور و هوشمندســازی رونمایی 
ــتاوردهای  ــا و دس ــط از مزای ــع مرتب ــا صنای ــد ت ش

دانش بنیان هــای کشــور بهره منــد شــوند.

با حضور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری صورت گرفت

رونمایی از نخستین نمونه آزمایشی
تارای برقی
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ــهم  ــان س ــالیانه صاحب ــادی س ــی ع ــع عموم مجم
ــه 3۰  ــی ب ــی منته ــال مال ــرای س ــاکو ب ــرکت ایس ش
اســفند مــاه ۹۹، بــا حضــور ســهامداران در تاریــخ اول 

ــد. ــزار ش ــاری برگ ــال ج ــاه س ــر م تی

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایســاکو، در ایــن جلســه کــه با حضــور مدیر 
عامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، جمعــی از مدیــران ارشــد ایــن مجموعــه و 
مدیــران ارشــد ایســاکو برگــزار شــد، صورت هــای مالــی توســط مجمــع عمومــی 

ــد. تصویب ش
در ایــن جلســه گــزارش حســابرس مســتقل و بــازرس قانونــی، قرائــت و 
صورت هــای مالــی، بــرای چهارمیــن مرتبــه متوالــی، بــا اظهــار نظــر مقبــول و 

ــد شــد.  ــِد حسابرســی تائی ــدون بن ب
در ادامــه مهــدی مونســان، مدیــر عامــل شــرکت ایســاکو، اعضــای هیــات مدیــره 
ــات و عملکــرد شــرکت، چشــم اندازها،  ــزارش مبســوطی از اقدام ــن، گ و معاونی

ــد. ــه کردن چالش هــا، راهبردهــا و برنامه هــای آینــده مجموعــه ارای
مونســان در این جلســه به برخی دســتاوردهای بزرگ ایســاکو در ســال 99 اشــاره 
کــرد و گفــت: کســب یازدهمیــن دوره متوالــی مقام اولــی در حــوزه خدمات پس 
از فــروش صنعــت خــودرو کشــور، افزایــش پیوســته و مســتمر شــاخص رضایــت 
مشــتریان و کســب رکــورد بی ســابقه در بیــن تمامــی خودروســازی های دارای 
بیــش از ده نمایندگــی در ایــن زمینــه بــا اخــذ امتیــاز ۷۷۳ طبــق اعام ســازمان 

بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران، افزایــش تعــداد نمایندگی هــای رتبــه یــک 
و ممتــاز بــه ۶۶درصــد کــه ارتقــای کیفــی شــبکه خدمــات پــس از فــروش را بــه 

همــراه داشــت، از جملــه موفقیت هــای ایــن مجموعــه بــوده اســت. 
وی در ادامــه اقدامــات ایســاکو در ســال پیــش، بــه بهبــود 4۸ درصــدِی نســبت 
ثبــت درخواســت ها و شــکایات بــه پذیــرش و همچنیــن کاهــش ۲۱ درصــدی 
زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای بــاز، افزایــش۲۰ درصــدی نــرخ تامیــن و عرضه 
ــه درخواســت در بخــش تجــاری و فروشــگاهی، افزایــش۵۰  قطعــات نســبت ب
درصــدی فــروش لــوازم یدکــی معــادل ۱۲۰۰میلیــارد تومــان و افزایــش ســود 

عملیاتــی بــه میــزان ۱۰۷۰درصــد اشــاره کــرد.
فرشــاد مقیمــی مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو در ادامــه ایــن نشســت، 
بــا تاکیــد بر تــاش در راســتای افزایــش روزافــزون رضایــت مشــتریان از خدمات 
پــس از فــروش، از عملکــرد شــرکت ایســاکو تقدیــر و ابــراز امیــدواری کــرد: ایــن 
ــه و شــیوع  شــرکت در شــرایط دشــوار اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای ظالمان
ویــروس کرونــا کــه همچنــان ادامــه دارد، بتوانــد همچــون گذشــته بــا طرح ریزی 
ــروه،  ــروش گ ــس از ف ــات پ ــی خدم ــوان متول ــه عن ــداف ب ــق اه ــرای موف و اج
همچنــان شــاخص و قدرتمنــد عمــل کنــد. اصغــر ابوالحســني هســتیاني، قائــم 
مقــام ایران خــودرو در حــوزه مالــي و اقتصــادي بــه عنــوان رییــس مجمــع نیــز 

اقدامــات ایســاکو را شایســته تقدیــر خوانــد.
ــان  ــان مجمــع عمومــی شــرکت ایســاکو، ترازنامــه و حســاب ســود و زی در پای
تصویــب و روزنامــه اطاعــات به عنــوان روزنامــه کثیراالنتشــار و بــازرس قانونی و 

حســابرس مســتقل بــرای ســال بعــد انتخــاب شــد.

مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت ایساکو برگزار شد
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شــرکت ایســاکو )خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو( بــا شــناخت از محیــط اقتصــادی و 
روانــی و نیــاز جامعــه آمــاری و برنامه ریزی هــای مســتمر بــرای خــود یــک اســتراتژی طراحی 
و تعریــف کــرده اســت. بــه نحــوی کــه ایــن برنامــه بــا توجــه بــه دســتاوردهایی کــه داشــته 
ــدن از  ــرای جانمان ــز ب ــرکت ها نی ــایر ش ــه س ــرا ک ــود. چ ــت ش ــش رقاب ــث افزای ــد باع ــت می توان اس
ایســاکو ســعی می کننــد خــود را بــه ســطح ایــن شــرکت برســانند. بنابرایــن هــر چنــد ایــن اســتراتژی 
ــرای اهــداف شــرکتی خــود تعییــن شــده اســت امــا باالبــودن اســتانداردهای تعریف شــده  ایســاکو ب
ــه بیــان  ــه دنبــال خــود خواهــد کشــید. ب ــه ای اســت کــه بــدون تردیــد ســایر رقبــا را نیــز ب به گون

ســاده تر، اســتراتژی ایســاکو باعــث افزایــش ســطح اســتانداردها در کشــور خواهــد شــد. 
ایــن بخشــی از فراینــد رو بــه رشــدی اســت کــه شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو در 
پیــش گرفتــه اســت. در واقــع زمانــی کــه کشــور تحــت تاثیــر عوامــل بســیاری از جملــه عــدم ثبــات 
ــه  ــا تزریــق آرامــش ب ــا قــرار داشــته و دارد، ایســاکو ب ــرخ ارز، تحریم هــا و کرون اقتصــادی، افزایــش ن
مجموعــه، تنهــا رونــد رو بــه رشــد بــا محوریت مصــرف کننــدگان را مــد نظــر قــرار داده اســت. بنابراین 
در نتیجــه پیاده ســازي اســتراتژي ها در حــوزه شــبکه خدمــات، بازایابــی و فــروش توانســت بــه عمــده 

اهــداف خــود در ســال ۱3۹۹ دســت پیــدا کنــد. 

دستاوردهای ایساکو در 99؛

تالش هایی که به 
ثمر نشست
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حرکت در هر شرایطی بدون بهانه 
ایســاکو بــرای یازدهمیــن ســال متوالــی نه تنهــا توانســت مقام 
نخســت خدمــات پــس از فــروش در حوزه هــای مختلــف را بــاز 
هــم بــه نــام خــود ثبــت کنــد بلکــه بــا افزایــش ۵۰درصــدی 

فــروش نیــز همــراه شــد. 
ــدان  ــور چن ــادی کش ــت اقتص ــه وضعی ــد ک ــی نمی کن فرق
مناســب نباشــد، اثــرات تحریــم وجــود داشــته باشــند، کرونــا 
همچنــان باشــد یــا رقبــای قدرتمنــدی حضــور داشــته باشــند، 
ــه خــود متعهــد شــده  ــه نظــر می رســد ایســاکو ب چــرا کــه ب
اســت تحــت هــر شــرایطی حرکــت بــه ســوی تحقــق اهــداف 
اســتراتژیکش را ادامــه بدهــد. اهدافــی کــه عــاوه بــر افزایــش 
دســتاوردهای مختلــف شــرکت، ایســاکو را بــرای تحقــق هــدف 
ــزان  ــتر می ــه بیش ــش هرچ ــی افزای ــی اش یعن ــی و نهای غای
رضایــت مشــتری نزدیک تــر کنــد. جدیدتریــن گــزارش 
ســازمان بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران نیــز مهــر تائیدی 

ــد اســت.  ــر ایــن رون ب

پاسخگویی تمام وقت
ــان  ــخت گیری بازرس ــه س ــه ب ــا توج ــاز ب ــن امتی ــب ای کس
مشــتریان  و  ســو  یــک  از  اســتانداردها  و سخت ترشــدن 
ســخت گیر و سخت پســند از ســوی دیگــر ممکــن شــده 
اســت. ایجــاد چنیــن رضایتــي بــه پشــتوانه تقویــت و اســتفاده 
صحیــح از پتانســیل هاي شــبکه امکان پذیــر شــده اســت رشــد 
۲۰درصــدي نــرخ تامیــن و عرضــه قطعــات نســبت بــه ســال 
گذشــته یکــی از ایــن دســتاوردها بــوده اســت. دســتاوردهایی 
کــه زنجیــروار باعــث بهبــود ســایر عملکردهــا نیــز شــده اند. بــه 
نحــوی کــه بهبــود و رشــد نــرخ تامیــن قطعــه موجــب کاهــش 
چشــمگیر نســبت شــکایات تامیــن بــه پذیــرش را نیــز فراهــم 
کــرد. در ایــن میــان میانگیــن زمــان رســیدگی بــه پرونده هــای 
و نســبت  درخواســت و شــکایات مشــتریان ۲۱ درصــد 
درخواســت ها و شــکایات بــه پذیــرش 4۸ درصــد بهبــود یافــت. 

حفظ سکوی نخست با بهبود عملکرد
شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو بــا توجــه بــه 
فاصلــه نســبتا زیــادی کــه بــا رقبــا دارد، می توانســت شــرایط 
ــه همــان متغییرهــا بازهــم مقــام  ــکا ب ــا ات ــه کــرده و ب را بهان
نخســت ســال 99 را در بیــن خودروســازان کشــور از آن خــود 
کنــد، در ایــن راســتا ایســاکو توانســت بــا کســب امتیــاز ۷۷۳ 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــتریان از خدم ــت مش ــاخص رضای در ش
نســبت بــه ســال گذشــته ۱.۳ درصــد رشــد را در ایــن زمینــه 
تجربــه کنــد؛ امــا بــه نظــر می رســد کــه ایــن شــرکت اندیشــه 
دیگــری در ســر دارد و خــود را بــرای آینــده ای بــا جهــش بلنــد 
بــه ســمت رضایــت مشــتریان بیــش از پیــش آمــاده می کنــد.

رشد فروش 5۰ درصدی؛ عجیب اما واقعی
ــود،  یکــی از برنامه هایــی کــه ایســاکو در پــی تحقــق آن ب
ــت و  ــش کیفی ــا افزای ــراه ب ــروش هم ــزان ف ــش می افزای
جلوگیــری از نفــوذ بیشــتر قطعــات تقلبــی بــا تــوان رصــد 
لحظــه ای قیمت هــا از ســوی مشــتری ها بــود. رونــدی کــه 
در ســال گذشــته نیــز ادامــه داشــت و بــه رغــم تمــام فــراز 
ونشــیب ها باعــث شــد کــه ایســاکو رکــود فــروش ســال 9۸ 
خــود را بشــکند. بــر اســاس آمــار ارائــه شــده فروش ایســاکو 
ــه ســال  ــا رشــد ۵۰ درصــدی نســبت ب در ســال ۱۳99 ب
قبــل روبــرو بــوده کــه ایــن میــزان رشــد فــروش از ۱۰ برابر 

شــدن ســود عملیاتــی خبــر می دهــد. 

لبخند به وسعت کرانه های آبی
در واقــع آنچــه کــه خدمــات ایســاکو را نســبت بــه ســایرین 
متمایــز کــرده اســت میــزان رضایــت مشــتریان از خدمــات 
پــس از فــروش )CIS(  اســت و رونــد میــزان ایــن رضایــت 
ــاکو در  ــت. ایس ــه اس ــش یافت ــر افزای ــال های اخی ــی س ط
ــود را  ــورد خ ــت رک ــم توانس ــه ه ــن زمین ــال 99 در ای س
ــن در  ــد ای ــزار برس ــدد ۷۷۳ از ه ــه ع ــد و ب ــا کن جابه ج
ــم در ســال های ۱۳9۸ و ۱۳9۷  ــن رق ــه ای ــی اســت ک حال

ــود.  ــه ترتیــب ۷۶۳ و ۷۵۱ ثبــت شــده ب ب

ارتقاي توان فني با آموزش 
ایســاکو همچنــان کــه پاینــدی بــه مســیر طراحی شــده در 
اســتراتژی را اصلی تریــن برنامــه بــرای رســیدن بــه اهــداف 
خــود می دانــد امــا افزایــش ســرعت دســتیابی بــه تحقــق 
آنهــا را تنهــا منــوط بــه تولیــد نمی دانــد. بــه همیــن منظور 
آمــوزش را بــه عنــوان یکــی از اصلــی و محوری تریــن 
ــرار داده اســت. در ســال ۱۳99 بیــش از  ارکان کار خــود ق
۱4۳ هــزار نفــر ســاعت آمــوزش در شــبکه خدمــات پــس 
از فــروش خــود ارایــه داد کــه نســبت بــه برنامــه از پیــش 
تعییــن شــده بــرای آمــوزش ۱۳۰ هــزار نفــر ســاعت بســیار 
بیــش از حــد انتظــار عمــل کــرده اســت؛ ضمــن اینکــه بــا 
توجــه بــه شــرایط کرونایــی کشــور۷۰درصد ایــن کاس هــا 
آنایــن برگــزار شــده اســت کــه بــه طــور پنهــان از بهبــود 
و افزایــش بســترهای زیرســاخت انفورماتیکــی ایــن شــرکت 

ــد.  ــر می ده ــز خب نی
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مسئولیت  اجتماعی
ایســاکو همچنیــن در راســتای پیشــگیری از ویــروس کرونــا، کاهــش تــردد در شــهر و مراجعــه حضوری 
ــال 99،  ــدای س ــه از ابت ــه ای ک ــت، به گون ــعه داده اس ــود را توس ــاخت های خ ــا زیرس ــه نمایندگی ه ب
حــدود ۷9 درصــد از درخواســت های امــدادی حــوزه خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو بــه صــورت 
بالینــی و راه انــدازی در محــل بــه انجــام رســیده و تنهــا ۲۱ درصــد از درخواســت های امــدادی، در نهایت 

بــه نمایندگی هــای مجــاز حمــل شــده اســت. 
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گــروه صنعتی ایــران خــودرو در 
ــتریان  ــت از مش ــتای حمای راس
قطعــات  از  اســتفاده  بــرای 
ــروش،  ــس از ف ــات پ ــبکه خدم ــل ش اص
ــا  ــنه را ب ــب قرض الحس ــهیاتی در قال تس
همــکاری بانــک قــرض الحســنه رســالت 
در اختیــار یدکــی فروشــان، تعمیــرکاران و 

ــد. ــرار می ده ــی ق ــدگان تاکس رانن

مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران 
خــودرو در آییــن امضــای قــرارداد اجــرای ایــن طــرح 
بــا بانــک قــرض الحســنه رســالت، بــا بیــان ایــن کــه 
هــم زمــان بــا تحقــق جهــش تولیــد ایــران خــودرو 
ــای  ــز در شــاخص ه در ســال گذشــته، ایســاکو نی
ــال  ــت: در س ــد، گف ــش یاب ــی توانســت جه مختلف
۱۳99 بــا وجــود تشــدید تحریم هــای ظالمانــه 
و ادامــه مشــکات ناشــی از ویــروس منحــوس 
کرونــا توانســتیم در شــاخص فــروش رشــد ۵۰ 
ــه  ــال ۱۳9۸ ب ــه س ــبت ب ــدی را نس درص

ثبــت برســانیم.
ــق ارزشــیابی شــرکت  ــزود: طب ــدی مونســان اف مه
ــاخص  ــران، در ش ــتاندارد ای ــت و اس ــی کیفی بازرس
رضایــت مشــتری نیــز در ســه ماهــه پایانــی ســال 
گذشــته بــه عــدد ۷۸۳ رســیدیم کــه رکــورد مهمــی 
در ایــن شــاخص در میــان خودروســازان دارای بیــش 
از ۱۰ نمایندگــی در ســطح کشــور بــه حســاب 

می آیــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه در ســال جــاری نیــز، تحقــق 
ــی هــا را  ــع زدای شــعار تولیــد؛ پشــتیبانی هــا و مان
مــاک عمــل قــرار داده ایــم، یکی از شــرایط اســتفاده 
از قطعــات اصلــی ایســاکو توســط مشــتریان را ایجاد 
دسترســی بیشــتر بــه ایــن قطعــات دانســت و گفت: 
ــل  ــات اص ــوذ قطع ــب نف ــش ضری ــه افزای در زمین
اقدامــات مناســبی انجــام شــده و طرح ایســاکو کارت 

نیــز در همیــن راســتا فعالیــت خواهــد کــرد.
مونســان بــا اشــاره بــه فعالیــت ۲۵ هــزار تعمیــرکار 
رســمی و بــه ثبــت رســیده در اتحادیــه تعمیــرکاران 
و 4۰ هــزار یدکــی فــروش، گفــت: بــا تســهیاتی که 
ــات  ــم، قطع ــاز می کنی ــردا آغ ــاص آن را از ف اختص

ــرار  ــان ق ــار آن ــب در اختی ــرایط مناس ــا ش ــل ب اص
خواهــد گرفــت.

وی توزیــع مویرگــی قطعــات اصــل در شــبکه 
ــداف امســال ایســاکو برشــمرد و  ــی را از اه تعمیرات
ــی  ــاکو و ۶۶۰ نمایندگ ــگاه ایس ــت: ۱۰۱۶ فروش گف
ــد. ــی کنن ــاش م ــه ت ــن زمین ــران خــودرو در ای ای

ــوولیت  ــتای مس ــزود: در راس ــاکو اف ــل ایس مدیرعام
هــای اجتماعــی و کمــک بــه تاکســی داران محتــرم 
در شــرایط کرونایــی، امــکان ارایــه تســهیات بــرای 
اســتفاده از قطعــات اصلــی و از طریــق اعتبارســنجی 

ســامانه بانکــی وجــود دارد.
ــون عضــو  ــدی 9 میلی ــرد: در گام بع ــح ک وی تصری
ــرح  ــن ط ــامل ای ــز ش ــالت نی ــک رس ــبکه بان ش

ــد. ــد ش خواهن
ــرای  ــر فرهنــگ ســازی ب مونســان ضمــن تاکیــد ب
اســتفاده از قطعــات اصــل در جامعــه، گفــت: بخــش 
عمــده ای از آســیب هــای خــودرو بــه دلیل اســتفاده 

از قطعــات غیراصــل و بی کیفیــت اســت.
مدیرعامــل بانــک قرض الحســنه رســالت نیــز در این 
ــر  ــاط موث ــه را ارتب ــکل گرفت ــکاری ش ــم، هم مراس

ــد و  ــت کشــور خوان ــان سیســتم بانکــی و صنع می
گفــت: هــدف از ایــن قــرارداد، ایجــاد فضایی مناســب 
بــرای اســتفاده از خدمــات خودرویــی و قطعــات اصل 

اســت.
محمدحســین حســین زاده، تســهیات این طــرح را 
شــرعی،  آســان و ارزان خوانــد و گفت: این تســهیات 
در قالــب قرض الحســنه بــوده و افزایــش قیمتــی در 

قطعــات ایســاکو نیــز لحــاظ نخواهــد شــد.
وی افــزود:  ایــن اقــدام حاصــل همــت شــرکت 
ــط  ــی توس ــاخت های بانک ــاد زیرس ــاکو و ایج ایس
ــک رســالت اســت و از نتیجــه همــکاری شــکل  بان

ــد. ــد ش ــع خواهن ــردم منتف ــه، م گرفت
ــن  ــد را از دســتاوردهای ای ــق تولی حســین زاده، رون
طــرح دانســت و گفــت: در کنــار آن عــاوه بــر 
افزایــش ســهم تجــارت الکترونیــک، ایجــاد اشــتغال 

ــاد. ــز اتفــاق خواهــد افت نی
وی تصریــح کــرد:  تســهیات مــورد نظــر تــا ســقف 
ــه و  ــان و بازپرداخــت شــش ماه ــون توم ۱۲۰ میلی
ســه مــاه تنفــس بــه گــروه هــای هــدف اختصــاص 

خواهــد یافــت.

اعطای تسهیالت 
قرض الحسنه بانک رسالت 

برای ایساکو کارت 
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دومیــن همایــش مجــازی سراســري صاحبــان امتیــاز نمایندگي هــاي 
ــت  ــاي رضای ــي و ارتق ــور هم اندیش ــه منظ ــودرو، ب ــران خ ــاز ای مج
مشــتریان از خدمــات پــس از فــروش، بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت 

ایســاکو برگــزار شــد.

در ایــن همایــش مدیرعامــل ایســاکو در کنــار ســایر معاونیــن و مدیــران ایــن مجموعه، ضمــن ارتباط 
مســتقیم آنایــن )به منظــور حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی( بــا نمایندگي هــاي مجــاز ایــران خــودرو 
و مدیــران دفاتــر منطقــه اي، مســایل و مشــکات مختلف در حــوزه خدمات پــس از فروش را بررســي 

و بــراي بهینه ســازی ارایــه خدمــات مطلوب تــر بــه مشــتریان، راهکارهــاي اجرایــي ارایــه کردنــد. 
ــرکاي  ــن ش ــا را مهم تری ــروش، نمایندگي ه ــس از ف ــات پ ــاون خدم ــي مع ــت وردین ــن نشس در ای
تجــاري در امــر خدمت رســاني بــه مشــتریان دانســت و گفــت: همــواره در شــرکت ایســاکو جلســات 
متعــددی بــه منظــور بررســي مشــکات نمایندگي  هــا بــا انجمــن صنفــي و دفاتــر منطقــه اي برگــزار 
ــا حــد  ــا کمــک مدیــران مربوطــه ت می شــود و در خصــوص خواســته ها و نیازمندی هــای ایشــان ب

امــکان اقدامــات الزم بــه انجــام رســیده اســت.
ــاز  ــاي مج ــکر از نمایندگي ه ــن تش ــه ضم ــن جلس ــاکو، در ای ــل ایس ــان مدیرعام ــدی مونس مه
ــه  ــوب ب ــات مطل ــه خدم ــرای ارائ ــه ب ــن مجموع ــی ای ــازوی اجرای ــوان ب ــه عن ــه ب ــودرو ک ایران خ
مشــتریان تــاش می کننــد، گفــت: در زنجیــره ارزش ایســاکو، مشــتریان در باالتریــن جایگاه هســتند 
و افزایــش رضایــت ایشــان از خدمــات، نقطــه عطــف فعالیت هــای شــرکت  اســت و ایــن نیازهــا و 
خواســت مشــتری اســت کــه بــه تاش هــای مــا در حــوزه خدمــات پــس از فــروش، معنــا و ســمت 

ــد. ــو می بخش و س
وی در ایــن نشســت ضمــن تبییــن افــق ســال ۱4۰۰ شــرکت ایســاکو از اقدامــات در دســت انجــام 
بــرای بهبــود وضعیــت کســب و کار نمایندگی هــا و بــه تبــع آن افزایــش رضایــت مشــتریان نهایــی 
گــروه، از جملــه روش هوشــمند اختصــاص قطعــات بــه نمایندگی هــا )MRP( کــه موجــب اصــاح 
ــوازم یدکــی مــورد نیــاز مشــتریان در نمایندگی هــا  نظــام توزیــع و تســریع در تامیــن قطعــات و ل

ــر داد.  ــود، خب می ش
مونســان در ایــن جلســه بــا اعــام برخــی دســتاوردهای بــزرگ ایســاکو در ســال 99 گفــت: حفــظ 
جایــگاه برتــر در حــوزه خدمــات پــس از فــروش صنعــت خــودرو کشــور و افزایش پیوســته و مســتمر 
میــزان رضایتمنــدی مشــتریان، کســب رکــورد بی ســابقه در بیــن تمامــی خودروســازی های دارای 
بیــش از ده نمایندگــی در ایــن زمینــه بــا اخــذ امتیــاز ۷۷۳ طبــق اعــام ســازمان بازرســی کیفیــت 
و اســتاندارد ایــران، افزایــش تعــداد نمایندگی هــای رتبــه یــک و ممتــاز بــه ۶۶درصــد کــه ارتقــای 
کیفــی شــبکه خدمــات پــس از فــروش را بــه همــراه داشــت، از جملــه موفقیت هــای ایــن مجموعــه 

بــا همراهــی و همدلــی نمایندگی هــای مجــاز، در ســال پیشــین بــوده اســت. 
وی در ادامــه مــرور دســتاوردهای ســال پیــش بــه، بهبــود 4۸ درصــدِی نســبت ثبــت درخواســت ها 
ــاز و همچنیــن  ــه پرونده هــای ب ــه پذیــرش، کاهــش ۲۱ درصــدی زمــان رســیدگی ب و شــکایات ب
ــه درخواســت در بخــش تجــاری و  ــرخ تامیــن و عرضــه قطعــات نســبت ب افزایــش۲۰ درصــدی ن

فروشــگاهی اشــاره کــرد. 
او بــا اشــاره بــه عقــد تفاهم نامــه ای جدیــد بیــن شــرکت ایســاکو و بانــک رســالت گفــت: طــی ایــن 
ــه واســطه »ایســاکو  ــا اســتفاده از تســهیات فراهــم شــده ب تفاهم نامــه مشــتریان مــا می تواننــد ب
کارت« بــا توجــه بــه شــرایط خــود از ســه تــا ۱۲۰ میلیــون تومــان، قطعــات و خدمــات دریافت کنند 
و بــا ســه مــاه تنفــس، اقســاط آن را پرداخــت کننــد کــه امیدواریــم بــا امــکان ایجــاد شــده و ارتقــا 

فــروش، بــاز هــم شــاهد افزایــش رضایــت مشــتریان باشــیم.
در ادامــه ایــن همایــش نمایندگي هــاي منتخــب ضمــن بیــان نظــرات خــود و ابــراز رضایــت از توجــه 
ویــژه شــرکت ایســاکو بــه خدمــات پــس از فــروش از ایــن مجموعــه تقدیــر و تشــکر کردنــد و بــا 
بیــان خرســندی از برگــزاری ایــن جلســه، مســایل و مشــکات خــود و مشــتریان مراجعــه کننــده به 

نمایندگی هــا را بــرای بهبــود روال هــا و چابک ســازی فرآیندهــا اعــام کردنــد.
ــه  ــان اینک ــا بی ــب، ب ــای منتخ ــته های نمایندگی ه ــرات و خواس ــنیدن نظ ــس از ش ــان پ مونس
نمایندگي هــا خــط اول ارتبــاط گــروه صنعتــی ایران خــودرو و مشــتریان هســتند و اقدامــات آن هــا 
بــه صــورت مســتقیم بــر افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان موثــر اســت، از مدیــران و صاحبــان امتیــاز 
خواســت تــا تمــام مســایل خــود را بــه صــورت شــفاف بــه مســئوالن شــرکت منعکــس کننــد تــا بــا 
بررســی نقــاط قابــل بهبــود و اصاحــات مســتمر، بهتریــن نتیجــه را در ایــن زمینــه شــاهد باشــیم.
مدیرعامــل ایســاکو در پایــان ایــن جلســه گفــت: تمامــی موارد مطرح شــده در جلســه حاضر، توســط 
همــکاران مــورد بررســي و ارزیابــي قــرار خواهــد گرفــت و امیدواریــم در ســال تولیــد، پشــیتبانی و 
ــری  ــع در مســیر چابک ســازی و ارتقــاء خدمــات گام هــای موث ــع موان ــا رف مانع زدایی هــا بتوانیــم ب

برداریم.

با محوریت افزایش رضایت مشتریان از
خدمات پس از فروش برگزار شد:

دومین همایش مجازی 
سراسري صاحبان امتیاز 
نمایندگي هاي مجاز 
ایران خودرو 
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همایــــــش سراســـــری 
ــرکت  ــاز ش ــگاه های مج فروش
دفاتــر  مدیــران  و  ایســاکو 
ــن  ــل ای ــر عام ــور مدی ــا حض ــه ای ب منطق
اهــداف  تشــریح  به منظــور  شــرکت، 
فــروش و هم اندیشــی در خصــوص توســعه 
و ارتقــای کیفیــت فــروش قطعــات و لــوازم 
ــد. ــزار ش ــط برگ ــورت برخ ــی به ص یدک

ــاکو  ــرکت ایس ــه در ش ــش ک ــن همای در ای
صــورت گرفــت، مهــدی مونســان مدیرعامــل 
ــتقیم  ــاط مس ــن ارتب ــاکو ضم ــرکت ایس ش
پروتکل هــای  حفــظ  )به منظــور  آنایــن 
بهداشــتی( بــا صاحبــان امتیــاز فروشــگاه های 
مجــاز منتخــب، مســایل و مشــکات حــوزه 
فــروش را بررســی و بــرای بهینه ســازی و 
ــی  ــای اجرای ــهیل آن، راهکاره ــای تس راه ه

ــد. ــه کردن ارای
در ایــن نشســت، مونســان بــا تقدیــر از 
فروشــگاه های مجــاز مجموعــه گفــت: در 
شــرایطی کــه بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی 
ناشــی از تحریــم و برخــی مشــکات 
نظارتــی، فــروش قطعــات تقلبــی 

تبدیــل بــه معضــل بــازار لــوازم یدکــی 
بــه  مجــاز،  فروشــگاه های  اســت،  شــده 
ــوازم یدکــی،  ــازوی اصلــی فــروش ل عنــوان ب
ــی و  ــات اصل ــه در تاشــند کــه قطع منعهدان
بــا کیفیــت را بــه دســت مشــتریان برســانند.
در  ایســاکو  شــرکت  کــرد:  تشــریح  وی 
ــب و کار  ــای کس ــاح فرآینده ــتای اص راس
ــال  ــاله را از س ــه ای ســه س فروشــگاه ها برنام
99 آغــاز کــرد و طــی ایــن برنامــه ۵۶ فرآینــد 
ــر  ــری تغیی ــه شــکل موث در ســال گذشــته ب
یافــت. امیدواریــم تــا پایــان ســال ۱4۰۱ 
ــم  ــدی، بتوانی ــرات فرآین ــن تغیی ــه ای ــا ادام ب
ــروش از  ــن ســاختار ف ــن و پربارتری ــه بهتری ب

ــم. ــت یابی ــگاه ها دس ــق فروش طری
 وی در ادامــه بــا ابــراز تاســف از این کــه 
روزانــه حجــم باالیــی از لــوازم یدکــی در 
کارگاه هــای زیرزمینــی تولیــد و یا با نوســازی 
ــود،  ــازار وارد می ش ــه ب ــتعمل ب ــات مس قطع
گفــت: عــاوه بــر تولیــدات مجعــول، قطعــات 
وارداتــی بی کیفیــت و درجــه چنــدم نیــز بــه 
دلیــل ضعــف نظارتــی در اختیــار هموطنــان 
ایجــاد  بــر  عــاوه  کــه  می گیــرد  قــرار 
خطــرات جانــی و مالــی بــرای مــردم، باعــث 

فلــج شــدن تولیــد داخــل و ایجــاد مشــکات 
اقتصــادی عدیــده بــرای فروشــندگان قطعــات 

ــود. ــت می ش ــا کیفی ــی و ب اصل
ــاف  ــر خ ــبختانه ب ــه داد: خوش ــان ادام مونس
مشــکاتی همچــون تحریم هــای ظالمانــه 
ــئولین  ــارت مس ــدم نظ ــا و ع ــادی، کرون اقتص
ــازار قطعــات تقلبــی، در ســال 99 موفــق  ــر ب ب
شــدیم نــرخ تامیــن و عرضــه قطعــات نســبت 
بــه درخواســت در بخــش تجــاری و فروشــگاهی 
ــد  ــین، ۲۰ درص ــال پیش ــا س ــه ب را در مقایس
افزایــش دهیــم؛ همچنیــن بــا برنامه ریزی هــای 
انجــام شــده، بــه موفقیت هــای همچــون 
ــی  ــوازم یدک ــروش ل ــدی ف ــش۵۰ درص افزای
معــادل ۱۲۰۰میلیــارد تومــان و افزایــش ســود 
عملیاتــی به میــزان ۱۰۷۰درصد دســت یافتیم؛ 
ــه  ــق ب ــز موف ــاری نی ــال ج ــاه س ــرداد م در خ
ــه فــروش  پشــت ســر گذاشــتن رکــورد ماهیان

شــرکت شــدیم.
ــان  ــش، برخــی از صاحب ــن همای ــه ای در ادام
ابــراز  ضمــن  مجــاز  فروشــگاه ی  امتیــاز 
خرســندی از برگــزاری ایــن جلســه، مســایل 
و مشــکات مربــوط بــه خــود و مشــتریان را 

ــد. ــام کردن اع

مدیــر عامــل ایســاکو پــس از اســتماع مســایل 
و پیشــنهادهای مطــرح شــده توســط صاحبان 
ــزون  ــود روزاف ــاز گفــت: در راســتای بهب امتی
فــروش و اجــرای مــوارد طــرح شــده توســط 
دارنــدگان فروشــگاه های مجــاز ایســاکو، پــس 
ــی تشــکیل می شــود و  از جلســه کارگروه های
نتایــج اقدامــات ایــن کارگروه هــا طــی دو 
ــانی  ــی اطاع رس ــت آت ــده، در نشس ــاه آین م

خواهــد شــد.
ــروش  ــی و ف ــاون بازاریاب ــی، مع شــهرام غام
ایســاکو نیــز در ایــن نشســت بــا ارائــه 
ــن  ــای ای ــرد و تشــریح اقدام ه ــزارش عملک گ
حــوزه از دالیــل رشــد و بهبــود وضعیــت 
بازرگانــي و کســب و کار فروشــگاه ها کــه 
منجــر بــه افزایــش رضایتمندي ایشــان شــده 
ــگاه های  ــزود: فروش ــت و اف ــخن گف ــود، س ب
مجــاز جــزو مهم تریــن شــرکای تجــاری ایــن 
مجموعــه هســتند و از اهمیــت باالیــی در 

ــد. ــرار دارن ــرکت ق ــره ارزش ش زنجی
ــه  ــن جلس ــان ای ــاکو در پای ــل ایس مدیرعام
حاضریــن،  مســایل  اســتماع  از  پــس  و 
ــهیل  ــود و تس ــور بهب ــه منظ ــی ب توصیه های

فرآیندهــاي کســب وکار ارائــه کــرد.

با حضور مدیر عامل ایساکو تبیین شد:

تشریح اهداف فروش سال 1400 شرکت ایساکو 
در نشست سراسری فروشگاه های مجاز
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ــروه  ــتریان گ ــوق مش ــت از حق ــتای صیان ــت در راس ــت حراس مدیری
ــرکت  ــاری ش ــرکای تج ــت از ش ــودرو و حمای ــران خ ــی ای صنعت
ایســاکو؛ طــی ســال ۱3۹۹ پیــرو گزارش هــای واصلــه از ســوی شــبکه 
ــه ای از  ــل ماحظ ــداد قاب ــایی تع ــه شناس ــق ب ــا، موف ــگاهی و نمایندگی ه فروش
ــد ایســاکو و تولیــد  مراکــز و کارگاه هــای متخلــف در زمینــه سوءاســتفاده از برن

ــی صــادر شــد. ــرای آنهــا احــکام قضای ــات تقلبــی شــدند و ب قطع

موارد کشف شده به شرح ذیل است:
ــا  ــتار ب ــتاندارد تکس ــد اس ــی و فاق ــای تقلب ــته بندی لنت ه ــد و بس ۱. تولی

ــه همــراه لیبــل و هالوگــرم در تهــران بســته بنــدی ایســاکو ب
نتیجه پیگیری: داللت پرونده به دادسرا و دستور بازداشت کلیه رابطان

ــا بســته بندی شــرکت ایســاکو در شــهر تهــران  ۲. توزیــع قطعــات تقلبــی ب
)جــاده خــاوران(

نتیجــه پیگیــری: دســتگیری و بازداشــت رابطــان موضــوع توســط اداره آگاهــی و پلمــب نمــودن انبار 
مغازه و 

۳. تولید و بسته بندی قطعات بدنه تقلبی در بومهن 
نتیجه پیگیری: پلمب کارخانه و ارسال پرونده به بازرسی اداره صمت

4. توزیــع و فــروش قطعــات تقلبــی و مشابه ســازی شــده شــرکت ایســاکو در 
شــهر تهران 

نتیجه پیگیری:  پلمب فروشگاه و ارجاع پرونده به بازرسی اداره صمت تهران

۵. فــروش لنت هــای تقلبــی بــا برنــد ایســاکو بــه وســیله یکــی از ســایت های  
معتبــر فــروش اینترنتــی در شــهر تهران

نتیجه پیگیری : بازداشت فرد متخلف و تحویل به مراجع قضایی

ــه  ــران خــودرو ب ــواع خــودروی محصــوالت ای ــور ان ۶. تولیــد انبــوه درب موت
ــرج  ــهر ک ــاکو در ش ــرکت ایس ــته بندی ش ــراه بس هم

نتیجه پیگیری: بازداشت مالک، پلمب  نمودن کارخانه و ارجاع پرونده به مراجع قضایی

۷. چاپ و تولید ملزومات بسته بندی شرکت ایساکو )کارتن( در شهر رودهن 
نتیجه پیگیری : پلمب چاپخانه و ارجاع پرونده به بازرسی اداره صمت

در صورت مشاهده موارد مشابه ما را در جریان بگذارید.
شماره تماس همراه و شبکه های اجتماعی فعال :۰9۳۳94۸۷۵۵۶

 herasat@isaco.ir  :نشانی پست الکترونیکی      herasat.isaco :پیام رسان سروش و ایتا

لوازم یدکی تقلبی؛
خاکستری بر جان و مال مشتریان
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از  پــس  خدمــات  شــرکت 
ــی  ــودرو در پ ــروش ایران خ ف
ــات تقلبی  ــروش قطع ــف ف کش
معروف تریــن  از  یکــی  در  مجعــول  و 
آنایــن کشــور،  ســامانه های خریــد 
ــا  ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــدار داد ک هش
ــوازم  ــات و ل ــروش قطع ــر ف ــز معتب مراک
ایران خــودرو،  محصــوالت  یدکــی 
ــن  فروشــگاه ها و نمایندگی هــای مجــاز ای

ــتند. ــرکت هس ش

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس 
از فــروش ایران خــودرو، شــرکت ایســاکو بــه منظــور 
بررســی نیازمندی هــای مشــتریان و کشــف قطعات 
تقلبــی، بــازار لــوازم یدکــی را بــه صــورت مســتمر و 

مــدون مــورد رصــد قــرار می دهــد. 
ــور،  ــی های مذک ــی بررس ــزارش و ط ــن گ بنابرای
ســایت های  بزرگ تریــن  از  یکــی  اخیــرا 
بــه  اقــدام  اینترنتــی )د.ک(  فــروش 

بســته بندی های  در  تقلبــی  قطعــات  عرضــه 
ــراه برچســب مخصــوص ایســاکو  ــه هم ــول ب مجع
ــس از کســب  ــود کــه پ ــرام( کــرده ب ــل هالوگ )لیب
اطاعــات تکمیلــی، اعــام موضــوع بــه اداره آگاهــی 
و اخــد دســتور قضایــی بــه همــراه مقامــات، محــل 
ــران  ــتان ته ــان بهارس ــوازم در خیاب ــن ل ــوی ای دپ

ــد. ــایی ش شناس
ــی از  ــل توجه ــم قاب ــایی حج ــن شناس ــی ای در پ
قطعــات تقلبــی، تجهیــزات و ادوات بســته بندی 
ــواع  ــم، ان ــه عائ ــون منقــوش ب ــی شــامل نایل جعل
ــوار چســب،  ــی، ن ــرام جعل ــل و هولوگ و اقســام لیب
ــه  قطعــات تقلبــی بســته بندی شــده و ... مربــوط ب
شــرکت ایســاکو و ســایر شــرکت های خودروســازی 
کشــف و ضبــط شــد. در ادامــه کشــف ایــن انبــار، 
ــر،  ــن ام ــل در ای ــل دخی ــی عوام ــائی تمام شناس
شــامل تولیدکننــدگان قطعــات، چاپخانــه، بازاریاب، 

ــت. ــری اس ــال پیگی ــره در ح ــته بندی و غی بس
گفتنــی اســت در طــی چنــد ســال اخیــر، با شــدت 
گرفتــن فــروش قطعــات تقلبــی و غیراســتاندارد در 

بــازار لــوازم یدکــی، شــرکت ایســاکو بــا مدنظــر قرار 
ــظ  ــور حف ــه منظ ــی و ب ــئولیت اجتماع دادن مس
اعتبــار برنــد و نشــان خــود، بــا ورود بــه ایــن موضوع 
ــد و  ــی تولی ــای زیرزمین ــادی از کارگاه ه ــداد زی تع
فــروش ایــن قطعــات را کشــف و بــا کمــک نهادهای 
نظارتــی اقــدام بــه معرفــی، پلمــب و ضبــط امــوال 
ایــن مراکــز و کوتــاه کــردن دســت ســودجویانی کــه 
ــرده  ــد، ک ــازی می کنن ــردم ب ــال و م ــان و م ــا ج ب

اســت.
ــه  ــه ب ــا توج ــزارش ب ــن گ ــاکو در ای ــرکت ایس ش
مخاطرات اســتفاده از قطعات غیراســتاندارد و تقلبی، 
مجــددا بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو 
توصیــه کــرد بــرای خریــد قطعــات و لــوازم یدکــی 
فروشــگاه های  بــه  فقــط  اســتاندارد  و  اصلــی 
مجــاز ایــن مجموعــه مراجعــه فرماینــد. همچنیــن 
مصرف گننــدگان می تواننــد شــماره بارکــد موجــود 
بــر روی بســته بندی آن را بــه شــماره ۳۰۰۰۳۱ 
پیامــک کــرده و  از اصلــی یــا تقلبــی بــودن آن آگاه 
ــایی  ــای شناس ــر روش ه ــن دیگ ــاوه برای ــوند. ع ش

قطعــات اصلــی، اســتفاده از گزینــه اصالــت قطعــات 
در اپلیکیشــن ایســاکو اســت کــه مشــتریان با نصب 
ایــن اپ بــر روی گوشــی های هوشــمند، می تواننــد 
ــایر  ــه، از س ــودن  قطع ــل ب ــی از اص ــن آگاه ضم

ــوند. ــد ش ــز بهره من ــوع آن نی ــات متن امکان
ــروش  ــامانه های ف ــه س ــان ب ــه در پای ــن مجموع ای
الکترونیکــی و آنایــن کــه بــه علــت عــدم آشــنایی 
ــا  ــودرو، ب ــوزه خ ــت کاال در ح ــات اصال ــا ماحظ ب
مراکــز غیــر معتبــر همــکاری می کننــد در خصوص 
تبعــات جانــی و مالــی قطعــات تقلبــی هشــدار داد. 
برخــی از ایــن ســایت ها بــا درج عناوینــی همچــون 
ــده  ــد کنن ــط تولی ــن کاال توس ــی« و »ای »غیراصل
ــد نشــده اســت«، مســئولیت ناشــی از  ــی تولی اصل
فــروش قطعــات حساســی همچــون »لنت ترمــز« را 
از عهــده خــود ســاقط می کننــد، در حالی کــه ایــن 
نــوع اقــام بــه لحــاظ قانونــی بایــد بــا درج عامت و 
شــماره پروانــه اســتاندارد بــه فــروش برســد و در غیر 

ایــن صــورت، غیراســتاندارد تلقــی می شــود.

در پی کشف قطعات تقلبی عرضه  شده در یکی از سایت های معتبر فروش آنالین کشور:

ایساکو در خصوص عرضه قطعات تقلبی در 
سامانه های فروش آنالین هشدار داد
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دفتــر منطقــه ای ایســاکو رشــت بــا 2۴ امتیــاز رشــد در شــاخص رضایــت مشــتریان در ســال ۹۹، رتبــه 
اول ایــن شــاخص را در بیــن تمامــی ۱۱ دفتــر کشــور از آن خــود کــرد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، مهــدی مونســان مدیرعامل این شــرکت در نشســتی کــه به صورت 
آنایــن بــا دســت اندرکاران دفتــر منطقــه ای رشــت برگــزار شــد ضمــن اســتماع گزارش هــای ایــن دفتــر، ضمــن تقدیــر و تشــکر از تاش هــای 

ارزنــده ایــن مجموعــه و نمایندگی هــای تحــت پوشــش آن، راهکارهایــي بــرای ارتقــای روزافــزون کیفیــت ارایــه خدمات، مطــرح کرد.
ماشــااله وردینــی، معــاون ایســاکو نیــز کــه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه منظــور پیشــگیری از ویــروس کرونا، بــه صــورت حضوری 
در ایــن جلســه حاضــر بــود، در خصــوص وضعیــت خدمــات پــس از فــروش گــروه صنعتــی ایران خــودرو و اهــداف پیــش روی ایــن حــوزه 

ســخناني را بیــان کــرد و از همــکاری صمیمانــه همــکاران و نمایندگی هــا قدردانــی کــرد.  
حمیــد واثقــی مدیــر دفتــر منطقــه ای رشــت نیــز در ادامــه ایــن جلســه در خصــوص علــل موفقیــت دفتــر گفــت: عملکــرد دقیق همــکاران 
در بخــش امــور مشــتریان و شــبکه و همدلــی و همراهــی پرســنل در کنــار دانــش و تخصــص و تجربــه، باعث کنترل شــکایات ورودی شــده 

بــه نحــوی کــه درحال حاضــر ایــن دفتــر کمتریــن ورودی شــکایات را داراســت.
همچنیــن برگــزاری جلســات منظــم و مســتمر و بررســی نقــاط قابــل بهبــود و بازدیدهــای منظــم و برنامه ریــزی شــده از نمایندگی هــا و 

ارتبــاط تعاملــی و دوســویه بــا ایشــان منجــر بــه اثربخشــی بــاال و افزایــش رضایــت مشــتریان ایــن حــوزه شــده اســت.

بر طبق آمار شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اعالم شد:

افزایش چشمگیر رضایت مشتریان
از نمایندگی های تحت پوشش دفتر منطقه ای ایساکو »رشت«

فصل
میانگینزمستانپاییزتابستانبهار سال       

99760764779784773

98761761763767763
  نمودار افزایش امتیاز رضایت مشتریان دفتر منطقه ای رشت 

وی در ادامــه بــه ســایر دســتاوردهای دفتر رشــت از جمله کســب گواهی نامه 
  ISO9001  / ISO10002  /  ISO10004  / اســتاندارهایی همچــون

Ohsas18001  تمدیــد پیوســته آن هــا بــدون مغایــرت اشــاره کرد.
دفتــر منطقــه ای رشــت در حــال حاضر ۳۶ نفر پرســنل، 44 نمایندگــی و 9۵ 
فروشــگاه را تحــت پوشــش دارد و محــدوده فعالیــت آن اســتان های گیــان، 

اردبیــل و غــرب اســتان مازنــدران از رامســر تا نوشــهر اســت.
گفتنــی اســت بــه دلیــل اهمیت بــاالی مشــتریان در زنجیــره ارزش شــرکت 
خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، افزایــش رضایــت مشــتریان در تمــام 
دفاتــر ایــن شــرکت در سراســر کشــور یــک معیــار مهــم محســوب می شــود 
ــگاه  ــن جای ــه بهتری ــن ب ــرای دســت یافت ــالم ب ــت س ــن رقاب ــر ضم و دفات

خدماتــی و افزایــش ایــن شــاخص می کوشــند.
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شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو در خصــوص برخــی اقدامــات کــه 
امنیــت خــودرو و ســامت سرنشــنیان را بــه خطــر می انــدارد،  توضیحاتــی ارائــه 

کــرد.

معــاون خدمــات پــس از فــروش شــرکت ایســاکو در خصــوص اقداماتــی کــه باعــث کاهــش ایمنــی خــودرو و در 
برخــی مــوارد از بیــن رفتــن ضمانــت برخــی از قطعــات آن می شــود، گفــت: بــه طــور کلــی دســتکاری، تعویــض یا 
نصــب قطعــات و سیســتم های جانبــی کــه مســبب صدمــه احتمالــی بــه ســایر قســمت های خــودرو شــود، باعــث 

ابطــال کامــل گارانتــی خــودرو یــا بخشــی از آن می شــود.
وردینــی تشــریح کــرد: از جملــه مــواردی کــه باعــث لغــو گارانتــی بخشــی از خــودرو می شــود، می تــوان بــه نصــب 
رینــگ یــا الســتیک غیــر اســتاندارد )پهــن( یــا تغییــر ارتفــاع خــودرو، اشــاره کــرد کــه ایــن دســتکاری ها ممکــن 
اســت باعــث بــروز اختــال در سیســتم تعلیــق و فرمــان شــود. همچنیــن نصــب روکــش صندلــی در خودروهــای 
خــاص کــه دارای صندلــی برقــی  یــا  ایربــگ هســتند، ممکــن اســت عملکــرد ایربــگ را بــا اشــکال مواجــه کند که 

مخاطــرات بســیاری را بــرای سرنشــینان آن ایجــاد خواهــد کرد.
وی در ادامــه بــه نصــب دزدگیــر، نصــب کفــی یکپارچــه داخــل اتــاق، نصــب کــروز کنتــرل و GPS  و دســتکاری 
بــرق خــودرو )باتــری، دینــام و اســتارت( اشــاره و تصریــح کــرد ایــن مــوارد مهم تریــن نکاتــی اســت کــه بــا تغییــر 
در عملکــرد عــادی خــودرو، ممکــن اســت باعــث از کارافتــادن ناگهانــی یــا بــروز اشــکال در سیســتم مرتبــط بــا آن 

شــود و بــه همیــن دلیــل موجــب ســلب تعهــد مــا نســبت بــه مشــتری خواهــد شــد.
معــاون ایســاکو امــا در ادامــه بــا توجــه بــه عاقمنــدی برخــی مشــتریان بــه نصــب برخــی آپشــن ها و لــوازم اضافی 
بــر روی خــودرو بــه ایشــان پیشــنهاد کــرد بــرای هرگونــه تغییــر در سیســتم خــودرو، حتمــا بــه نمایندگی هــای 
مجــاز کــه بــا در دســت داشــتن نقشــه فنــی خــودرو، تســلط و تخصــص کامــل بــرای تغییــر در امکانــات خــودرو را 

دارنــد مراجعــه فرمایند.
وی همچنیــن بــه دارنــدگان محصــوالت ایران خــودرو تاکیــد کــرد، پیــش از اســتفاده خــودروی صفــر بــه منظــور 
آشــنایی کامــل از نحــوه عملکــرد آن و آگاهــی از نکاتــی کــه باعــث حفــظ ســامت و کارکــرد مطلوب خودرو شــده 

یــا باعــث ابطــال گارانتــی می شــود، دفترچــه راهنمــا را بــه طــور دقیــق مطالعــه کننــد. 
وی در پایــان در خصــوص مزیــت اســتفاده از خدمــات گارانتــی و مراجعــه بــه نمایندگی هــای مجــاز بــه مــواردی 
همچــون اطمینــان از کیفیــت قطعــات، رعایــت اســتانداردهای نصــب در شــبکه خدمــات پــس از فــروش و ضمانت 
خدمــات ارائــه شــده اشــاره کــرد و گفــت: قطعــا مجموعه هــای تولیــد کننــده کــه از صفــر تــا صــد در جریــان 
تولیــد خــودرو هســتند، بــا دانــش و آگاهــی کامــل بــه نقشــه خــودرو و کارکــرد آن و آموزش هــای کاملــی کــه در 
خصــوص خدمــات پــس از فــروش دریافــت کرده انــد، می تواننــد خدماتــی متناســبی بــه دارنــدگان محصــوالت آن 

ــه کنند. مجموعــه ارائ

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو
اعالم کرد:

نصب لوازم جانبی در 
نمایندگی های مجاز، 

امنیت خودرو
را تضمین می کند
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ــادارت؛ در  ــروش و ص ــعه ف ــت توس ــزارش مدیری ــه گ ب
ــاف  ــي اصن ــا، تعطیل ــي کرون ــم پاندم ــال ۱3۹۹ علیرغ س
ــش  ــاز  نق ــگاه های مج ــبکه فروش ــفرها، ش ــش س و کاه
ــن  ــاکو در ای ــرکت ایس ــده ش ــن ش ــداف تعیی ــق اه ــري در تحق موث
ــا  ــر ب ــگاه هاي برت ــان فروش ــن می ــتند. در ای ــي داش ــرایط بحران ش
وجــود تمامــي مشــکات و موانــع، بــا بکارگیــري تــاش مضاعــف در 
ــژه  ــي و اتخــاذ رویکردهــا و روش هــاي وی ــي و مال حوزه هــاي بازرگان
ــداف  ــق اه ــارکت را در تحق ــترین مش ــات، بیش ــع قطع ــت توزی جه
تعییــن شــده شــرکت داشــته و ضمــن کســب گریــد مالــي عالــي، 

ــده اند. ــي ش ــرد بازرگان ــر در عملک ــاي برت ــز رتبه ه حائ

1۵ فروشگاه برتر
سال 99 معرفی شدند

شهرنامکد فروشگاهردیف

تفتمحمدرضا عیوقي تفتي۱4۱90009

کرجناصر یوسفي۲438300۲

شيرازکرامت اله محسني34۱970۱0

کرمانمهدي ایران زاده44393068

اردستانعلي رضوانیان۵4۱9604۱

شيرازحسین برزگر64387۱۱۲

تبريز قاسم طایفه شکر74389736

کرمانحبیب اله نظري8439۲047

بنابنادر ورشوي943900۲9

تبريزسید حسن سید قیاسي۱04۱7908۱

اصفهانمسعود جوزي۱۱43930۵۵

مشهدحسین رحماني۱۲4۱96044

تهراناکبر شهمیرزادي۱3439098۱

اهوازخدایار ظاهري عبده وند۱4439۵0۱9

تبريزغالمرضا میهن دوست۱۵4۱960۲۵
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شــرکت خدمــات پــس از فروش 
کــرد،  اعــام  ایران خــودرو 
ــتکاری  ــر و دس ــه تغیی هرگون
ــن  ــا ممک ــی خودروه ــتم الکتریک در سیس
ــودرو را از  ــد و خ ــاز باش ــت حادثه س اس

ــد. ــارج کن ــی خ ــش گارانت پوش

ــاکو در  ــرکت ایس ــت ش ــی و کیفی ــاون مهندس مع
این بــاره گفــت: از آن جــا کــه طراحــی سیســتم های 
ــراه  ــر، هم ــال های اخی ــا در س ــی خودروه الکتریک
ــیار  ــه، بس ــن زمین ــوژی در ای ــرفت تکنول ــا پیش ب

تخصصی تــر شــده؛ نصــب تجهیــزات الکتریکــی 
ــروز  ــث ب ــد باع ــودرو می توان ــتاندارد روی خ غیراس

ــود. ــودرو ش ــده ای در خ ــکات عدی مش
ــاره گفــت: ایــن اقــدام  امیرحســین مفیــد در ایــن ب
مطابــق مــوارد اعــام شــده در دفترچــه محصــول و 
گارانتــی خودروهــا، عــاوه بــر ابطــال گارانتــی خودرو 
و یــا بخشــی از خــودرو و ایجــاد هزینه هــای اضافــی 
ــی  ــادی و جان ــات م ــد صدم ــن، می توان ــرای مالکی ب

ــد. ــاد کن ــری را ایج جبران ناپذی
ــه اینکــه هریــک از  ــا توجــه ب وی در ادامــه افــزود: ب
دســته ســیم های بــه کار رفتــه در خــودرو بــا توجــه 

بــه جریــان الکتریکــی طراحــی شــده خــودرو انتخاب 
شــده اند، بنابرایــن اســتفاده از تجهیــزات الکتریکــی 
اضافــی باعــث بــروز اختــال در ایــن طراحــی شــده و 
می توانــد باعث ســوختگی دســته ســیم ها، خاموشــی 
ناگهانــی خــودرو در حیــن حرکــت و یــا آســیب بــه 
ســایر قطعــات خــودرو شــود. بنابرایــن بــه مالکیــن 
محتــرم خــودرو توصیــه می شــود از نصــب هرگونــه 
تجهیــزات برقــی  غیــر اســتاندارد روی خــودرو پرهیز 
کــرده و مطابــق آنچــه در دفترچه محصــول و گارانتی 

خودروســاز توصیــه شــده اســت، اقــدام فرماینــد.
ــروه  ــتریان گ ــت: مش ــان گف ــاکو در پای ــاون ایس مع

ــه  ــه هرگون ــاز ب صنعتــی ایران خــودرو در صــورت نی
ــری،  ــرق خــودرو همچــون بات ــر در سیســتم  ب تغیی
دینــام و اســتارت و ســایر سیســتم های خــودرو، 
بــه منظــور اطمینــان خاطــر از نحــوه ارائــه خدمــات 
و خــارج نشــدن خــودرو از گارانتــی، حتمــا بایســتی 
بــه نمایندگی هــای مجــاز مراجعــه کننــد. همچنیــن 
مشــتریان بــرای دریافــت هرگونــه خدمت، مشــاوره و 
راهنمایــی در هــر ســاعت از شــبانه روز، می تواننــد بــا 
مرکــز پاســخگویی هوشــمند ایران خــودرو به شــماره 
۰9۶44۰ تمــاس حاصــل نماینــد یــا از بــا اســتفاده از 
اپلیکیشــن ایســاکو از خدمــات الزم بهره منــد شــوند. 

هشدار شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو:

دستکاری سیستم الکتریکی خودروها
خطرساز است

ســید صــادق موســوی صاحــب امتیــاز نمایندگــی 333۰ ایــران خــودرو بــا اهــدا 3۰۰ بســته 
معیشــتی بــه  هموطنــان نیازمنــد در شهرســتان بابــل، بــا کمکــی مومنانــه بــه پویــش ایــران 

همــدل پیوســت.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، ایــن خّیــر بــا اهــدا ۳۰۰ بســته حمایتی 
شــامل اقــام کمک معیشــتی همچــون، برنــج، مــرغ، گوشــت، روغــن مایــع و ... در این اقدام خداپســندانه مشــارکت 

ــت. کرده اس
بنابرایــن گــزارش ایــن نماینــده ایران خــودرو، کــه مســئولیت انجمــن خیرین شهرســتان بابــل را نیــز بر عهــده دارد، 
بــا تحــت پوشــش قــرار دادن ۲۵۲ کــودک یتیــم بابلــی گام بلنــد دیگــری در مســیر کمــک بــه نیازمنــدان منطقــه 

ــته است. برداش
ــم  ــا تکری ــته ب ــت و توانس ــل اس ــتان باب ــنام شهرس ــای خوش ــی از نمایندگی ه ــودرو یک ــی ایران خ ــن نمایندگ ای

ــرد. ــرار گی ــت مشــتریان اســتان ق ــی از رضای ــگاه باالی ــاوت، در جای ــات متف ــه خدم مشــتریان و ارائ
وی پیــش از ایــن نیــز، بــا اهــدا زمینــی بــه مســاحت ۵هــزار متــر مربــع بــرای احــداث بیمارســتان تخصصــی امیــد 

ســرطان مازنــدران، نشــان داده بــود کــه در مســیر نیک اندیشــی و رادمــردی، اســتوار اســت.
نماینــدگان خیــر ایران خــودرو کــه مایــه مباهــات ایــن گــروه صنعتــی هســتند، تــا کنــون در اقصــی نقــاط کشــور با 

احــداث هنرســتان، بیمارســتان، دانشــگاه و کمک هــای مــادی و معنــوی اقدامــات متنوعــی را رقــم زده اند.
گفتنــی اســت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو )ایســاکو( نیــز همــراه بــا ایــن عزیــزان و در راســتای اجــرای 
ــر  ــان داشــته باشــد و عــاوه ب ــا هموطن ــی ب ــاش کــرده اســت ســهمی از همدل مســئولیت اجتماعــی خــود، ت
مشــارکت هایی کــه در بازســازی ســرپل ذهــاب در زلزلــه ســال 9۷، حضــور فــوری و پررنــگ در کنار مردم ســیل زده 
در نــوروز 9۸، ارســال بســته های فرهنگــی آموزشــی »کاروان مهــر« بــرای دانــش آموزان روســتاهای محــروم در چند 
ســال متوالــی داشــته اســت، پیــرو فرمایشــات مقام معظــم رهبری درخصــوص حمایــت از نیازمنــدان در ایام شــیوع 
ویــروس کرونــا، بــا اهــدا بیــش از 4۵۰۰ بســته معیشــیتی بــه مناطــق کم برخــوردار کشــور کوشــیده اســت، تــا 

همدالنــه در کنــار مــردم قــرار بگیــرد.

نمایندگی 3330 
ایران خودرو به 

پویش ایران همدل 
پیوست
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بازاریابــــي تــک بــه تـــک، 
مفهومــي اســت کــه بــه نیازهــاي 
توجــه  مشــتریان  تک به تــک 

دارد. 

در ایــن بازاریابــي واژگان رضایــت مشــتري، واژگانــي 
کهنــه و قدیمــي اســت و مفاهیمــي چون: مشــعوف 
کــردن مشــتریان، مطــرح مي شــود. عبــور از تولیــد 
ــر  ــژه و منحص ــدات وی ــه تولی ــیدن ب ــوه و رس انب

به فــرد بــراي هریــک از مشــتریان، بــا رعایــت 
الزامــات اقتصــادي و بــه صرفه بــودن تولیــد، حــرف 

وســخن ایــن بازاریابــي اســت. 
درایــن بازاریابــي، خواســت تولیدکننــدگان از طریق 
تبلیغــات، نیــاز گمشــده مشــتریان را بــراي آنــان به 

تصویــر نمي کشــد. 
برحســب  را  خــود  کاالي  مشــتري،  هــر 
عاقمندي هــا، نیازهــا و ضرورت هــاي منحصــر بــه 

مي دهــد. ســفارش  تولیدکننــده  بــه  خــود 

در یــک کام و یــک جملــه کلیــدي؛ هنــر بازاریــاب 
ــت؛  ــکیمو« نیس ــه اس ــال ب ــروش یخچ ــروز، »ف ام
بلکــه »اســکیمو را به عنــوان یک مشــتري خشــنود، 

همــواره در کنــار خــود داشــتن اســت.«
گر که باشی مستمر در این کام

سنتی باشی در این بازار شام
می دهی از کف همه بازار را

هم برند و نام و کسب و کار را
گرکه سازی تک به تک با مشتری

بازاریابـي
تک به تک

از  پــس  خدمــات  شــرکت 
از  ایران خــودرو  فــروش 
مجموعــه  ایــن  همــکاری 
ــه  ــور ب ــتگی کش ــدوق بازنشس ــا صن ب
منظــور ارایــه تســهیات ویــژه  خودرویــی 
ــترش  ــدف گس ــا ه ــتگان، ب ــه بازنشس ب

خدمــات خودرویــی خبــر داد.

طبــق تفاهم نامــه ای کــه به منظــور تســهیل در ارایه 
خدمــات پــس از فــروش بــا حضــور اکبــر افتخــاری 
مدیــر عامــل صنــدوق بازنشســتگی کشــور و مهدی 
ــس از  ــات پ ــرکت خدم ــل ش ــر عام ــان مدی مونس
ــودرو  ــرکت امدادخ ــن ش ــودرو، بی ــروش ایران خ ف
ایــران و صنــدوق مذکــور منعقد شــد، بازنشســتگان 
ــار می تواننــد خدمــات  ــرای نخســتین ب کشــوری ب
خودرویــی مــورد نیــاز خــود را بــه صورت قســطی و 

ــداری کننــد. ــدون پیش پرداخــت، خری ب
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ایســاکو، طــی 
توافــق به عمــل آمــده، بازنشســتگان می تواننــد 
ــه  ــوط ب ــی مرب ــتراک کارت طای ــس اش ــن پ از ای
خودروهــای تولیــدی گــروه صنعتــی ایران خــودرو را 
بــدون پیــش پرداخــت و از ابتــدای خریــد به صــورت 
کامــا اقســاطی پرداخــت کننــد. در صــورت تمایــل 
بــه پرداخــت نقــدی نیــز ایــن اشــتراک بــا حداکثــر 
۵۵ درصــد تخفیــف محاســبه و فعــال خواهــد 
شــد. براســاس ایــن توافــق، تخفیــف ۳۰ درصــدی 
ــرای  ــیار ب ــتراک امدادس ــت اش ــرای دریاف ــز ب نی
خودروهــای ایــران خودرویــی و غیــر ایران خودرویــی 

نیــز فراهــم آمــده اســت.
ــای  ــیعی از خودروه ــف وس ــی طی ــات طای خدم
ــش  ــت پوش ــودرو را تح ــران خ ــی ای ــروه صنعت گ
قــرارداده کــه شــامل اشــتراک ســال، تــک ســتاره، 

تــک ســتاره پــاس، دوســتاره، ســه ســتاره و 
چهارســتاره را شــامل می شــود.

ــه درخواســت مشــتریان  »پاســخگویی ۲4 ســاعته ب
و مشــاوره فنــی، ارایــه خدمــات امــدادی بــه صــورت 
شــبانه روزی بــدون نیــاز بــه پرداخــت هزینــه ایــاب و 
ذهــاب، حمــل و جابجایــی خودرو و انتقال سرنشــینان 
بــه صــورت رایــگان، انجــام ســرویس های ادواری 
ــی  ــگان، گارانت ــورت رای ــل و به ص ــتاندارد در مح اس
تعمیــرات و همچنیــن تعویــض خــودرو در خســارت 
کلــی بــاالی ۶۰ درصــد« از جملــه مهم تریــن خدمات 
اشــتراک طایــی اســت کــه بــا توجــه بــه ســال تولید 
خــودرو و نیــاز مشــتریان طبقه بنــدی شــده اســت.

از آن جایــی کــه ارایــه خدمــات خودرویــی بــه 
گــروه صنعتــی ایــران خــودرو محــدود نبــوده، 
ــی را  ــات عموم ــران خدم ــودرو ای ــرکت امدادخ ش
در قالــب اشــتراک امدادســیار بــرای دارنــدگان هــر 

ــا در اختیــار  ــا ب ــوع وســیله نقلیــه فراهــم آورده ت ن
داشــتن ایــن اشــتراک، از خدمــات عمومــی )باتــری 
بــه باتــری، تعویــض زاپــاس و پنچرگیــری و حمــل 

خــودرو به صــورت رایــگان( بهره منــد شــوند. 
تمامــی تســهیات ویــژه خودرویــی بــرای اعضــای 
بازنشســتگی کشــور هماننــد ســایر  صنــدوق 
تســهیات ایــن عزیــزان با در اختیار داشــتن شــماره 
دفتــر کل، شــماره ملــی، شــماره حســاب و شــماره 
ــل  ــته قاب ــرد بازنشس ــه ف ــق ب ــراه متعل ــن هم تلف

ــود. ــد ب ــتفاده خواه اس
ــا  ــتر ب ــات بیش ــت اطاع ــرای دریاف ــان ب متقاضی
مراجعــه بــه صفحــه مربــوط در ســایت امدادخودرو 
ایــران بــه آدرس: www.096440.com و یــا 
بــا شــماره سراســری ۰9۶44۰ زیرکلیــد ۳ از 
تســهیات ویــژه خدمــات خودرویــی ایــن شــرکت 

بهره منــد شــوند.

ایران خودرو به بازنشستگان
تسهیالت ویژه ارایه می دهد

مصطفی اعا
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ــران  ــودرو ای ــرکت امدادخ ش
ــات  ــعه خدم ــتای توس در راس
مکان محــور خــود و همچنیــن 
افزایــش رضایــت مشــتریان گــروه صنعتی 
ــات  ــب قطع ــروش و نص ــودرو، ف ایران خ
آپشــن خــودرو در محــل را فراهــم کــرده 

اســت.

ــت  ــرای دریاف ــد ب ــس مشــتریان می توانن ــن پ از ای
ــه  ــودرو ک ــاز خ ــورد نی ــن های م ــات و آپش قطع

نصــب آن در محــل امــکان پذیــر باشــد، درخواســت 
خدمــت در محــل ثبــت کننــد.

بنابرایــن گــزارش، امدادخــودرو ایــران بــا همــکاری 
ــن  ــپر، ای ــرم بس ــن پلتف ــو و همچنی ــرکت آپک ش
ــوازم  ــا ل ــم آورده ت ــتریان فراه ــرای مش ــکان را ب ام
ــی  ــی زیرپای ــر کف ــی نظی ــودرو و قطعات ــن خ آپش
ــه  ــره ک ــان و غی ــل فرم ــین، قف ــده و سرنش رانن
ــق وب  ــد را از طری ــل دارن ــب در مح ــت نص قابلی
ســایت بِسٌپرشــاپ یــا اپلیکیشــن بســپر ســفارش و 

ــد. ــت فرماین ــر دریاف ــورد نظ ــل م در مح

الزم بــه توضیــح اســت در صورت اســتفاده مشــتری 
از خدمــات فــوق، گارانتــی خــودرو محفــوظ بــوده و 
قطعــه نصــب شــده نیــز شــامل ضمانــت کیفیــت و 

دوام خواهــد بــود.
ــان  ــودرو، متقاضی ــن خ ــات آپش ــر خدم ــاوه ب ع
ــد  ــود مانن ــل خ ــی اتومبی ــام مصرف ــد اق می توانن
ــن  ــق ای ــره را از طری ــمه و غی ــن، تس ــری، روغ بات

ــد. ــداری کنن ــن خری ــگاه آنای فروش
از دیگــر قابلیت هــای ایــن پلتفــرم )بســپر(، تعمیــر 
فــوری خــودرو، حمــل، کارشناســی خــودرو و 

همچنیــن ســایر خدماتی نظیــر اســتعام و پرداخت 
ــن  ــودرو و همچنی ــوارض خ ــتعام ع ــی، اس خاف
مجــوز ورود بــه طــرح ترافیــک را می تــوان برشــمرد.

متقاضیــان می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت 
نصــب  یــا  و   www.besporshop.com
ــن همــراه خــود  ــر روی تلف »اپلیکیشــن بســپر« ب
ــا خاطــری  ــه حضــوری و ب ــه مراجع ــاز ب ــدون نی ب
آســوده از محصــوالت و خدمــات متنــوع خودرویــی 

ایــن نرم افــزار بهره منــد شــوند.

امداد خودرو ایران
خدمات سفارشی خودرو را به محل شما می آورد

ــات  ــروش قطع ــه ف ــودرو هرگون ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
بــه صــورت آنایــن تحــت عنــوان »توزیــع ســهمیه ای قطعــات« را منتســب 
ــه  ــبت ب ــه نس ــن اطاعی ــی ای ــت و ط ــب دانس ــل و متقل ــی جاع ــه گروه ب

ــدار داد. ــایت هش ــن س ــات ای ــودن قطع تقلبی ب

ــه آدرس  ــایتی ب ــات س ــه تبلیغ ــبت ب ــودرو نس ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ــی ش ــط عموم رواب
https://isakco.ir کــه بــا ســوء اســتفاده از لوگــو و نشــان ایــن شــرکت مبــادرت به فروش قطعــات مجعول 
و تقلبــی کــرده اســت، اعــام کــرد: ایــن ســایت فــروش  آنایــن هیــچ ارتباطــی بــه شــرکت ایســاکو نــدارد و 

لــوازم یدکــی ارائــه شــده در آن بــه هیــچ عنــوان مــورد تاییــد ایــن مجموعــه نیســت.
در ایــن اطاعیــه شــرکت ایســاکو، تاکیــد کــرد، تنهــا مراکــز معتبــر و مــورد تاییــد فــروش قطعــات و لــوازم 
یدکــی اســتاندارد ایــن شــرکت، فروشــگاه ها و نمایندگی هــای مجــاز مجموعــه هســتند. مصرف کننــدگان 
ــه شــماره ۳۰۰۰۳۱  ــر روی بســته بندی قطعــات مــورد نظــر خــود را ب می تواننــد شــماره بارکــد موجــود ب
پیامــک کــرده و  از اصلــی یــا تقلبــی بــودن آن آگاه شــوند. عــاوه برایــن دیگــر روش هــای شناســایی قطعــات 
اصلــی، اســتفاده از گزینــه اصالــت قطعــات در اپلیکیشــن ایســاکو اســت کــه مشــتریان بــا نصــب ایــن اپ بــر 
روی گوشــی های هوشــمند، می تواننــد ضمــن آگاهــی از اصــل بــودن  قطعــه، از ســایر امکانــات متنــوع آن 

نیــز بهره منــد شــوند.
در پایــان الزم بــه ذکــر اســت، لوگــو و نشــان اصلــی ایــن مجموعــه خدماتــی بــه همــراه آخریــن اخبــار و 
اطاعیه هــا فقــط در وب ســایت ایــن شــرکت بــه آدرس https://www.isaco.ir و همچنیــن پرتــال خبری 

گــروه صنعتــی ایران خــودرو بــه آدرس https://ikcopress.ikco.ir صحیــح و قابــل اســتناد اســت.

فروش آناین با عنوان 
»توزیع سهمیه ای قطعات« 

جعلی است
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مهــدی برازجانــی؛ مدیر توســعه 
و صــادرات شــرکت ایســاکو 
امضــای  مراســم  جریــان  در 
تفاهمنامــه همــکاری بانــک رســالت و 
ــوه  ــه نح ــاره ب ــا اش ــاکو ب ــرکت ایس ش
ــت:  ــاکو کارت گف ــام ایس ــت ن ــدور و ثب ص
ــاد  ــرای ایج ــا ب ــن روش ه ــی از بهتری یک
ــات  ــف قطع ــان صن ــاداری می ــره وف زنجی
ــت  ــاکو کارت اس ــتفاده از ایس ــی اس یدک
کــه بــا توجــه بــه تحلیــل وضعیــت فعلــی 
حاکــم بــر رفتــار نمایندگی هــا و مشــتریان 
از جملــه تعمیــر کاران، یدکی فروشــان و 
راننــدگان تاکســی صــورت گرفتــه اســت.

ــاکو کارت از  ــت: ایس ــه گف ــی در ادام ــدی برازجان مه
اواخر ســال ۱۳94 از ســوی شــرکت ایســاکو راه اندازی 
ــرای اســتفاده ســازمان ها  شــد کــه در گام نخســت ب
و کارکنــان آن هــا در نظــر گرفتــه شــده بــود. تمامــی 
ــه  ــرای دریافــت ایــن کارت می تواننــد ب متقاضیــان ب

ســایت شــرکت ایســاکو مراجعــه کــرده و وارد بخــش 
ــام از  ــل ثبت ن ــی مراح ــد از ط ــوند. بع ــام ش ثبت ن
ــه  ــاس گرفت ــی تم ــا متقاض ــالت ب ــک رس ــوی بان س
ــورت  ــاب به ص ــتن حس ــورت نداش ــود و در ص می ش

ــاح حســاب انجــام می شــود. غیرحضــوری افتت
وی عنــوان کــرد: مشــتریان بعــد از ثبت نــام و افتتــاح 
حســاب بایــد بــه ســامانه مــرات بــرای اعتبارســنجی 
ــد طــی ۵ روزکاری انجــام  ــد کــه فراین مراجعــه کنن
می شــود و در نهایــت میــزان تســهیات تاییــد شــده 

توســط ایســاکو اطــاع داده می شــود.
مدیــر توســعه و صــادرات شــرکت ایســاکو افــزود: طــی 
ــا بانــک رســالت متقاضیــان  مذاکــرات انجــام شــده ب
ــاکو کارت را  ــی ایس ــل بروکراس ــا حداق ــد ب می توانن
دریافــت کننــد کــه فعــا در ابتــدا نیــاز بــه یک ســفته 
ــن درون  ــک ضام ــد ی ــدی بای ــل بع ــوده و در مراح ب
صنفــی نیــز داشــته باشــند. بعــد از مراحل انجام شــده 
لیســت نهایــی از ســوی بانــک رســالت بــرای شــرکت 
ــاری کــه  ایســاکو فرســتاده می شــود و براســاس اعتب
بانــک تعییــن کــرده اســت ایســاکو کارت صــادر و بــه 

ــود. ــال می ش ــتی ارس آدرس پس

وی در پاســخ بــه خبرنــگار میهن صنعــت در خصوص 
ــقف  ــرد: س ــوان ک ــا عن ــن کارت ه ــار ای ــقف اعتب س
اعتبــار ایســاکو کارت ۱۲۰ میلیــون تومــان بــوده کــه 
از ۵ میلیــون تومــان شــروع می شــود. البتــه در آینــده 
امــکان فعــال کــردن کارت هــای ســه میلیــون تومانی 
نیــز بــا توجــه بــه تحلیــل وضعیــت مشــتریان وجــود 

دارد.
وی افــزود: بازپرداخــت از طریــق ســامانه بانک رســالت 
ــه و غیرحضــوری انجــام می شــود و  ــه طــور ماهیان ب
جالــب اســت بدانیــد کــه امــکان بازپرداخــت ۶ ماهه و 
۳ مــاه تنفــس بازپرداخت اقســاط بــرای مشــتریان در 

صــورت عــدم تراکنــش بــه وجــود آمــده اســت.
مدیــر توســعه و صــادرات شــرکت ایســاکو بــا تاکیــد 
بــر ایــن کــه ایــن طــرح بــرای تعمیــرکاران، یدکــی 
فروشــان و راننــدگان تاکســی راه انــدازی شــده و منعی 
بــرای ثبت نــام اشــخاص حقیقــی وجــود نــدارد 
ــودرو و  ــبک ایران خ ــای س ــی خودروه ــت: تمام گف
خودروهــای مشــترک بــا ســایپا نظیــر ال 9۰ شــامل 

ــوند. ــرح می ش ــن ط ای

مدیر توسعه فروش و صادرات ایساکو:

هدف ایساکو کارت ایجاد زنجیره 
وفاداری در میان فروشندگان 

قطعات است
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طــی گــزارش کمیســیون اعطــا و لغــو؛ نــه نمایندگــی لغــو و 
یــازده نمایندگــی تعلیــق شــدند.

نمایندگی های تعلیق شده:
۱- نمایندگی ۱۸۳۵ آذربایجان به صاحب امتیازی فهیمه آزرم پور )تعلیق کامل(

۲- نمایندگــی ۱۸4۱ تبریــز بــه صاحــب امتیــازی محمدحســین خــان محمــدي گل 
)تعلیــق کامــل(

۳- نمایندگی۵۱۰۳ تهران به صاحب امتیازی حسین نصیرپور )تعلیق کامل(
4- نمایندگــی ۲۳۱۵ الیگــودرز بــه صاحــب امتیــازی شــرکت خدماتــی توزیعــی خودرو 

اعتمــاد )تعلیــق کامل(
۵- نمایندگــی ۲۰49 خمینی شــهر بــه صاحــب امتیــازی شــکراله ناظــري )قطــع فروش 

و تعلیــق خدمات(
۶- نمایندگــی ۳۰۷4 اســفراین بــه صاحــب امتیــازی شــرکت کارســازان دقیــق )قطــع 

فــروش و تعلیــق خدمــات(
۷- نمایندگــی ۲4۲۶  اهــواز  بــه صاحــب امتیــازی عبدالحســین ناصــری )قطــه فــروش 

ــق خدمات( و تعلی

۸- نمایندگی ۱۱۰9 تهران به صاحب سیدمحمد موسوی داویجانی
9- نمایندگــی ۲۰۳۲ اصفهــان بــه صاحــب امتیــازی شــرکت تضامنــی حافــظ قطعــات 

و شــرکا

نمایندگی  های لغو شده:
۱- نمایندگی 4۰۱4 یزد به صاحب امتیازی مهدي کربائیان 

۲- نمایندگی ۵۰۵9 تهران به صاحب امتیازی احمد زارعي
۳- نمایندگی ۲9۰۶رشت به صاحب امتیازی حمیدرضا مهربخش
4- نمایندگی ۱۳۶۷ قزوین به صاحب امتیازی محمد خندان فرد

۵- نمایندگی ۱۸۳۵ اسکو به صاحب امتیازی فهیمه آزرم پور
۶- نمایندگی ۱۲۱4 محمدشهر تهران به صاحب امتیازی کرمعلی دمرچی لو

۷- نمایندگی ۱۲۵۳ ورامین به صاحب امتیازی سیدمرتضی میرجعفری
۸- نمایندگی ۱4۲۲ اراک به صاحب امتیازی محمدجواد پورحسینی

9- نمایندگی ۱۸۶۲ آذرشهر به صاحب امتیازی محمدرضا فیضی
۱۰- نمایندگی ۵۰۷۲ تهران به صاحب امتیازی علیرضا ابوالحسنی

۱۱- نمایندگی ۱۵۱9 نهاوند به صاحب امتیازی منوچهر رضایی

لیست نمایندگی های تعلیق ولغو شده

ــا  ــو و اعط ــیون لغ ــزارش کمیس ــق گ طب
پنــج فروشــگاه مجــاز فعالیــت خــود را به 

طــور رســمی آغــاز کردنــد.

ــال  ــید ج ــت س ــه مدیری ــگاه 4۱99۰۳9 ب فروش
دلیرصفــت در صومعــه ســرا، فروشــگاه 4۱۰۰۰۰۳ 
بــه صاحــب امتیــازی شــرکت اتحــاد موتــور توســعه 

ــا مدیریــت عبــاس نصــری در  گســترش تــوس و ب
شــهر مشــهد، فروشــگاه 4۱۰۰۰۰4 در شهرســتان 
بــادرور بــه صاحبامتیــازی علــی شــه دوســت، 
فروشــگاه 4۱۰۰۰۰۶ درشهرســتان اهــواز به صاحب 
امتیــازی محمدرضــا جلــودار زاده  و فروشــگاه 
4۱۰۰۰۰۵ بــه صاحــب امتیــازی محمدامیــن گلزار 

افتتــاح شــد. 

افتتاح پنج فروشگاه مجاز 
جدید در کشور
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ــاره  ــی درب ــر کس ــی! از ه ــای بخش آق
 ۱۴۰۰ ســال  در  ایســاکو  برنامه هــای 
را می برنــد.  می پرســیم اســم شــما 
ــرکت در  ــه راه ش ــد نقش ــا بفرمایی لطف
ســال ۱۴۰۰ برچــه مبنــا و اساســی طراحی 

ــت؟ ــده اس ش
خوشــبختانه در ســال های اخیــر جهت گیری هــای 
ســالیانه راهبــردی در ایســاکو در قالــب یــک واژه 
ــان  ــپردن آن آس ــر س ــه خاط ــه و ب خاص
ارتباط پذیــری مناســبی در  و  شــده 

کلیــه ســطوح ســازمانی ایجــاد شــده اســت. مثــل 
ــم  ــال ه ــد 99 و امس ــت 9۸، امی ــت 9۷، نهض هم

ــش ۱4۰۰«. »جنب

جنبش مخفف این اهداف است:
ج: جهش در کسب سهم بازار قطعات

ن: نوآوری و هوشمندسازی فرآیندهای کسب وکار
ب: بهینه ســازی کســب وکار در دســتیابی بــه تامین 

پایدار
ــه خدمــات ثابــت و  ش: شــکوفایی و تحــول در ارائ

ســیار بــه مشــتریان

ــح  ــتر توضی ــش بیش ــر بخ ــاره ه درب
؟ هیــد می د

در خصــوص جهت گیــری راهبــردی اول بایــد 
عــرض کنــم؛ اگــر خاطــر عزیــزان باشــد در جلســه 
آخر ســال ۱۳99 در جمع روســای ادارات، مدیران و 
معاونــان گفتــه شــد که ایجــاد تحول در کســب وکار 
ایســاکو دیگــر یــک انتخــاب نیســت بلکــه ضــرورت 
اســت. چراکــه رفتــارِ جامعــه و مشــتریان در خریــد 

خدمــت و کاال تغییــر کــرده اســت، نفــوذ تکنولوژی 
بــه ویــژه تکنولــوژی اطاعــات در روزمرگــِی افــراد 
ــاخص های  ــده، ش ــدان ش ــروز صــد چن ــه ام جامع
ــرات  ــار تغیی ــی دچ ــی و اجتماع ــادی، سیاس اقتص
عمیــق شــده انــد و لــذا حرکــت بــه ســیاق قبــل؛ 

جایگاهــی در کســب و کار امــروز نــدارد.
بــر ایــن پایــه در ســال گذشــته سلســله تغییــرات 
بنیــادی در فرایندهــا و کســب و کار ایســاکو کلیــد 
خــورد کــه مختصر شــرحی از آن هــا در »مهمترین 
ــاکو ۱۳99«  ــب و کار ایس ــادی کس ــرات بنی تغیی

در گفت وگو با مدیر برنامه ریزی راهبردی: 

ایجاد تحول در کسب و کار ایساکو 
دیگر یک انتخاب نیست

بلکه ضرورت است
ــران در  ــاد ای ــت اقتص ــار می رف ــه انتظ ــود. اگرچ ــادی ب ــاظ اقتص ــه لح ــال ها ب ــخت ترین س ــی ازس ــال ۱3۹۹ یک س
ــا و مشــکات ناشــی از تحریم هــای  ســال های اخیــر، شــرایط بهتــری را شــاهد باشــد، امــا پاندمــی ویــروس کرون

ظالمانــه ســبب شــد مشــکات اقتصــادی دو چنــدان شــود.
ــن  ــروش را بی ــس از ف ــات پ ــک خدم ــه ی ــی رتب ــال متوال ــن س ــرای یازدهمی ــت ب ــاکو توانس ــکات، ایس ــن مش ــود ای ــا وج ب
خودروســازان از آن خــود کنــد. از ســوی دیگــر طبــق گــزارش بهمن مــاه ســال گذشــته شــرکت بازرســی و کیفیــت ایــران، 
شــاخص رضایــت مشــتری78۴ اعــام شــد رکــوردی کــه در خودروســازهای بیشــتر از ده نمایندگــی ســابقه نداشــته اســت. 
ــا اصغــر بخشــی گفت وگــو کردیــم. بخشــی؛ مدیــر جــوان  ــرای آگاهــی از برنامه هــای شــرکت ب ــا شــروع ســال جدیــد و ب ب
ــزی  ــت برنامه ری ــون مدیری ــی اکن ــروه صنعت ــه گ ــابقه کار در مجموع ــال س ــا 2۰ س ــال دارد و ب ــه ۴5 س ــر مجموع و خوش فک

راهبــردی ایســاکو را بــر عهــده دارد. 
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ــرار گرفتــه اســت.  ــار همــکاران ق جمــع آوری، چــاپ و در اختی
ــازار  ــهم ب ــش س ــت در افزای ــرات می بایس ــن تغیی ــال ای ــات و اعم ــن زحم ــه ای نتیج
خودنمایــی کنــد لــذا اولیــن جهت گیــری راهبــردی افزایــش جهشــی در عرضــه قطعات 

یدکــی و ســهم بــازار اســت.
در جهت گیری دوم؛ 

بــا توجــه بــه جهــت گیــری اول، ایــن الــزام متوجــه ایســاکو مــی شــود کــه قطعــا بــا 
تکیــه بــر فرایندهــا و مــدل کســب و کارهــا گذشــته، نمی تــوان پاســخگوی نیــاز بــازار 
و رقابــت در آن بــود. چراکــه رفتــارِ جامعــه و مشــتریان در خریــد خدمــت و کاال تغییــر 
کــرده، نفــوذ تکنولــوژی بــه ویــژه تکنولــوژی اطاعــات در روزمرگــِی افــراد جامعــه امروز 
ــرات  ــار تغیی ــی دچ ــدان شــده، شــاخص های اقتصــادی، سیاســی و اجتماع صــد چن
عمیــق شــده اند و لــذا حرکــت بــه ســیاق قبــل؛ جایگاهــی در کســب و کار امــروز نــدارد. 
ــا  ــا و فراینده ــن در انجــام فعالیت ه ــری مناســب از رویکردهــای نوی ــی بهره گی از طرف
عــاوه بــر افزایــش بهــره وری؛ فرصت هــای جدیــدی در خلــق ارزش را فراهــم می کنــد. 
لــذا هوشمندســازی فرایندهــا و بهره گیــری از نــوآوری در طراحــی و انجــام آن هــا در 

دســتور کار دوم ســال ۱4۰۰ قــرار گرفتــه اســت.
ــه زنجیــره تامیــن پایــدار و جهت گیــری ســوم بایــد عــرض کنــم  ــاره دســتیابی ب درب
مهمتریــن جریــان زندگــی بخــش بــه کســب و کار ایســاکو، گــردش قطعــات یدکــی 
اســت. زنجیــره تامیــن قطعــات یدکــی می بایســت توانمنــد، اطمینان بخــش و پایــدار 
ــا بهینه ســازی فرایندهــای  ــن ب ــره تامی ــا در زنجی ــن ویژگی ه ــه ای باشــد. دســتیابی ب

کســب و کار ایســاکو در ســال ۱4۰۰ عمیقــا و قویــا پیگیــری خواهــد شــد.
و نهایتــا تبلــور موفــق ایســاکوی موفــق، موفقیــت در برآورده ســازی نیازهــای آشــکار و 
نهــان مشــتریان اســت. دنیــا در حــال تغییــر اســت و مشــتریان و رفتــار ایشــان و ســطح 
ــا ایــن تغییــرات، بــرای  توقــع و نیازشــان بیــش از پیــش تحــول می یابــد. متناســب ب
افزایــش نیازمنــد بــه تحــول، نــوآوری، طرح ریــزی و ارایــه خدمــات نویــن می باشــیم؛ 

ــی در جنبــش ۱4۰۰ می باشــد. ــری نهای کــه همــان جهت گی

اگــر بخواهیــم ایــن راه را نشــانه گذاری کنیــم و از مســیر اصلــی منحرف 
نشــویم بفرماییــد ایــن نقشــه می خواهــد شــرکت را بــه کجا برســاند؟

کســب حداکثــری رضایــت و وفــاداری مشــتریان بالقــوه و بالفعــل یــا بــه قــول شــما 
رســانه ای ها، مخاطــب! هــدف عالیــه ایســاکو اســت کــه در ســایه آن ســودآوری شــرکت 
بطــور پایــدار تضمیــن می شــود. دســتیابی بــه اهــداف بــزرگ بــدون برنامه ریــزی بــرای 
ــا بهره گیــری از ابــزار  ــاز ب حتــی کوچکتریــن گام هــا میســر نمی شــود. ایســاکو از دیرب
کارت متــوازن امتیــازی-BSC حرکــت خــود را بســوی اهــداف عالیــه برنامه ریــزی و 
ــا  ــدی ب ــای فراین ــرده اســت. اهــداف، نقشــه راه، شــاخص ها و راهبرده کمی ســازی ک

تاییــد و تصویــب مدیریــت ارشــد ســازمان تهیــه و ابــاغ شــده اســت.
در برنامــه ســال پیــش چــه گپ هــای وجــود داشــت و بــرای ترمیــم آن 

چــه برنامه هــای در حــال تدویــن اســت؟
ــا و  ــر عارضه ه ــران ارشــد، اکث ــای تخصصــی در ســطح مدی ــزاری کارگروه ه طــی برگ
پتانســیل ها شناســایی و متناســب بــا آن هــا تغییــرات و تحــوالت در ســال ۱۳99 جهــت 
ــزی و جاری ســازی  ــاء کســب وکار برنامه ری ــای ارتق ــه فرصت ه ــل ب ــری و تبدی بهره گی
ــاء در  ــود و ارتق ــت بهب ــه قابلی ــم ک ــات مه ــی از موضوع ــن یک ــر م ــه نظ ــده اند. ب ش
ــدی و  ــوالت فراین ــازمانی در تح ــازی س ــرات را دارد، همسوس ــن تغیی ــازی ای جاری س
سیســتمی بــا توجــه بــه گســتره و ســرعت تغییــرات اســت کــه بــرای ایجــاد آن نیــاز به 
تعمیــق در پیاده ســازی مفاهیــم مدیریــت تغییــر و مدیریــت ریســک دارد. لــذا در ســال 
۱4۰۰ بکارگیــری مفاهیــم یاد شــده در ســیر تحولی ایســاکو در دســتور کار قــرار گرفته 
اســت. بــا بکارگیــری ایــن مفاهیــم آگاه ســازی و هــم راســتایی انــرژی ســازمان در تفکر، 

تحــول و عملیــات، دســتیابی بــه اهــداف کان ســازمان تضمیــن می گــردد.

این استراتژی روی چه فعالیت هایی تمرکز دارد؟
راهبردهــای ســال ۱4۰۰ تقریبــا همــه ابعــاد برندینــگ، برنامه ریــزی، تامیــن، عملیــات، 

بازاریابــی و فــروش و نهایتــا خدمات پــس از فروش 
ــول  ــا حص ــه ب ــه نحوی ک ــرد. ب ــر می گی را در ب
ــا در  ــات و رویکرده ــی اقدام ــان از همگرای اطمین
ابعــاد مختلــف فرایندهــای اصلــی و پشــتیبان در 

انتظــار تحقــق اهــداف ســازمان هســتیم.

سخن پایانی؟
ــی  ــه نوع ــاب و ب ــب و ت ــر ت ســال ۱4۰۰ ســال پ
تعیین کننــده بــرای کســب و کارِ مــا خواهــد 
ــود. موفقیــت شــرکت در ایــن ســال دوچنــدان  ب
در گــرو همدلــی، همســویی و تــاش تــک تــک 
اعضــاء خانــواده معظــم ایســاکو از همــکاران صف و 
ســتاد در ایســاکو و شــرکت هــای تابعــه تا شــبکه 

ــت. ــگاه ها اس ــی و فروش نمایندگ
نــگاه مشــترک تمامــی کارکنــان با هر مســئولیت 
و جایگاهــی بــه »جنبــش۱4۰۰« رمــز پیــروزی و 
عبــور از مســیر دشــوار موفقیت اســت. پــس قطعا: 

»باهــم قهرمانیم«

دنیا در حال تغییر 
است و مشتریان و 

رفتار ایشان و سطح 
توقع و نیازشان 

بیش از پیش تحول 
می یابد. متناسب با این 
تغییرات، برای افزایش 

نیازمند به تحول، 
نوآوری، طرح ریزی 

و ارایه خدمات نوین 
می باشیم؛ که همان 

جهت گیری نهایی در 
جنبش ۱۴۰۰ می باشد.



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۲    |  تیـــر ۱۴۰۰
w w w . i s a c o . i r

23

دبیرخانــه نظــام آراســتگي همــواره تاش داشــته بــا ایجــاد تغییرات 
در نحــوه امتیازدهــي و بروزکــردن چک لیســت ها اثربخشــي و 

کارایــي خــود را بــا وضعیــت موجــود ســازمان حفــظ کنــد. 
ــم  ــد و قدی ــا فرمــول جدی ــی نظــام اراســتگی ب در ایــن گــزارش نحــوه ارزیاب

ــود. ــی می ش بررس

نحوه ارزیابي نظام آراستگي در ادوار گذشته 

عارضه هاي روش قبلي تعیین امتیاز آراستگي واحد ها 
۱- کســر امتیــاز از واحــد بــه علــت عــدم انطباق هایــي کــه برطرف کــردن آن در اختیــار واحــد 

نیســت. )خرابــي کف،دیــوار، تجهیــزات و...( 
۲- نارضایتی مدیران و کارکنان واحدها

۳- عدم تعیین دقیق میزان مشارکت کارکنان واحد در نظام آراستگی

 روش جدید تعیین امتیاز آراستگی       

 نحوه محاسبه امتیاز مشارکت کارکنان 

امتیاز مشارکت کارکنان واحد شامل:
۱- ارزیابي میداني ۷۰% امتیاز مشارکت واحد را تشکیل مي دهد.

۲- خودارزیابــي واحــد و تکمیــل و ارســال چــک لیســت بــراي دبیرخانــه ۱۵% امتیــاز واحــد را 
ــد. ــکیل مي ده تش

ــاز واحــد را  ــراه آراســتگی و...( ۱۰% امتی ــر، بازخــورد هم ــرد دبی ــه )عملک ــی دبیرخان ۳- ارزیاب
ــد. ــکیل مي ده تش

4- آرشیو مستندات در فضاي شبکه ۵% امتیاز واحد را تشکیل مي دهد. 

نحوه امتیاز آراستگی
تغییر کرد

نکته:
ــه اینکــه واحدهــا براســاس امتیــاز مشــارکت کارکنــان رتبه بنــدي مي شــوند پــس  ــا توجــه ب ب

کســب ۱۰۰ درصــد  امتیــاز مشــارکت کارکنــان در اختیــار واحــد اســت.
همچنین واحدهاي مشمول پاداش بر اساس امتیاز مشارکت کارکنان تعیین خواهند شد.

بدیهــي اســت کســر امتیــاز عــدم انطباق هایــي کــه در اختیــار واحــد نیســت )خرابــي کف ســالن، 
ســقف، دیــوار، و ســایر مــوارد( کــه متولــي رفــع آن واحــد دیگــري اســت در امتیــاز مشــارکت 

کارکنــان تاثیــري نــدارد.

 نحوه محاسبه امتیاز آراستگي فضاي کار 

امتیاز آراستگي فضاي کاري شامل:
۱- ۷۰ درصد امتیاز مربوط به 5s )ساختمان، تجهیزات و ملزومات( 

 HSE ۲- ۱۵درصد مربوط به
۳- ۱۰درصد مربوط به استانداردسازي 

4- ۵درصد مربوط به مباحث انرژي 

نکته:
وضعیــت فضــاي اداري و تجهیــزات اداري و ســایر مــوارد کــه تغییــر وضعیــت آن در 

اختیــار واحــد قــرار نــدارد مبنــي امتیــاز آراســتگي فضــاي کار اســت.
ــدي  ــاي اولویت بن ــرح و مبن ــاب ط ــه ن ــل در کمیت ــر فص ــا در ه ــت واحده وضعی

ــود. ــد ب ــي خواه ــت مهندس ــط معاون ــرکت توس ــاي ش ــازي واحده بازس
بــر ایــن باوریــم کــه اصــل الزم بــرای رســیدن بــه موفقــت را ارتبــاط دو ســویه بیــن 
ــه نظــام آراســتگي و پرســنل محتــرم مي دانیــم و بزرگتریــن ســرمایه هــر  دبیرخان
ســازماني اعتمــادي اســت کــه پرســنل بــه او دارنــد و مــا مي توانیــم یــک ارتبــاط 

خــوب بــر مبنــاي اعتمــاد را بــا یکدیگــر بســازیم.

راه هاي ارتباط با دبیرخانه نظام آراستگي:

داخلي- ۱۲۳۷۲
مستقیم- 449۰۷۲۲۰
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از زمــان حضورتــان در دفتــر رشــت؛ ایــن 
دفتــر را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

بــدور از هرگونــه شــعار و اظهــارات کلیشــه ای بایــد 
اذعــان داشــت کــه از بعــد پرســنلی؛ می تــوان بــه 
ــط دوســویه  افزایــش صمیمیــت، تعامــات، و رواب
ــا  ــه ب ــا در مواجه ــت و روس ــم مدیری ــن تی مابی
تیــم کارشناســی دفتــر اشــاره کــرد ایــن ویژگــی 
باعــث شــد تــا هریــک از همــکاران، خــود را 
ــبکه  ــتریان، ش ــر مش ــد در براب ــئول و متعه مس
نمایندگی هــا و فروشــگاه ها بدانــد. افزایــش رقابــت 
ســالم و هدفمنــد بیــن بدنــه کارشناســی دفتــر از 
ویژگی هــای بــارز دفتــر رشــت در حــوزه پرســنلی 
اســت و در واقــع ایجــاد ایــن حــس در بین پرســنل 
دفتــر کــه در تصمیمــات دفتــر مشــارکت و نظرات 

ــود  کارشناســی شــان تاثیرگــذار خواهــد ب
ــن  ــوار بی ــتن دی ــردی و برداش ــانی عملک همپوش
ــی  ــر ویژگ ــازمانی از دیگ ــف س ــای مختل بخش ه
ــا ایــن رویکــرد، هریــک  ــارز ایــن دفتــر اســت، ب ب
ــه شــاخص های  ــر هم ــکاران خــود را در براب از هم
عملیاتــی دفتــر مســئول می دانــد و بــرای تحقــق 
اهــداف همــه بخــش هــا تــاش می کنــد و نتیجــه 
کلــی دفتــر بــر نتیجــه یــک بخــش یــا یــک اداره، 

ــت دارد.  ارجعی
ــت  ــود کیفی ــا و بهب ــام در راه ارتق ــه و اهتم توج
خدمــات از ویژگی هــای مهــم تیــم دفتــر 

ــت. ــت اس رش

ارتبــاط نزدیکتــر بــا ذینفعــان و انتقــال ایــن 
حــس کــه اهمیــت ویــژه ای بــرای تیــم مدیریتــی 
وعملیاتــی دفتــر دارنــد و می تــوان حــس مشــارکت 

ــش داد. ــرد را افزای ــر رویک و تغیی
چــه تغییراتــی را  اعمــال کــرده ایــد کــه 
ــر را  ــه اول دفات ــال رتب ــتید امس توانس

ــد؟ ــب کنی کس
ــه  ــکاران در هم ــه هم ــدان دادن ب ــت و می اهمی
الیه هــای  در  خصوصــا  ســازمانی  الیه هــای 
همــه  از  اســتفاده  واقــع  در  و  کارشناســی 
پتانســیل های موجــود دفتــر در راســتای دســتیابی 
ــا  ــه مــوازات اهــداف ســازمانی ب ــه اهدافــی کــه ب ب
هــم ترســیم کردیــم موجــب شــد تــا تیــم عملیاتی 
در دفتــر منطقــه ای نیــز بــه خوبــی ایــن موضــوع 
را درک کــرده و بــا تمــام وجــود بــرای رشــد 
ــه ای  ــر منطق ــای شــرکت و دفت شــاخص ها و اعت

ــد.  ــت گام بردارن رش
مادامــی کــه همــه اجــزای ســازمان تفکــر تغییــر 
نداشــته باشــند و از طرفــی همــراه و همــدل 
نباشــند، کســب موفقیــت امکان پذیــر نیســت؛ اگــر 

ــود. ــد ب ــی خواه ــم باشــد، موقت ه
ــی  ــود را کار تیم ــت خ ــز موفقی ــس رم پ

می دانیــد؟
در کنــار مــواردی کــه عنــوان شــد، اعتمــاد ســازی 
و ایجــاد فضــای مدیریــت مشــارکتی و فرصــت بروز 
و ظهــور اســتعداد هــا از طریــق تفویــض اختیــار و 

افزایــش مشــارکت از ســایر ابــزار هــای کارآمــد بکار 
گرفتــه شــده در ایــن بخــش اســت نیــروی انســانی 
کارآمــد مهمتریــن ســرمایه هــر ســازمان اســت این 
موضــوع از نظــر اینجانــب شــعار نیســت بلکــه یــک 
ــر گــذار در سرنوشــت ســازمان  واقعیــت مهــم و اث
ــظ و  ــار حف ــد در کن ــروی کارآم ــت نی ــت تربی اس
بکارگیــری مناســب از نیــروی انســانی دفتــر بعنوان 
منابــع اصلــی ســازمان از دیگــر مــوارد مــورد توجــه 

در زمــان حضــورم در دفتــر رشــت اســت
ــی  ــه ارکان ســازمان در کیف ــه هم ــم ک ــد بدانی بای
شــدن خدمــات ســهم داریــم و »کیفیــت« حقــی 
اســت کــه از ســوی مصرف کننــدگان مــا بــر گــردن 
ماســت. اگــر قرار اســت بــه کشــورمان و شــرکتمان 
ادای دیــن کنیــم، خدمــات پــس از فــروش گــروه 
ــرای  ــه ب ــن عرص ــودرو،  بهتری ــران خ ــی ای صنعت
ــن موضــوع راز موفقیــت  خدمــت اســت و فهــم ای

اســت.
ــزاری  ــه برگ ــوان ب ــت می ت ــل موفقی ــر عوام از دیگ
ــی  ــتمر و بررس ــد و مس ــم، هدفمن ــات منظ جلس
نقــاط قابــل بهبــود و بازدیدهــای برنامه ریــزی 
و  تعاملــی  ارتبــاط  و  نمایندگی هــا  از  شــده 
ــاال و  ــی ب ــه اثربخش ــر ب ــان منج ــا ایش ــویه ب دوس
ــده  ــوزه ش ــن ح ــتریان ای ــت مش ــش رضای افزای
ــه اســتانداردهایی همچــون  است.کســب گواهی نام
و   ISO9001، ISO10002، ISO100004
OHSAS18001 و تمدیــد پیوســته آن هــا بدون 

مغایــرت از دیگــر دســتاوردهای حائــز اهمیــت ایــن 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــر ب دفت

ــت  ــن موفقی ــرار ای ــع تک ــن موان مهم تری
چیســت؟

مهمتریــن مانــع ازبیــن رفتــن روحیــه جنگندگی و 
غــرور پــس از کســب موفقیــت اســت .و شــعار تیــم 
دفتــر بــرای ســال ۱4۰۰ ایــن در نظــر گرفته شــده 
اســت »عالــی شــدن بــه مراتــب آســان تــر از عالــی 

ــت«. ماندن اس
خــوب بــودن کافــی نیســت و همــواره مســیر تعالی 
بی پایــان اســت همیشــه بــرای عالی شــدن راه 
ادامــه دارد. دفتــر رشــت در نقطــه آغــاز راه بی پایــان 
تعالــی قــرار گرفتــه و بــا فضــل پــروردگار فردایــی  
بهتــر و روشــن تر بــرای دفتــر رشــت مــورد انتظــار 

اســت. 
ــور  ــر متص ــرای دفت ــری ب ــده بهت آین

هســتید؟
بنــده ایــن آینــده بهتــر را بــرای شــرکت و ذینفعــان 
متصــور هســتم. افزایــش ســهم بــازار کــه بــه تبــع 
ــرای شــبکه نمایندگی هــا  آن درآمدزایــی بیشــتر ب
و فروشــگاه ها را بــه همــراه دارد و همچنیــن ارتقــا 
ســطح دانــش بدنــه کارشناســی و بروزرســانی 
ــه  ــور در هم ــام ام ــاز در انج ــورد نی ــات م اطاع
ســطوح بــه صــورت مســتمر ادامــه خواهــد یافــت 
کــه بــه فضــل الهــی بعــد از ایــن تــاش مضاعــف 

ــیم. ــا باش ــج و تفاوت ه ــر در نتای ــاهد تغیی ش

گفت و گو با حمیدرضا واثقی؛ 

مدیر دفتر منطقه ای برتر
در شاخص رضایت مشتریان

دفتر منطقه ای رشت در سال 8۰ با 6 نفر پرسنل و ۱8 نمایندگی تحت پوشش آغاز به کار کرد .
ایــن دفتــر در حــال حاضــر بــا 36 نفــر پرســنل، وظیفــه پشــتیبانی و خدمــات رســانی بــه  ۴۴ نمایندگــی و ۹5 فروشــگاه را بــر عهــده دارد و حــدود جغرافیایــی 
فعالیــت دفتــر منطقــه ای رشــت دربرگیرنــده اســتان های گیــان، اردبیــل و غــرب اســتان مازنــدران اســت. اقلیــم منحصــر بفــرد، پتانســیل بــاالی گردشــگری و 

توریســت منتهــی بــه ایجــاد ظرفیــت قابــل توجــه در فعالیــت و عملکــرد خدماتــی در نمایندگی هــای منطقــه شــده اســت. 
دفتر منطقه ای رشت توانست با 2۴ امتیاز رشد در شاخص رضایت مشتریان در سال ۹۹، رتبه اول این شاخص را در بین تمامی ۱۱ دفتر کشور از آن خود کرد.

همیــن مســاله مقدمــات گفت وگــو فرهنــگ خدمــت بــا حمیدرضــا واثقــی را فراهــم ســاخت. او متولــد ۱35۹ دارای مــدرک فــوق لیســانس مدیریــت بازرگانــی اســت و فعالیت 
خــود را ســال 8۴ بــه عنــوان کارشــناس فنــی و گارانتــی دفتــر منطقــه ای تهــران جنــوب آغــاز کرد.

واثقی از سال ۹۹ مسیولیت دفتر منطقه ای رشت را بر عهده دارد.
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ــکار را  ــد هــای معتبــر خودروســاز و روان ــد، برن تولیــد خودروهــای جدی
بــرآن داشــت کــه بــا علــم بــه اهمیــت موتــور بــه عنــوان اصلــی تریــن 
ــد  ــاخت و تولی ــه س ــترکی در زمین ــکاری مش ــودرو، هم ــک خ ــش ی بخ
روغــن متناســب بــا موتــور را آغــاز و بــه طــرق مختلــف بــه بــازار عرضــه کننــد. 
بــه عنــوان نمونــه، همــکاری مشــترک شــرکت توتــال بــا برنــد الــف بــوده کــه در 
ظــرف طراحــی شــده توســط برنــد نیســان، تولیــد و بــه بــازار عرضــه شــده اســت 
تــا خیــال مشــتریان بابــت عملکــرد و طــول عمــر موتــور کــه اصلی تریــن هزینــه 

نیــز مربــوط بــه ایــن بخــش اســت؛ راحــت شــود.
  

در داخــل کشــور مخصوصــا طــی دو ســال گذشــته بــه علــت تحریم هــای اقتصــادی و مشــکات واردات 
در زمینــه افزدونی هــای روغــن و افزایــش هزینــه تمــام شــده و بــه تبــع آن افزایــش قیمت روغــن موتور، 
زمینــه بــرای ســودجویان فراهــم شــده تــا بــا تولیــد روغن هــای تقلبــی، بازیافــت روغــن ســوخته بــه 
جــای روغــن نــو و عرضــه بــا برندهــای مختلــف، ضــرر هــای زیــادی بــه مصرف کننــدگان وارد می کنــد 
بطوریکــه در ســال 99 هــزاران لیتــر روغــن تقلبــی کشــف شــد. ایــن در حالیســت کــه طــی بررســی 
میدانــی از فعــاالن بــازار، امــکان تشــخیص روغــن موتــور اصلــی و تقلبــی بــه راحتــی وجــود نــدارد بــه 
نحــوی کــه عــدم اطمینــان بــه روغن هــای موجــود در بــازار، طــی نظــر ســنجی هــای انجــام شــده تــا 

۵۰% رســیده اســت. 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش ایــران خــودرو )ایســاکو( بــا توجــه بــه رســالت خــود در زمینه پشــتیانی 
از برنــد مــادر و مشــتریان وفــادار خــود در طــی ســالیان گذشــته تمــام اهتمــام خــود را بــه کار بســت تــا 
درجهــت تضمیــن اصالــت روغــن موتــور بتوانــد انــواع روغــن موتــور بــا کیفیــت مناســب را در ظــروف 

اختصاصــی ایســاکو بــه بــازار عرضــه نماید.
 بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون تولیــد محصــوالت در گروه صنعتــی ایران خــودرو و همچنین پوشــش 
قشــرهای مختلــف جامعــه و جلوگیــری از ضــرر و زیــان مصرف کننــده و اطمینــان مصرف کننــدگان از 
صحــت کاال در نمایندگی هــای ایســاکو از یــک طــرف و افزایــش ســهم بــازار از طــرف دیگــر، اجرائــی 
شــدن پــروژه مــدل نویــن تامیــن روانکارهــا در دســتور کار قــرار گرفتــه و در شــرف اجــرا بــوده تــا بــا 
همــکاری شــرکت های معتبــر روانــکار داخلــی، تولیــد روغــن اســتاندارد در ظــروف اختصاصــی شــرکت 
ــا قیمــت  ــن ب ــات خــود، مناســب ترین روغ ــای ایســاکو در ســبد خدم ــم و نمایندگی ه ایســاکو فراه

مناســب را بــه مصــرف کننــدگان عرضــه نماینــد.
در گام نخســت چهــار گریــد اصلــی SL10W40، SL20W50، SJ20W50 ،SG20W50 در 

ــزی شــده اســت.  ــم( طرح ری ــه تعــداد ۱۱ قل ــج لیتــری )ب ــک، چهــار و پن ظــروف ی
در ادامــه بــا توجــه بــه امکان ســنجی و تولیــد موتورهــای جدیــد، پیش بینــی ۱9 قلــم روغــن موتــور در 

دســتور کار قــرار گرفتــه کــه در ظــروف اختصاصــی ایســاکو روانه بازارشــد. 
اجرایی شــدن پــروژه مــدل نویــن تامیــن روانکارهــا در زمینــه تحقــق اهــداف تجــاری ایســاکو، گامــی 
بلنــد بــه جهــت افزایــش ســهم بــازار و هم ردیــف بــا برنامــه برندهــای معتبــر دنیــا اســت که بــا تجمیع 
مطلوبیــت برنــد ایســاکو در ذهــن مصرف کننــده و دانــش و فــن آوری تولیدکننــدگان روانــکار داخلــی، 
گامــی کوچــک در جهــت پشــتیبانی از تولیــد داخــل و همچنیــن اطمینــان خاطر به قشــرهای مختلف 

جامعــه در خصــوص صحــت کاال برداشــته شــود.  
تدویــن پــروژه مــدل نویــن تامیــن روانکارها در محصول و بســته بنــدی اختصاصی ایســاکو بخش مهمی 
ــا افزایــش تمرکــز و آگاهــی مصرف کننــده  ــد ب از یــک فراینــد نظام منــد بازاریابــی اســت کــه می توان
نســبت بــه برنــد ایســاکو و احســاس تعلــق در مصرف کننــدگان زمینــه  تکــرار خریــد آن هــا را فراهــم 
ســازد. بــه همیــن منظــور ایــن پــروژه براســاس فرموالســیون مخصــوص ایســاکو اجرایــی خواهــد شــد 
 ،OEM کــه ضمــن اســتفاده از ظرفیت خالــی و چابکــی تامین روانکارهــای ایســاکو در کنار محصــوالت
بســتری فراهــم می شــود تــا محصــوالت روانــکار بــا قیمــت مناســب، نیــاز قشــرهای مختلــف جامعــه 
را پوشــش دهــد و متعاقبــا زمینــه افزایــش حداکثــری ســهم روانــکار ایســاکو را در بــازار ایجــاد نمایــد. 

    پروژه
»مدل نوین تامین روانکارها«

  حامـی پـروژه: معـاونت تامین و خرید 
  شروع پروژه: بهمن ماه 99        پایان پروژه: اسفندماه 1400

اهداف پروژه:   
          

g افزایش سهم بازار ایساکو در حوزه روانکار با مظروف و لیبل ایساکو
g تضمین اصالت روغن موتور در ظروف اختصاصی ایساکو

g عرضــه محصــوالت روانــکار بــا قیمــت مناســب، جهــت پوشــش نیاز قشــرهای 
ــف جامعه مختل

همکاران پروژه
g معاونت مالی و اقتصادی 

g معاونـت بازاریـابی و فـروش 
g معاونت خدمات پـس از فروش

g معاونت مهندســی سازمـان و سیـستم ها
g معـاونت بـرنامه ریـزی،تولید و لجستیک

g معاونت مهندسـی و کیفیت
g مدیریت برنامه ریزی راهبردی

g مدیریت حقوقی

مدیر پروژه:
ابوالفضل رودگر
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مطالعه تأثیر محتوای آموزش و پشتیبانی 
فنی و اطالعات برمیزان رضایت یادگیرنده

در آموزشهای الکترونیکی

مقدمه
بــا وجــود ســرمایه گــذاري هــاي وســیعی کــه در توســعه سیســتمهاي یادگیــري الکترونیکــی انجــام شــده اســت اگــر کاربــران از سیســتم اســتفاده نکننــد ، ســرمایه 
گــذاري بــه هــدر رفتــه و بــی فایــده خواهــد بــود بنابرایــن شــناخت عوامــل مؤثــر در میــزان رضایــت یادگیرنــده از ایــن سیســتم هــا از اهمیــت زیــادي برخوردار اســت 
و بیانگــر ایــن اســت کــه کیفیــت خدمــات باعــث جــذب مشــتریان جدیــد و افزایــش ســهم بــازار مــی شــود در حالــی کــه کیفیــت خدمــات باعــث حفــظ مشــتري و 
افزایــش ســهم مشــتري مــی شــود.کیفیت خدمــات مــی توانــد منجــر بــه رضایــت کارآمــوز و پیامدهــاي ناشــی از رضایــت کارآمــوز گــردد . در ایــن پژوهــش بــه هــدف 

مطالعــه کیفیــت برمیــزان رضایــت یادگیرنــده در ســامانه یادگیــري الکترونیکــی مرکــز آمــوزش فنــی شــرکت ایســاکو ســواالت زیــر مطــرح شــده اســت:
آیا کیفیت فنی و رضایت یاد گیرنده در سامانه یادگیري الکترونیکی با هم رابطه دارند؟

آیا کیفیت آموزشی و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیري الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟
آیا کیفیت اطاعات و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیري الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟
آیا کیفیت خدمات و رضایت یادگیرنده در سامانه یادگیري الکترونیکی با هم رابطه دارند ؟

g ارژنگ فرهمند  |  قوی محمد شفیعیان

چکیـده
هــدف تحقیــق حاضــر مطالعــه تاثیرکیفیــت بــا رضایــت الکترونیکــی کارآمــوزان شــرکت کننده در دوره هــای الکترونیکــی مرکــز آمــوزش شــرکت ایســاکو می باشــد. روش تحقیــق 
ازنــوع همبســتگی وبــه صــورت پیمایشــی انجــام شــده اســت. مراکــز آموزشــی واقــع در دفاتــر منطقــه ای ســاری- شــیراز- تهــران- کرمــان و مشــهد بــه عنــوان جامعــه آمــاري 
انتخــاب شــدند. جامعــه آمــاري شــامل ۳۰۳9 نفــر از کارآمــوزان دوره هــاي یادگیــري الکترونیکــی در ایــن تحقیــق از نمونه گیــري تصادفــی اســتفاده شــده اســت و ۳۸۵ نفــر از 
کارآمــوزان دوره هــاي یادگیــري الکترونیکــی بــه صــورت تصادفــی انتخــاب شــده اند. ابزارجمــع آوري اطاعــات پرسشــنامه بودکــه ضریــب آلفــاي کرونبــاخ بــراي پرسشــنامه 9۸/. 
ــا اســتفاده از روش مدل ســازي معــادالت ســاختار یافتــه  ــه کمــک نرم افــزار SPSS و ب ــا اســتفاده از تحلیل هــاي آمــاري، داده هــاي حاصــل از پرسشــنامه ب ــه دســت آمــد. ب ب
تحقیــق، آزمــوده شــد نتیجــه تحقیــق نشــان می دهدکــه بیــن مولفه هــاي کیفیــت اطاعــات، کیفیــت آمــوزش، کیفیــت فنــی، کیفیــت خدمــات و رضایــت تإثیــر مســتقیم 
و معنــی داري دارنــد. همچنیــن براســاس ضرایــب اســتاندارد شــده رگرســیونی )ضرایــب تحلیــل مســیر( مشــاهده می شــود بــه ترتیــب کیفیــت اطاعــات رتبــه اول، کیفیــت 

آمــوزش رتبــه دوم، کیفیــت فنــی رتبــه ســوم، کیفیــت خدمــات رتبــه چهــارم و کمتریــن اهمیــت را دارد.

واژگان کلیدي: کیفیت - رضایت - یادگیرنده - یادگیري الکترونیکی- آموزش از دور
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ادبیات موضوع
ــا عنــوان »تعییــن مدیریــت کیفیــت   رئوفــی و بابایــی )۱۳۸4( در تحقیقــی ب
فراگیــر خدمــات آموزشــی کارآموزیــی دانشــگاه آزاد اســامی قوچــان و انطبــاق 
آن بــا  رضایــت کارآمــوزان »بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بــراي دســتیابی بــه رضایتمندي 
بیشــتر کارآمــوزان بعنــوان مشــتریان خدمــات آموزشــی بایــد در ارتقــاء مســتمر کیفیــت 

خدمــات و رشــد کمــی خدمــات تــاش صــورت گیــرد.
ذوالفقــار و مهرمحمــدي، ۲۰۰۳ بــه نقــل از ســنترا و همــکاران بیــان می کننــد کــه ارزیابــی 
ــاي  ــراي تصمیم گیري ه ــدي را ب ــج مفی ــده، نتای ــه ش ــوزش ارائ ــت آم ــوزان از کیفی کارآم
اساســی نظیــر بازخــورد تشــخیصی بــه مرکــز آمــوزش فنــی در مــورد عملکــرد مدرســین، 
ــراي  ــده ب ــه دســت آم ــات ب ــش مدرســین برجســته و اســتفاده از اطاع انتخــاب و گزین
ــی  ــتگی علم ــه از شایس ــینی ک ــا مدرس ــا ب ــام دوره ه ــراي ثبت ن ــوزان ب ــی کارآم راهنمای

ــد.  ــرار می ده ــار مســئوالن آموزشــی ق ــد در اختی برخوردارن
بازخوردهــاي کارآمــوزان اطاعــات ویــژه اي را در اختیــار مســئوالن آمــوزش قــرار می دهنــد 
ــوند.  ــد ش ــود از آن بهره من ــی خ ــرد و اثربخش ــت عملک ــود کیفی ــد در بهب ــه می توانن ک

)آراســته و محمــودي راد ۲۰۰: ۱۳۸9(
ــا عنــوان« قابلیــت اســتفاده، کیفیــت،  ــه اي ب چیــو و همکارانــش در ســال ۲۰۰۵ در مقال
ارزش و تصمیــم بــه تــداوم یادگیــري الکترونیکــی« ســه عامــل ســودمندي کیفیــت و ارزش 
مشــاهده شــده در ســامانه یادگیــري الکترونیکــی را بــر رضایــت از یادگیــري الکترونیکــی 

ــد. ــر می دانن مؤث
روکا، چیــو، و مارتینــر در ســال ۲۰۰۶ در پژوهشــی بــا عنــوان »شــناخت شــرایط تمایــل به 
تــداوم یادگیــري الکترونیکــی« یــک مــدل پذیــرش فنــاوري توســعه ســه عامــل کیفیــت 
ــی  ــر م ــه الکترونیکــی مؤث ــري یافت ــت از یادگی ــر رضای ــات و ســامانه را ب ــاوري و خدم فن

داننــد.
و  »انتظــارات  عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ۲۰۱۰ ســال  در  ماچــر  و  میــر،  پاچیتــر، 
کارآزمودگی هــاي کارآمــوزان در یادگیــري الکترونیکــی: نســبت آن بــا موفقیت هــاي 
یادگیــري و رضایــت دوره »بــه دنبــال یافتــن جنبه هایــی از یادگیــري الکترونیکــی بودنــد 
کــه جــزء ماحظــات مهــم کارآمــوزان اســت و در ایــن راســتا، اهــداف منطبــق بــا دســتور 
کارهــاي آموزشــی دوره، تخصــص مدرســان در یادگیــري الکترونیکی، مشــاوره و پشــتیبانی 
ــه صــورت خــودکار تنظیم شــده باشــد را  ــکاري و ب ــا هم ــه ب ــري اي ک مدرســان، و یادگی
ــر موفقیت هــاي یادگیــري الکترونیکــی و رضایــت دوره مــی داننــد. از عامــل تأثیرگــذار ب

ــري  ــاي یادگی ــوان »محرک ه ــا عن ــی ب ــش ۲۰۰۸ در پژوهش ــان و همکاران ــن س ــی چ پ
ــر  ــدي مؤث ــل کلی ــش عوام ــر آزمای ــی ب ــش مبتن ــت؟ پژوه ــق چیس ــی موف الکترونیک
ــرش  ــر،  نگ ــا کامپیوت ــده از کار ب ــراب یادگیرن ــل اضط ــت عام ــده هف ــت یادگیرن در رضای
ــه یادگیــري الکترونیکــی، انعطاف پذیــري دوره یادگیــري الکترونیکــی، کیفیــت  مــدرس ب
ــی را از  ــوع در ارزیاب ــی، ســودمندي، ســهولت در اســتفاده، و تن ــري الکترونیک دوره یادگی
عوامــل تأثیرگــذار بــر رضایــت یادگیرنــدگان دوره هــاي یادگیــري الکترونیکــی مــی داننــد و 

ــد. ــی می نماین ــل ارزیاب ــن عام ــی را مهم تری ــري الکترونیک ــت دوره یادگی کیفی
ــا عنــوان »تأثیــرات روش هــاي گوناگــون  ــه اي ب ان، شــیم، و لیــم در ســال ۲۰۰9 در مقال
ــات  ــان »تعام ــر خــط ناهمزم ــدگان در مباحــث ب ــات یادگیرن ــه تعام ــدرس ب کمــک م

ــد. ــر می دانن ــی »مؤث ــده الکترونیک ــت یادگیرن ــط را در رضای ــر خ ــث ب ــان در مباح آس
جــن هــر و همکارانــش در ســال ۲۰۱۰ در مقالــه اي بــا عنــوان« مطالعــه رضایــت کارآمــوز 
در یــک محیــط رســانه یادگیــري الکترونیکــی ترکیبــی »مــواردي همچــون کفایــت کار 
ــم  ــی، و اقلی ــارات اجرای ــل، انتظ ــوي، تعام ــت محت ــامانه، کیفی ــرد س ــر، عملک ــا کامپیوت ب
یادگیــري را از شــاخص هاي مهــم رضایــت کارآمــوز در یــک ســامانه یادگیــري الکترونیکــی 

ــد. ــی می دانن ترکیب

روش تحقیق
ــوب  ــی محس ــته پیمایش ــزء دس ــا ج ــردآوري داده ه ــوه گ ــب نح ــر حس ــش ب ــن پژوه ای
می شــود، زیــرا جهــت بکارگیــري چارچــوب تنظیــم شــده تحقیــق از پرسشــنامه محقــق 
ســاخته اســتفاده شــده و نتایــج حاصــل از آن پــس از تنظیــم و تلخیــص مــورد تجزیــه و 
تحلیــل قــرار گرفــت بــراي تحلیــل داده هــا بــه منظــور توصیــف آمــاري، از جــدول توزیــع 
ــار  ــن و از معی ــامل میانگی ــزي ش ــاي مرک ــی  و درصــد و از معیاره ــامل فراوان ــی ش فراوان
پراکندگــی انحــراف معیــار اســتفاده گردیــد. همچنیــن در راســتاي تحلیــل اســتنباطی و 
ــب همبســتگی و رگرســیون خطــی اســتفاده  ــون ضری ــق از آزم ــون فرض هــاي تحقی آزم
شــد. همچنیــن به منظــور ارایــه نتایــج کاملتــر در راســتاي تحقیــق از آزمــون 
کلموگــروف - اســمیرنوف بــراي بررســی نرمال بــودن داده هــا، آزمــون - بــراي دو 
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گــروه مســتقل و آزمــون u مــان - ویتنــی بــراي مقایســه میانگیــن داده هــاي دو مســتقل، 
ــا هــم واریانســی داده هــا و از آزمــون  ــراي بررســی همگنــی ی ــون ب از و آزمــون آزمــون ل
ــراي مقایســه داده هــا در بیــش از دو گــروه مســتقل اســتفاده  ــچ ب ــس و ول تحلیــل واریان

شــد.
ــاري نامحــدود اســتفاده شــده  ــه آم ــري جامع ــا از روش نمونه گی جهــت گــردآوري داده ه
اســت. جامعــه آمــاري تحقیــق حاضــر بــا توجــه بــه شــرایط تحقیــق نامحــدود محســوب 
ــه  ــه نمونه گیــري از جامعــه آمــاري تعــداد نمون ــا اســتفاده از رابطــه مربــوط ب مي شــود، ب

ــد: ــر بدســت مي آی ــه شــکل زی ب
α=0.05 
n=1\4 [zα/2/E]

ــز  ــي در مراک ــري الکترونیک ــاي یادگی ــوزان دوره ه ــق، کارآم ــن تحقی ــاري ای ــه آم جامع
آموزشــی واقــع در دفاتــر منطقــه ای  ســاری -شــیراز - تهــران - کرمان  و مشــهد مي باشــد.
ــاي  ــکاس ویژگي ه ــده در انع ــاب ش ــؤال هاي انتخ ــي س ــوان »توانائ ــوا را مي ت ــي محت روائ

ــکاران ۱۳۸9:۶۶( ــور و هم ــود )عبداهلل پ ــف نم ــري« تعری ــورد اندازه گی ــازه م س
ــد  ــان مي ده ــري را نش ــزار اندازه گی ــخ ها در اب ــي پاس ــي منطق ــات و هماهنگ ــي ثب پایای
ــکاران، ۱۳۸۸( ــرد و هم ــد )توانایي ف ــک مي کن ــودن کم ــتي و خوب ب ــي درس ــه ارزیاب و ب

فرضیه هاي تحقیق
ــه   ــي رابط ــري الکترونیک ــامانه یادگی ــده  در س ــت یادگیرن ــي  و  رضای ــت  فن ــن کیفی بی

ــود دارد. وج
ــي رابطــه  ــري الکترونیک ــامانه یادگی ــده در س ــت یادگیرن ــت آموزشــي و رضای ــن کیفی بی

ــود دارد. وج
ــري الکترونیکــي رابطــه  ــامانه یادگی ــده در س ــت یادگیرن ــات و رضای ــت اطاع ــن کیفی بی

ــود دارد. وج
ــري الکترونیکــي  رابطــه  ــامانه یادگی ــده در س ــت یادگیرن ــات و رضای ــت خدم ــن کیفی بی

ــود دارد. وج

یافته ها
ابتدا گویه هاي تحقیق آورده شد و سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

ــه دســت  ــب تعییــن ب ــه 0.788 و ضری ــه مقــدار ضریــب همبســتگي چندگان ــا توجــه ب ب
ــي،  ــي، آموزش ــت )فن ــاي کیفی ــاع از متغیره ــود اط ــاهده مي ش ــده R2 = 0.620 مش آم

ــود .  ــد ب ــن خواه ــت را تبیی ــرات رضای ــات( 62.0 % از تغیی ــات و خدم اطاع
ــا درجــه آزادي  ــس F = 153.065  ب ــل واریان ــار F جــدول تحلی ــدار آم ــه مق ــا توجــه ب ب
ــا 0.05 =  ــا ســطح معنــي داري 0.000 و مقایســه ایــن ســطح معنــي داري ب )۳۷۵ و 4( ب
ــي،  ــت )فن ــر متغیرهــاي کیفی ــدم تأثی ــر ع ــي ب ــر مبن ــرض صف ــي شــود ف α مشــاهده م

)<. Sig 0.05( .ــود ــت رد مي ش ــر رضای ــات( ب ــات و خدم ــي، اطاع آموزش
ــود  ــاهده مي ش ــاال مش ــدول ب ــده از ج ــت آم ــه دس ــیوني ب ــب رگرس ــه ضرای ــه ب ــا توج ب
تمامــي متغیرهــاي مســتقل بــه جــز کیفیــت خدمــات روي رضایــت تأثیرگــذار هســتند و 

) Sig.< 0.05( . ــد ــي دار مي باش ــطح 0.05 معن در س
ــیر(  ــل مس ــب تحلی ــیوني )ضرای ــده رگرس ــتاندارد ش ــب اس ــاس ضرای ــر اس ــن ب همچنی
مشــاهده مي شــود بــه ترتیــب کیفیــت فنــي )0.310( داراي بیشــترین اهمیــت، کیفیــت 
اطاعــات )0.261( رتبــه دوم، کیفیــت آمــوزش )0.249( رتبــه ســوم و کیفیــت خدمــات 

ــت را دارد.  ــن اهمی ــارم کمتری ــه چه )0.084( رتب
 بــا توجــه بــه مثبــت بــودن ضرایــب تحلیــل مســیر در نمــودار بــاال و همچنیــن مقادیــر بــه 
دســت آمــده از بررســي تأثیــر تمامــي متغیرهــاي مســتقل روي متغیــر وابســته بــه صــورت 
ــت  ــی داری روی رضای ــتقیم و معن ــر مس ــاال تاثی ــل ب ــود عوام ــاهده مي ش ــان مش همزم

یادگیرنــده دارنــد.
بیــن کیفیــت )فنــي - آموزشــي - اطاعــات - خدمــات( و رضایــت یادگیرنــده در ســامانه 

یادگیــري رابطــه معنــي داري وجــود دارد.
ــت  ــر کیفی ــده مشــاهده مي شــود متغی ــه دســت آم ــب رگرســیوني ب ــه ضرای ــا توجــه ب ب
 .)Sig.<0.05( .فنــي روي رضایــت تأثیرگــذار اســت و در ســطح 0.05 معنــي دار مي باشــد
بــه عبارتــي بــا افزایــش یــک واحــد نمــره کیفیــت فنــي میــزان  رضایــت بــه میــزان 0.828 

ــد و بلعکــس. ــش مي یاب افزای
بــا توجــه بــه ضرایــب رگرســیوني بــه دســت آمــده مشــاهده مي شــود متغیــر کیفیــت 
ــد.   ــي دار مي باش ــطح 0.05 معن ــت و در س ــذار اس ــت تأثیرگ ــوزش روي رضای آم
)Sig.<0.05(. به عبارتــي بــا افزایــش یــک واحــد نمــره کیفیــت آمــوزش میــزان 
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3.161.02كیفیت فني سیستمكارآموزان

امكان حصول اطمینان از حضور 13
2.99.97كیفیت آموزشيكارآموزان

متناسب بودن سیستم یادگیري 14
2.381.21كیفیت آموزشيالكترونیكي با سبك هاي مختلف

امكان ارزیابي عملكرد و 15
2.371.05كیفیت آموزشيیادگیري

2.411.08كیفیت آموزشيامكان ایجاد یادگیري مشاركتي16

2.311.09كیفیت اطالعات و محتوااطالعات مورد نیاز17

2.691.14كیفیت اطالعات و محتوابه موقع بودن اطالعات و محتوا18

2.941.09كیفیت اطالعات و محتواالزم بودن اطالعات و محتوا19

2.611.12كیفیت اطالعات و محتواجامع و كامل بودن اطالعات و محتوا20

2.841.10كیفیت اطالعات و محتواقابل فهم بودن اطالعات و محتوا21

2.861.14كیفیت اطالعات و محتوابه روز بودن اطالعات و محتوا22

2.851.13كیفیت اطالعات و محتواصحت اطالعات و محتوا23

3.231.16كیفیت اطالعات و محتوادقیق بودن اطالعات و محتوا24

3.101.10كیفیت اطالعات و محتوامرتبط بودن اطالعات و محتوا25

3.031.13كیفیت خدماتارائه خدمات راهنمائي26

3.011.15كیفیت خدماتپاسخ دهي27

2.571.20كیفیت خدماتسرعت ارائه خدمات28

2.911.10كیفیت خدماتمدیریت دروس29

2.73.97كیفیت خدماتانعكاس نظرات كاربران30

 جدول 4: گویه هاي مربوط به کیفیت
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ــد و بلعکــس. ــزان 0.577 افزایــش مي یاب ــه می ــت ب رضای
ــر  ــده مشــاهده مي شــود متغی ــه دســت آم ــب رگرســیوني ب ــه ضرای ــا توجــه ب ب
ــي دار  ــطح 0.05 معن ــت و در س ــذار اس ــت تأثیرگ ــات روي رضای ــت اطاع کیفی
ــت  ــره کیفی ــد نم ــک واح ــش ی ــا افزای ــي ب ــه عبارت ــد. )Sig.<0.05(. ب مي باش

ــس. ــد و بلعک ــش مي یاب ــزان 0.668 افزای ــه می ــت ب ــزان رضای ــات می اطاع
ــر  ــده مشــاهده مي شــود متغی ــه دســت آم ــب رگرســیوني ب ــه ضرای ــا توجــه ب ب
ــي دار  ــطح 0.05 معن ــت و در س ــذار اس ــت تأثیرگ ــات روي رضای ــت خدم کیفی
ــت  ــره کیفی ــد نم ــک واح ــش ی ــا افزای ــي ب ــه عبارت ــد.  )Sig.<0.05(. ب مي باش

ــس. ــد و بلعک ــش مي یاب ــزان 0.608 افزای ــه می ــت ب ــزان رضای ــات می خدم

نتیجـه گیري
ــک  ــرش ی ــت در پذی ــده اس ــام ش ــته انج ــه در گذش ــی ک ــاس تحقیقات براس
ــودن  ــک مفیدب ــند. ی ــم می باش ــیار مه ــی، بس ــل اصل ــد، دو عام ــاوري جدی فن
سیســتم از دیــد کاربــر  و دیگــري آســانی کار بــا سیســتم۱ از دیــد کاربــر. ایــن 
ــه  ــوان پای ــه بعن ــد ک ــام ۲ می باش ــه اي ت ــدل پای ــکیل دهنده م ــل، تش دو عام
ــی  ــتم هاي اطاعات ــرش سیس ــه پذی ــوط ب ــات مرب ــیاري از تحقیق ــاس بس و اس
ــدون  ــات س ــی رود. در تحقیق ــه کار م ــی ب ــري الکترونیک ــتم هاي یادگی و سیس
۱99۷۳، راي و همــکاران ۲۰۰44، لــی و همــکاران ۵۲۰۰۳، کانــگ و همــکاران 
ــی ۲۰۰۳۸، انــگ و الی ۲۰۰۶9،  ــی و همــکاران ۲۰۰۳۷، اســتول و ل ۲۰۰4۶، ل
پیتــاج و لــی  ۲۰۰۶۱۰ و بســیاري از تحقیقــات دیگــر در زمینــه پذیــرش 
سیســتم هاي اطاعاتــی یــا یادگیــري الکترونیکــی ایــن دو عامــل بررســی شــده 
اســت کــه نشــان داده شــده ایــن دو عامــل، تأثیــر زیــادي بــر رضایــت افــراد از 

ایــن سیســتم ها دارد.
همچنیــن بــا مصاحبه هایــی کــه بــا بســیاري از کارآمــوزان دوره هــاي یادگیــري 
الکترونیکــی انجــام شــد چنیــن نتیجه گیــري شــد کــه ایــن دو عامــل در دیــدگاه 
ــتم  ــه سیس ــن ک ــت. ای ــر نیس ــتم بی تأثی ــن سیس ــه ای ــبت ب ــوزان نس کارآم
یادگیــري الکترونیکــی تــا چــه حــد ســودمند اســت و در یادگیــري افــراد نقــش 
دارد و ایــن کــه کارکــردن بــا آن تــا چــه میــزان بــراي کارآمــوزان آســان می باشــد 
بــراي آنــان اهمیــت دارد. بــه دلیــل اهمیــت ایــن دو عامــل و ایــن کــه ایــن دو 
ــام کــه در واقــع اســاس مدل هــاي ارائه شــده در ایــن  عامــل در مــدل پایــه اي ت
زمینــه می باشــد مطــرح شــده اند در ایــن تحقیــق الزم دیــده شــد کــه ایــن دو 

عامــل در نظــر گرفتــه شــود.
ــه  ــوزان ب ــل کارآم ــر تمای ــذار ب ــل تأثیرگ ــورد عوام ــی در م ــات گوناگون تحقیق
ادامــه به کارگیــري ایــن سیســتم ها انجــام شــده اســت کــه در هــر یــک از ایــن 

تحقیقــات، عوامــل مختلفــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.
ــی،  ــت فن ــون( کیفی ــاد گوناگ ــتم از ابع ــت سیس ــل کیفی ــق، عام ــن تحقی در ای
کیفیــت آموزشــی، کیفیــت اطاعــات، کیفیــت خدمــات )و رضایــت بــه صــورت 
عواملــی جداگانــه مدنظــر قــرار داده شــد. بــا در نظــر گرفتــن دیــدگاه خبــرگان، 
برخــی از عوامــل، حــذف گردیــد پــس از مطالعــه ادبیــات موضــوع و تحقیقــات 
ــی-  ــی- آموزش ــت ) فن ــن کیفی ــد. بی ــتخراج ش ــر، اس ــل مهم ت ــی، عوام قبل
ــري الکترونیکــی  ــده در ســامانه یادگی ــت یادگیرن ــات( و رضای ــات - خدم اطاع

ــود دارد. ــی داري وج ــه معن رابط
ــل  ــب تحلی ــیونی )ضرای ــده رگرس ــتاندارد ش ــب اس ــاس ضرای ــن براس همچنی
مســیر(  مشــاهده می شــود بــه ترتیــب عوامــل کیفیــت اطاعــات )0.329( رتبــه 
اول، کیفیــت آمــوزش )0.313( رتبــه دوم، کیفیــت فنــی )0.292( رتبــه ســوم، 

ــت را دارد. ــن اهمی ــارم، کمتری ــه چه ــوا )0.275( رتب محت

1. Perceived Ease of Use 
2. TAM (Technology Acceptance Model (
3. Seddon
4. Rai
5. Roca et al
6. Gong
7. Lee
8. Stoel& Lee
9. Ong& Lai
10. Pituch& Lee

انحراف استانداردمیانگینقسمت مربوطهگویه هاي پیشنهاديردیف

باور به ارزشمندي استفاده از 1
2.771.05) قصد استفاده از سیستم (سیستم

2.771.18) قصد استفاده از سیستم (تمایل به استفاده از سیستم2

2.681.32) وفاداري به سیستم (وفاداري به سیستم3

پیشنهادات به دیگران براي 4
2.831.28) وفاداري به سیستم (استفاده از سیستم

تمایل به قبول مسئولیت در 5
2.361.29) اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري (یادگیري

2.661.07اعتماد به نفس و مسئولیتعالقه به یادگیري عمیق6

2.771.17) اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري (توانمندي در هدایت یادگیري7

2.681.07) اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري (توانایي مدیریت یادگاري8

2.641.02) اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري (مهارت حل مسئله9

اعتقاد به یادگیري با كیفیت باال 10
2.471.06) اعتماد به نفس و مسئولیت پذیري (در هر زمان و مكان

نگرش مثبت به آموزش و 11
2.801.20نگرش مثبتیادگیري

2.721.23) انگیزش (داشتن انگیزه باال براي یادگیري12

2.991.24) انگیزش (رایزني و مشورت با همكالسي ها13

2.651.10) آساني كار با سیستم از دید كاربر (راحت بودن كار كردن با سیستم14

تالش فكري الزم براي برقراري 15
3.131.16) آساني كار با سیستم از دید كاربر (تعامل

2.711.07) مفید بودن سیستم از دید كاربر (لذتبخش بودن16

2.661.12) مفید بودن سیستم از دید كاربر (مقدار جلب اعتماد17

2.551.11) خالقیت (داشتن تفكر اعتمادي18

اطمینان نسبت به یافتن اطالعات 19
2.241.13) خودتواني اینترنتي یاد گیرنده (مورد نیاز

) تمایل یادگیرنده به ادامه استفاده تعداد دفعات استفاده از سیستم20
3.211.26از سیستم(

) تمایل یادگیرنده به ادامه استفاده مدت استفاده از سیستم21
2.431.12از سیستم(

 جدول 5: گویه هاي مربوط به رضایت یادگیرنده
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ضریب تعیین ضریب  تعیینمنبع تغییرات مدل
تصحیح شده

انحراف استاندارد ضریب 
تعیین تصحیح شده

.788.620.616.513

ــي،  ــت )فن ــاي کیفی ــه متغیره ــوط ب ــیوني مرب ــدل رگرس ــه م ــاي خالص ــدول 6: آماده ه ج
آموزشــي، اطالعــات و خدمــات(

جدول 7: تحلیل واریانس مدل رگرسیوني

جدول 8: ضرایب رگرسیوني مربوط به مدل رگرسیوني

 منبع تغییرات
 میانگیندرجه آزاديمجموع مربعاتمدل

مربعات
F سطح

معني داري

161.147440.287153.0650.05رگرسیوني

خطا 
98.700375.263)باقیمانده ها(

259.847379جمع كل

آماره آزمون tمنبع تغییرات مدل

برآورد ضرایب 
استاندارد نشده 

رگرسیوني

ضرایب 
استاندارد 

آماره شده
t آزمون

سطح 
معني داري 
پرامترهاي 

مدل
انحراف 

استاندارد
پرامترهاي 

بتامدل

111.1721.551.122.عرض از مبداعرض از مبدا

Q.Tech 063.356.3105.661.000.كیفیت فنيكیفیت فني

Q.Edu 038.226.2495.929.000.كیفیت آموزشيكیفیت آموزشي

Q.Info 053.247.2614.671.000.كیفیت اطالعاتكیفیت اطالعات

Q.Serv 049.078.0891.614.107.كیفیت خدماتكیفیت خدمات
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ــن و  ــش، م ــال پی ــار س ــدود چه ح
لــوگان )Logan(، مدیــر عامــل و 
یکــی از بنیانگــذاران شــرکت گریــن، 
ــن  ــی از بزرگتری ــا یک ــت )Green, Lyft( ب الیف
ســرمایه گذاران الیفــت )Lyft( دیــدار داشــتیم. 
بــه علــت محرمانــه بــودن جلســه و اینکــه 
نمی خواســتیم هیــچ عضــو دیگــری از تیــم، چیزی 
ــاق کنفرانســی را در  ــا ات از مکالمــات را بشــنود، م
ــی،  ــه نوع ــه ب ــود ک ــابق خ ــر س ــه اول دفت طبق
مکانــی ِدنــج و تاریــک بــود در ســان فرانسیســکو 
آن  در  کردیــم.  انتخــاب   )San Francisco(
زمــان )درســت آغــاز ســال ۲۰۱۵( شــرایط برایمان 
دشــوار بــود. بــا اینکــه کســی از ایــن موضــوع اطاع 
نداشــت، ولــی بقــای شــرکت در معــرض خطــری 

ــت. ــرار داش ــدی ق ج
 در آن زمــان، ســرمایه اوبــر )Uber( بالــغ بــر ۲.۵ 
میلیــارد دالر بــود، ولــی فرصــت و ســرمایه مــا در 
مقایســه بــا آنهــا یــک بــر ۳۰ بــود. بیشــتر افــراد 
)مشــتریان( اعتمادشــان از ما ســلب شــده بود 
و دیگــر روی مــا حســابی بــاز نمی کردند. 

ــدازه چهــار مــاه  ــه ان مــا می دانســتیم کــه فقــط ب
ــن  ــران از ای ــت و دیگ ــده اس ــی مان ــد باق ــول نق پ

ــا می دانســتیم، اطــاع نداشــتند.  چیــزی کــه م
فضــای ســنگینی بر جلســه حکمفرما بود و فلســفه 
برگــزاری جلســه هــم ایــن بــود کــه بــه نصیحتــی 
ــا بکنــد گــوش  ــه م ــود ب ــرار ب کــه ســرمایه گذار ق
بدهیــم. او قبــا کســب و کارهائــی را شــروع کــرده 
ــود  ــود، عضــو هیئــت مدیــره چندیــن شــرکت ب ب
ــه داشــت.  ــا تجرب ــه بیشــتر از م ــا دو ده ــک ی و ی
ــما  ــت ش ــر اس ــود: بهت ــن ب ــا ای ــه م ــه او ب توصی
ــده اســت را برداریــد،  ســرمایه ای کــه برای تــان مان
پــول ســرمایه گذاران را برگردانیــد و ســپس الیفــت 

ــد. ــل کنی )Lyft( را تعطی
ــت  ــود و نی ــک درخواســت نب ــط ی ــن فق ــه ای البت
بدخواهانــه ای نیــز در پشــت آن نبــود، بلکــه صرفــا 
دیــدگاه شــخصی او بــود و برایمــان بســیار جــدی 
می نمــود. بــا همــه اینهــا، نظــر او برایمــان محتــرم 
بــود. منظــورم ایــن اســت کــه دیــدگاه او در مقابــل 
مــا کــه جوان هایــی ۲9 و ۳۰ ســاله بودیــم، کامــًا 

از موضعــی حکیمانــه مطــرح شــده بــود. 

مــن همیشــه کســی هســتم کــه از نصایــح و 
ــد  ــح می ده ــد و ترجی ــی می کن ــا قدردان توصیه ه
ــر دو طــرِف بحــث را بشــنود  کــه صحبت هــای ه
و اگــر شــرایط گــوش دادن بــه هــر دو طــرف بحــث 
برایــش فراهــم نباشــد، هر یــک از طرفیــن را مجاب 
می کنــد تــا احســاس واقعــی طــرف مقابــل خــود را 
ــم  ــردی می دان ــودم را ف ــن، خ ــد. بنابرای درک کن
ــازنده را  ــاجره س ــد، مش ــل می ده ــث را ه ــه بح ک

ــاند. ــه می رس ــه نتیج ــت دارد و آن را ب دوس
ــا  ــه م ــه ب ــرمایه گذار در آن لحظ ــه آن س ــه ک آنچ
گفــت شــاید بهتریــن و مهمتریــن نصیحتــی بــود 
کــه مــن و لــوگان )Logan( تــا آن زمــان دریافــت 
کــرده بودیــم، چــرا کــه ایــن نصیحــت مجبورمــان 
ــان دو  ــه تیم م ــاور ب ــا و ب ــان، ارزش ه ــا ایم ــرد ت ک

برابــر شــود.
 البتــه، بــه نصیحــت ســرمایه گــذار عمــل نکردیــم. 
در عــوض، فکرهایمــان را روی هــم گذاشــتیم، 
ــم  ــب دادی ــخنرانی ترتی ــک س ــان ی ــرای تیم م ب
ــای  ــطح فعالیت ه ــد س ــه بای ــد ک ــه بدانن ــا هم ت
خــود را بــاال ببرنــد و حتــی بیــش از قبــل، انــرژی، 

تــاش و اشــتیاق خــود را بــه کار گیرنــد. مــا بایــد 
ــد و  ــت رش ــان در جه ــم و پیام م ــارزه می کردی مب
توســعه زندگــی مــردم )مشــتریان( می بایســت در 

ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــان ب مبارزه م
شــاید اگــر شــما بــه کل ایــن تجربــه مــا نــگاه کنید 
ــت  ــت می توانس ــن نصیح ــه ای ــوید ک ــه ش متوج
آغــازی بــرای پایــاِن کاری باشــد کــه شــروع کــرده 
ــزی  ــاز چی ــث آغ ــت باع ــی آن نصیح ــم. ول بودی
ــود  بســیار مهمتــر شــد و فکــر می کنــم از آنجــا ب
ــان  ــه خودم ــر ب ــاوری عمیق ت ــاد و ب ــا اعتق ــه م ک
پیــدا کردیــم کــه در نهایــت، باعــث پیشــرفت و بــه 

ــد.  ــان ش ــو راندن م جل
همچنیــن مــن آموختــم هــر چنــد ممکــن اســت 
کــه یــک مشــاور خــوب، از هــر ۱۰ بــار مشــاوره، 9 
بــار مشــاوره ای شــگفت انگیز بــه شــما ارائــه دهــد، 
امــا بایــد حتــی اگــر یــک بــار هــم شــده، اعتقــادات 
و باورهــای قلبــی خــود را بشناســید و بــه آن پایبند 

نید.  بما

از  و  مدیرعامــل   )John Zimmer( زیمــر  جــان 
)Lyft( بنیانگــذاران شــرکت الیفــت

مهم ترین نصیحتی که 
هرگز به کار نبستم!

g ترجمه: مریم مالكی
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Every bit of human progress__our inven-
tions big and little, our medical discover-
ies, our engineering triumphs and suc-

cesses—were first visualized before they became 
realities.
 Baby moons circle the earth not because of acci-
dental discoveries but because scientists set “con-
quer space” as a goal.
A goal is an objective, a purpose. A goal is more 
than a dream; it’s a dream being acted upon. A 
goal is more than a hazy “Oh. I wish I could.” A 
goal is a clear “This is what I’m working toward.”
Nothing happens, no forward steps are taken, un-
til a goal is established. Without goals individuals 

just wander through life. They stumble along, nev-
er knowing where they are going, so they never 
get anywhere.
Goals are as essential to success as air is to life. 
No one ever stumbles into success without a goal. 
No one ever lives without air. Get a clear fix on 
where you want to go.
Dave Mahoney rose from a low-paying job in the 
mail room of an advertising agency to an agency 
vice president at twenty seven, and president of 
the Good Humor Company at thirty three. This is 
what he says about goals: “The important thing is 
not where you were or where you are but where 
you want to get.”

The important thing is not where you were or 
where you are but where you want to get.
The progressive corporation plans company goals 
ten to fifteen years ahead. Executives who man-
age leading businesses must ask, “Where do we 
want our company to be ten years from now?” 
Then they gauge their efforts accordingly. New 
plant capacity is built not for today’s needs but 
rather for needs five to ten years in the future. 
Research is undertaken to develop products that 
won’t appear for a decade or longer.
The modern corporation does not leave its future 
to chance. Should you?

accidentalاتفاقی، تصادفی

accordinglyبراساِس آن

advertisingتبلیغاتی

agencyآژانس

aheadپیش، جلو

appearظاهرشدن

babyبچه، )اینجا( کوچک

capacityظرفیت

chanceشانس

circleچرخیدِن به دور

conquerتسخیر کردن

corporationشرکت 

decadeدهه

developتوسعه دادن

discoveryکشف

dreamرویا

effortتالش، کوشش

engineeringمهندسی

essentialضروری

establishبنا نهادن

fix )اینجا( تمرکز نمودن، چشم دوختن

forwardبه جلو، به سمت جلو

futureآینده

gaugeاندازه گیری کردن

goalهدف

growرشد کردن

hazyمبهم، نا معلوم

individualفرد

inventionاختراع

leadingپیشرو، پیش قراول

low-payingکم درآمد

manageمدیریت کردن

medicalپزشکی

moonقمر، ماه

needاحتیاج، نیاز

objectiveهدف، منظور

planبرنامه ریزی

plantکارخانه

productمحصول

progressپیشرفت

progressiveدرحال پیشرفت

purposeمقصود، منظور

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس ششم: 

Use goals to help
you grow

< مهران فصیحی حور

واژگان:

ratherترجیحا"، )اینجا( بلکه

realityواقعیت

researchتحقیق

roseبرخاست

scientistدانشمند

setنهادن، )اینجا( قرار دادن

spaceفضا

لغزیــدن، تلــو تلــو خــوردن، بــه طــور اتفاقــی 
برخــوردن به

stumble

successموفقیت

throughدر میاِن، از میاِن

towardبه، به سمِت

triumphپیروزی

undertakeتقبل کردن

vice presidentقائم مقام

visualizeتصور کردن

wanderسرگردان بودن

wishآرزو کردن

withoutبدون
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یادآوری:
R&D(Research and Development)، همــان تحقیــق و توســعه، نوعــی نقــِش کارآفرینــی کــه 

دارائی هــای ســازمانی را بــه طراحــی، آزمــون و تولیــد محصــوالت جدیــد تخصیــص می دهــد.

Research and Development (R&D(: Entrepreneurial function devoting organi-
zational assets to the design, testing, and production of new products.

1(
A world devoid of tomato soup, tomato sauce, tomato ketchup and tomato paste is hard 
to ……………….. .

A( visualize
B( stumble
C( triumph 
D( conquer

2( Halfway through the meeting my mind started to ………………. .

A( circle
B( wander
C( dream    
D( rise

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:

هــر جــزء و تکــه ای از پیشــرفت بشــر -اختراعــات 
کوچــک و بــزرگ مــا، اکتشــافات پزشــکی 
مــا، پیروزی هــا و موفقیت هــای مــا در حــوزه 
مهندســی- قبــل از ایــن کــه بــه واقعیــت مبــدل 

ــدند.  ــدا، مجســم ش ــوند، ابت ش
ــه  ــک ب ــای کوچ ــه( قمره ــه اینک ــردن ب ــی ب )پ
دور زمیــن در گردشــند یــک اکتشــاف تصادفــی 
نیســت، بلکــه به ایــن علت اســت که دانشــمندان 

»تســخیر فضــا« را هــدف خــود قــرار دادنــد.
ــدف  ــت. ه ــود اس ــور و مقص ــان منظ ــدف هم ه
چیــزی بیــش از یــک رویاســت. در واقــع، رویائــی 
اســت کــه بــر اســاس آن عمــل مــی شــود. هــدف 
چیــزی بیشــتر از موضوعــی مبهــم و نامشــخص 
اســت.  توانســتم«  مــی  کاش  ای  »آه،  مثــل 
ــن  ــد »ای ــن مانن ــح و روش ــزی واض ــدف، چی ه
چیــزی اســت کــه بــرای رســیدن بــه آن تــاش 

می کنــم« اســت. 
اتفاقــی نمی افتــد، گامــی بــه جلــو برداشــته 
نمی شــود، مگــر ایــن کــه هدفــی بنــا نهاده شــود. 
بــدون هــدف، افــراد در زندگــی آواره و ســرگردان 
تلوتلــو  انســانها  هــدف،  بــدون  می شــوند. 
ــا  ــه کج ــد ب ــه بدانن ــن ک ــدون ای ــد، ب می خورن
ــز  ــی نی ــه جای ــن ب ــر ای ــا ب ــد. بن ــد می رون دارن

نمی رســند. 
ــدازه  ــان ان ــه هم ــت ب ــب موفقی ــداف در کس اه
ــت  ــی اهمی ــوا در زندگ ــه ه ــد ک ــت دارن اهمی
ــه طــور  ــدون داشــتن هــدف، ب دارد. هیچ کــس ب
اتفاقــی بــه موفقیــت نائــل نمی شــود. بــدون هــوا 
ــرای خــود  ــد. ب ــده بمان ــد زن هــم کســی نمی توان
ــه کجــا  ــه طــور دقیــق مشــخص کنیــد کــه ب ب

می خواهیــد برویــد. 
ــود را  ــی )Dave Mahoney( کار خ ــو مهان ِدی

از یــک اتــاق پخــش نامه هــا )دبیرخانــه( در یــک 
شــرکت تبلیغاتــی، بــا حقوقــی پائین شــروع کرده 
ــمت  ــه ِس ــالگی ب ــت س ــت و هف ــن بیس و در س
ــه  ــی و س ــن س ــس و در س ــس آژان ــاون ریی مع
ســالگی بــه مقــام ریاســت شــرکت گــود هیومــر 
)Good Humor Company( ارتقــاء پیــدا 
کــرد. ایــن چیــزی اســت کــه او دربــاره ی اهــداف 
می گویــد: » آنچــه اهمیــت دارد ایــن نیســت کــه 
کجــا بودیــد یــا کجــا هســتید، بلکــه ایــن اســت 

کــه بــه کجــا مــی خواهیــد برویــد.«
آنچــه اهمیــت دارد ایــن نیســت کــه کجــا بودیــد 
یــا کجــا هســتید بلکــه ایــن اســت کــه بــه کجــا 

ــد.  ــد بروی می خواهی
شــرکت در حــال پیشــروی شــرکتی اســت کــه 
اهــداف خــود را بــرای ده تــا پانــزده ســال جلوتــر 
ــران عالی رتبــه ای کــه  ــزی می کنــد. مدی برنامه ری

کســب وکارهــای هــای پیشــرو را اداره می کننــد 
ــه  ــند ک ــود بپرس ــوال را از خ ــن س ــتی ای بایس
ــده  ــال آین ــرکت مان، ده س ــم ش ــا می خواهی »م
)پیش تــر از زمــان( حــال کجــا )در چــه جایگاهی( 
قــرار داشــته باشــد؟« ســپس تاش هــای خــود را 
ــری  ــنجش و اندازه گی ــورد س ــا آن م ــق ب منطب
قــرار دهنــد. ظرفیــت کارخانــه ای جدیــد، نه فقط 
بــرای نیازهــای امــروز، بلکــه بــرای نیازهــای پنــج 
تــا ده ســال آینــده بنــا نهــاده می شــود. تحقیقاتی 
در دســت اجــرا قــرار می گیــرد تــا محصوالتــی را 
توســعه دهــد که پــس از یــک دهــه دیگــر پدیدار 

. ند شو
ــده خــود را  ــروزی، آین ــدرن و ام ــک شــرکت م ی
بــه دســت شــانس و اقبــال نمی ســپارد. آیــا شــما 

ــد؟ ــن کاری می کنی چنی

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

1: D( habits 
2: C( existence

از اهداف بهره بگیرید تا در پیشرفت، کمک تان کنند
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گزارش هــای منتشــر شــده 
ــم  ــه عائ ــد ک ــان می ده نش
ــا  ــه دلت ــه گون ــوده شــدن ب آل
گونه هــای دیگــر  از  کرونــا  ویــروس 

ــت. ــاوت اس متف
بیــش از ۱8 مــاه از شــیوع ویــروس کرونــا 
در سراســر جهــان می گــذرد در ایــن 
زمــان مقامــات بهداشــتی و ســازمان های 
ــخیص  ــورد تش ــی در م ــه اطاعات مربوط
ــار  ــد -۱۹ در اختی ــاری کووی ــم بیم عائ
مــردم قــرار داده انــد، امــا همانطــور 
ــد  ــدا می کن ــش پی ــروس جه ــه وی ک
ــز  ــه آن نی ــوط ب ــم مرب ــن عائ رایج تری
ــی  ــتم ایمن ــد. سیس ــدا می کن ــر پی تغیی
ــه همیــن  ــدن افــراد متفــاوت اســت، ب ب
دلیــل ممکــن اســت یــک نــوع ویــروس 
ــاوت در  ــم متف ــروز عائ ــث ب ــاص باع خ

ــود. ــراد ش اف

ــه  ــه چ ــد -۱۹ ب ــاری کووی ــروز بیم ب
عواملــی بســتگی دارد؟

ــروز بیمــاری کوویــد  ــد کــه ب متخصصــان معتقدن
-۱9 بــه عوامــل ویروســی و شــرایط میزبــان 
ــواردی  ــامل م ــی ش ــل ویروس ــتگی دارد؛ عوام بس
ماننــد ســرعت تکثیــر، روش هــای انتقــال و غیــره 
می شــود کــه بــا تکامــل ویــروس تغییــر می کننــد. 
ــیت،  ــن، جنس ــر س ــت تأثی ــان تح ــل میزب عوام
داروهــا، رژیــم غذایــی، ورزش، ســامتی و اســترس 
ــم و  ــورد عائ ــه در م ــی ک ــن زمان ــت بنابرای اس
ــم  ــت می کنی ــروس صحب ــای وی ــانه های ابت نش
بــه مــوارد شــایع آن اشــاره می کنیــم. بــرای نمونــه 
ــی را  ــم متفاوت ــت عائ ــن اس ــن ممک ــراد مس اف

ــه کننــد. ــراد جــوان تجرب ــه اف نســبت ب

ــروس  ــا وی ــای دلت ــج ابت ــم رای عائ
ــت؟ ــا چیس کرون

پنــج نشــانه رایــج ابتــای گونه هــای مختلف 
ــو  ــردرد، گل ــامل س ــا ش ــروس کرون وی

درد، آبریــزش بینــی، تــب و 
در  می شــود.  مــداوم  ســرفه 
حالــی کــه تــب و ســرفه از 
ــد  ــاری کووی ــیوع بیم ــاز ش آغ
-۱9 در سراســر جهــان جــزء 
ــاری در  ــن بیم ــج ای ــم رای عائ
ــد و برخــی  ــه می ش ــر گرفت نظ
افــراد نیــز گلــو درد و ســردرد را 
ــراً  ــا اخی ــد، ام ــه می کردن تجرب
ــود  ــاهده می ش ــدرت مش ــه ن ب
ــراد آبریــزش بینــی نیــز  کــه اف

داشــته اند.
در همیــن حــال از دســت دادن 
حــس بویایــی کــه جــزء عائــم 
رایــج بیمــاری کوویــد -۱9 بــود 
ــن  ــم ای ــم عائ ــه نه ــراً رتب اخی
بیمــاری را بــه خــود اختصــاص 
اتفــاق  ایــن  اســت.  داده 

ممکــن اســت بــه دلیــل جهــش ویــروس کرونــا و 
ویژگی هــای مختلــف گونــه دلتــا باشــد، امــا دلیــل 

ــم در حــال  ــن کــه چــرا عائ ای
تغییــر هســتند بــه صــورت 
دقیــق مشــخص نشــده اســت.

ــای  ــه کرون ــم اولی عائ
دلتــا ویــروس شــبیه بــه 

ــت؟ ــرماخوردگی اس س
ــه  ــای ارائ ــات و گزارش ه اطاع
کــه  می دهــد  نشــان  شــده 
ــد  ــی مانن ــت عائم ــن اس ممک
درد  گلــو  و  بینــی  آبریــزش 
ــد  ــاری کووی ــود بیم ــل وج دلی
-۱9 اســت در صورتــی کــه 
ــه  ــراد تصــور می کننــد کــه ب اف
ــا  ــف مبت ــرماخوردگی خفی س
ــور  ــه منظ ــان ب ــده اند. محقق ش
تشــخیص دلیل بروز ایــن عائم 
در حــال بررســی تأثیــر عوامــل 
میزبــان ماننــد ســن، جنســیت، بیماری هــای دیگــر 
ــت  ــن الزم اس ــر ای ــاوه ب ــت ع ــرف دارو اس و مص

اطاعــات بیشــتری در مــورد گونــه دلتــای ویــروس 
ــم آن آگاه  ــورد عائ ــا در م ــم ت ــا کســب کنی کرون
شــویم و آن را از ســرماخوردگی تشــخیص دهیــم.

ــه  ــدر ب ــا چق ــن کرون ــت واکس دریاف
تســکین عــوارض دلتــا ویــروس کمــک 

می کنــد؟
اگرچــه گونه هــای جدیــد ویــروس کرونــا می تواننــد 
عملکــرد واکســن ها را مختــل کننــد، امــا بــه نظــر 
می رســد کــه دریافــت دو دوز از واکســن هایی 
ماننــد فایــزر و آســترازنکا ایمنــی الزم در برابــر گونه 
ــزان  ــد. می ــم می کن ــا را فراه ــروس کرون ــا وی دلت
تأثیرگــذاری هــر دو واکســن ذکر شــده بیــش از 9۰ 

درصــد اعــام شــده اســت.
محققــان معتقدنــد کــه واکســن های کوواکســین و 
مدرنــا نیــز قــادر هســتند تأثیــر گونــه دلتــا ویروس 
ــن  ــت ای ــن دریاف ــد بنابرای ــی کنن ــا را خنث کرون
ــوع شــدید بیمــاری  ــه ن واکســن ها خطــر ابتــاء ب
کوویــد-۱9 و بســتری شــدن در بیمارســتان را بــه 
ــه در  ــل توجهــی کاهــش می دهــد البت ــزان قاب می
ــا وجــود  ــرد ب بعضــی مــوارد نیــز ممکــن اســت ف
ایــن کــه واکســن کرونــا را دریافــت کــرده اســت اما 
بــه بیمــاری کوویــد-۱9 مبتــا شــود بــه احتمــال 
بســیار زیــاد بــار ویروســی کــم خواهــد بــود و عائم 

خفیفــی را تجربــه خواهــد کــرد.

ــروس  ــا وی ــه دلت ــیوع گون ــزان ش می
ــت؟ ــدر اس ــا چق کرون

اطاعــات منتشــر شــده نشــان می دهــد کــه گونــه 
دلتــا ویــروس کرونــا ســرایت پذیری بیشــتری 
ــن  ــر ای ــه گونه هــای دیگــر دارد عــاوه ب نســبت ب
عواملــی ماننــد میــزان واکسیناســیون، تغییــر فصل 
و رعایــت قوانیــن پیشــگیرانه توســط افراد بــر میزان 
شــیوع این گونــه از ویــروس کرونــا تأثیر می گــذارد. 
الزم اســت در ایــن زمینه مطالعات بیشــتری بشــود  
ــروس  ــه وی ــا مشــخصات گونه هــای جهــش یافت ت

کرونــا مشــخص شــود.

جدیدترین عالئم اولیه 
کرونای دلتا چیست؟

محققان معتقدند که 
واکسن های کوواکسین 
و مدرنا نیز قادر هستند 
تأثیر گونه دلتا ویروس 
کرونا را خنثی کنند 
بنابراین دریافت این 
واکسن ها خطر ابتاء 
به نوع شدید بیماری 
کووید-۱۹ و بستری 

شدن در بیمارستان را 
به میزان قابل توجهی 

کاهش می دهد
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از جدول حل شده عکس بگیرید و به 
شماره ۰۹۱۰8۹2۰628 ارسال کنید... 

به 2 نفر از شرکت کنندگان به قید 
قرعه جایزه اهدا می شود.
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