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شرکت ایساکو از سال ۱۳9۵هدفگذاری و چشم انداز ۱۰ساله 
خود را با نام "ایساکو ۱۴۰7" تبیین نموده و بصورت نمادین 
و بر اساس شــرایط کسب و  کار و اهداف و برنامه های کالن 
حوزه خدمات پس از فروش، برای هر سال شعاری برگرفته از 
رویکردها و جهت گیری های استراتژیک انتخاب نموده است. 
در سال جاری با الهام از فرمایشات مقام معظم رهبری و در 
راستای سیاست ها و اهداف ابالغی مدیرعامل محترم شرکت 
ایران خودرو و همچنین همگام و هم پیمان با همکارانمان در 
گروه صنعتی ایران خودرو، "تالش ۱۴۰۱" را با راهبردهای ذیل 
در سرلوحه سیاســت ها و رویکردهای ایساکو قرار دادیم 
و کلیــه برنامه ها و اقدامات خــود را معطوف به تحقق این 

راهبردها نموده ایم:
< توسعه شبکه عرضه قطعات یدکی و سهم برند ایساکو  

< لزوم پایداری و تحقق رویکرد برد-برد در زنجیره تامین  
< ارتقاء کیفیت خدمات و تناسب خدمات با نیاز و انتظار مشتری
< شراکت استراتژیک با فعاالن ارایه خدمات و عرضه قطعات 

یدکی
با مروری بر تاریخچه این نامگذاری ها درمی یابیم که در واقع 
تالش ایساکو از ســال 9۵ آغاز گردید اما این تالش در آن 

سال با نام "جهاد" تجلی یافت. 
"جهاد 9۵" به دنبال کســب رضایتمندی مشتریان، اعتالی 
برند ایساکو و فروش ۱/۵ برابری نسبت به سال قبل بود. به 
همین ترتیب بعد از جهــاد "جهش 9۶" برای تحقق اهداف 
استراتژیک ســازمان و با اهداف "جلب اعتماد مشتریان و 
ارتقاء برند ایران خودرو" و "شناسایی نیاز مشتریان و طراحی 
و توســعه نوآورانه در ارائه خدمات پس از فروش و عرضه 
قطعات یدکی" تعریف گردید. در ادامه سال 97 را با عنوان 
"همت" با تمرکز بر "همگن سازی و ارتقاء سطح خدمات در 
شبکه" و "توســعه کانال های نوین در توزیع قطعات یدکی" 
پشت سر گذاشتیم. در ســال 9۸ هم با توجه به بازگشت 
تحریم های ظالمانه و فشــارهای اقتصادی شدید به کسب و 
کارها، به منظور عبور از تالطم های ایجاد شده، "نهضت 9۸" 
با اهداف "هوشمندی در شناسایی فرصت های بازار و خلق 
ارزش برای سازمان" و "ضرورت مدیریت نقدینگی، انضباط 
مالی و بهینه سازی هزینه ها" به عنوان جهت های استراتژیک 
سازمان تبیین گردید. پس از مواجهه با شرایط سخت کسب 
و کارها، نیاز به ایجاد روحیه و انرژی در سازمان ضروری بود، 
بنابراین "امید 99" با هدف " افزایش ســهم بازار خدمات و 
قطعات" و "دستیابی به تامین پایدار" تبیین گردید. در سال 
۱۴۰۰ نیز ضرورت تغییر فرایندهای داخلی کســب و کار در 
مواجهه با تغییرات و نیازمندی های بــازار در اولویت قرار 
گرفت و به منظور "جهش در کســب سهم بازار قطعات" و 
"بهینه سازی کسب و کار در دستیابی به تامین پایدار"، شعار 

"جنبش" در سال ۱۴۰۰ تعریف گردید.
با توجه به تاریخچه فــوق، بهبود و تحول، بعنوان یک اصل 
نهادینه در کلیه فرایندهای خدمات پس از فروش جاری بوده 

و پایانی برای آن متصور نیست .....

تالش همان جهاد است. تالش پایان ندارد ...

تالش ۱۴۰۱
یادداشــت

< سید مجید آژگان

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی در نخســتین روز از ســال ۱۴۰۱ ضمــن تبریــک عیــد نــوروز و آغاز 
قــرن جدیــد، در تبییــن شــعار ســال جدیــد، تنهــا راه دســتیابی بــه پیشــرفت عادالنــه و حــل 

مشــکل فقــر را حرکــت بــه ســمت اقتصــاد دانش بنیــان خواندنــد.

ایشــان بــا اشــاره بــه انتخــاب شــعار ســال ۱۴۰۱ گفتنــد: علــت اینکــه بــرای امســال نیــز عنــوان و شــعار 
اقتصــادی انتخــاب شــد، اهمیــت محــوری مســئله اقتصــاد و همچنیــن چالش هــای اقتصــادی در دهــه نــود 

اســت کــه رهایــی از ایــن چالش هــا نیازمنــد تدبیــر، عمــل و حرکــت صحیــح اســت.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بــر اینکــه تنهــا راه رســیدن بــه رشــد اقتصــادی، حرکــت به ســمت 
اقتصــاد دانش بنیــان اســت، افزودنــد: منظــور از اقتصــاد دانش بنیــان، نــگاه علمــی و فناورانــه بــه تولیــد 
در همــه عرصه هــا اســت کــه نتیجــه آن، کاهــش هزینه هــای تولیــد، افزایــش بهــره وری، ارتقــای کیفیــت 
محصــوالت، رقابت پذیــر شــدن تولیــدات در بازارهــای جهانــی و کاهــش قیمــت تمام شــده محصــوالت در 

داخــل خواهــد بــود.
رهبــر انقــالب بــا تأکیــد بــر ایــن واقعیــت کــه دســتیابی بــه پیشــرفت عادالنــه در اقتصــاد و حــل مشــکل 
ــان  ــرکت های دانش بنی ــداد ش ــد: تع ــذرد، گفتن ــان می گ ــد دانش بنی ــت تولی ــیر تقوی ــط از مس ــر فق فق

بایــد افزایــش یابــد و ایــن کار شــدنی و ممکــن اســت.
ایشــان بــا اشــاره بــه فعالیــت حــدود ۶7۰۰ شــرکت دانش بنیــان در کشــور گفتنــد: در ســال جدیــد بــرای 
پاســخ بــه نیازهــای کشــور، تعــداد شــرکت های دانش بنیــان بایــد دو برابــر شــود البتــه ایــن موجب نشــود 
کــه عــده ای، شــرکت هایی را کــه واقعــاً دانش بنیــان نیســتند، بــا ایــن عنــوان، تأســیس و راه انــدازی کننــد.
بــا تأکیــد بــر لــزوم حمایــت مســئوالن از شــرکت های دانش بنیــان از طریــق خریــد محصــوالت آنهــا یــا 
ــد: تعــداد شــرکت های دانش بنیــان بایــد شــاخص پیشــرفت در هــر بخــش و  ــات، افزودن تخصیــص امکان

شــاخصی بــرای ارزیابــی مســئوالن آن وزارتخانــه و دســتگاه باشــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، افزایــش شــرکت های دانش بنیــان را بــا توجــه بــه امکانــات کشــور بخصــوص 
ــد و  ــن خواندن ــالً ممک ــرده« کام ــانی تحصیل ک ــروی انس ــی »نی ــور یعن ــرمایه کش ــکان و س ــن ام مهمتری
ــا  ــط ب ــته های غیرمرتب ــرده در رش ــر تحصیل ک ــی از عناص ــد باالی ــا، درص ــاس گزارش ه ــد: براس افزودن
تحصیــل خــود مشــغول بــه کار هســتند، در حالــی کــه می تــوان از همــت نیروهــای متخصــص و جــوان کــه 

بزرگ تریــن ثــروت کشــور هســتند، بــه نفــع ثروتمنــد کــردن کشــور اســتفاده کــرد.
ایشــان »اشــتغال آفرینی« را نیــز در گــرو افزایــش شــرکت های دانش بنیــان دانســتند و گفتنــد: البتــه در 

ایــن زمینــه نبایــد دچــار خطاهای گذشــته شــویم.

رهبر معظم انقالب: 

تنها راه دستیابی به پیشرفت 
عادالنه و حل مشکل فقر

تقویت تولید دانش بنیان است
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نشست صمیمی  مدیرعامل ایران خودرو
 با مدیران ارشد ایساکو

دکتــر خطیبــی، مدیرعامــل ایــران خــودرو در اولیــن 
بازدیــد خــود از ایســاکو در نشســت صمیمــی ضمــن 
تبریــک بــه بابــک ســالجقه مدیرعامــل جدیــد ایــن 

شــرکت؛ برنامــه و اهــداف مجموعــه را یــادآور شــد.
در ایــن نشســت کــه تمــام مدیــران حضــور داشــتند خواســتار 
ــات و  ــازار قطع ــهم ب ــش س ــتای اقزای ــف در راس ــالش مضاع ت

مقابلــه بــا قطعــات تقلبــی و غیراصــل شــد.
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
ــران خــودرو، گفــت: کاهــش  ای
خودروهــای  درصــدی   ۵۵
ــطح  ــدی س ــج درص ــود پن ــف، بهب متوق
ــر  ــودرو ب ــران خ ــوالت ای ــت محص کیفی
اســاس ارزشــیابی شــرکت بازرســی و 
ــر و  ــه اخی ــه ماه ــران در س ــتاندارد ای اس
ــی  ــاخص های کیف ــدی ش ــود 2۰ درص بهب
قبــل از تحویــل )شــاخص ارزشــیابی 
محصــول-IQX( در فروردیــن ۱۴۰۱ نســبت 
بــه میانگیــن بهمــن و اســفند ۱۴۰۰، 
و  اقدامــات  اثربخشــی  نشــانه های  از 
ــران  برنامه هــای کیفــی گــروه صنعتــی ای

ــت. ــر اس ــه اخی ــه ماه ــودرو در س خ

ــدی  ــش ۵۵ درص ــی از کاه ــدی خطیب ــر مه دکت
ــات  ــع در شــبکه خدم ــف و متوق ــای متوق خودروه
ــن  ــا فروردی ــاه ۱۴۰۰ ت ــروش از بهمــن م پــس از ف
۱۴۰۱ خبــر داد و گفــت: بــا اولویت دهــی بــه 
تامیــن قطعات شــبکه، شــاهد افزایــش رضایتمندی 

مشــتریان هســتیم.
ــت:  ــودرو گف ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــم،  ــری معظ ــات رهب ــق منوی ــتای تحق در راس
حضــرت امــام خامنــه ای، ابالغیه هشــت گانه 
رییــس جمهــوری محتــرم و ارج نهــادن 

بــه مطالبــات بــه حــق مشــتریان محتــرم، تدویــن و 
اجــرای طــرح تحــول کیفیــت در زنجیــره ارزش و در 
حوزه هــای تامیــن، مهندســی و طراحــی، ســاخت و 
تولیــد، فــروش، خدمــات پــس از فروش و لجســتیک 
ــای  ــه خودروه ــی و عرض ــور طراح ــه مح را در س
ــع  ــد محصــوالت قدیمــی و رف ــف تولی ــد، توق جدی
عیــوب مزمــن و کیفی ســازی محصــوالت تولیــدی 

ــم. ــرار داده ای جــاری، در دســتور کار ق
ــال  ــاه س ــن م ــای بهم ــزود: از نیمه ه ــی، اف خطیب
گذشــته، بــه منظــور عملیاتــی شــدن اهــداف کیفی 
محصــوالت، حــدود ۷۰ پــروژه بهبــود مشــخصه های 
کیفــی محصــوالت جــاری و قریــب بــه ۱۹۰ برنامــه 
ــول  ــت در ط ــای کیفی ــت ارتق ــاختی در جه زیرس
زنجیــره ارزش ایــران خــودرو بــرای ســه بــازه زمانــی 
ــف شــده  کوتاه مــدت، میان مــدت و بلندمــدت تعری

و در حــال اجــرا اســت.
ــای  ــه برنامه ه ــه ب ــز و توج ــا تمرک ــه داد: ب وی ادام
ــت  ــای کیفی ــوع ارتق ــرا، موض ــش و نتیجه گ اثربخ
ــور  ــودرو به ط ــران خ ــی ای ــروه صنعت محصــوالت گ

ــود. ــت می ش ــارت و مراقب ــتمر نظ مس
ــا بیــان  مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو ب
ــف  ــاه گذشــته از تعری ــان کوت ــدت زم ــه در م این ک
پروژه هــا، نتایــج بررســی رونــد شــاخص های کیفــی 
قبــل از تحویــل و نحــوه پشــیبرد برنامه هــای کیفی، 
ــن  ــود ای ــا و بهب ــودن برنامه ه ــت از اثربخش ب حکای

شــاخص ها دارد، گفــت: اعمــال گارانتــی ســه ســال 
ــوالت  ــی محص ــرای تمام ــر ب ــزار کیلومت ــا ۶۰ ه ی
ــد مــدل ۱۴۰۱ و ایجــاد زیرســاخت های الزم و  تولی
ظرفیت ســازی در شــبکه خدمــات پــس از فــروش، 
الــزام بــه تولیــد بــدون کســری محصــوالت بــا توجه 
بــه تاثیــرات قابــل مالحظــه تولیــد به صــورت عبــور 
مســتقیم بــر شــاخص های کیفــی از عمــده اقدامــات 
پیــش برنــده اهــداف کیفــی شــرکت ایــران خــودرو، 

طــی ســال جــاری هســتند.
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو، در ادامــه 
ــاالی کیفیــت  ــه نقــش و ســهم ب گفــت: باتوجــه ب
ــدی،  ــوالت تولی ــی محص ــای کیف ــات در ارتق قطع
ــات،  ــازندگان قطع ــه س ــن و مجموع ــره تامی زنجی
تــالش کردیــم با ایجــاد تعامــالت مناســب و افزایش 
ــرای  ــای اج ــه ه ــازندگان، زمین ــا س ــی ب هم افزای
بهبــود کیفیــت قطعــات و محصــوالت را فراهم کنیم 
کــه ایــن رویکــرد مــورد اســتقبال قطعه ســازان نیــز 

قــرار گرفتــه اســت.
ــر رویکــرد پشــتیبانی  ــا تاکیــد ب دکتــر خطیبــی، ب
ــال  ــن ح ــت: در عی ــازان، گف ــی از قطعه س و حمایت
ــرای  ــخصی را ب ــی مش ــات کیف ــال ۱۴۰۱ الزام س
حــوزه تامیــن قطعــات در نظــر گرفته ایم، پشــتیبانی 
فنــی و مهندســی بــرای ارتقــای قابلیــت ســازندگان، 
ــت،  ــان کیفی ــن هم زم ــه تضمی ــارت ب ــزام و نظ ال
کمیــت و زمــان تحویــل قطعات توســط ســازندگان، 

همــکاری بــا ســازندگان بــا رتبــه معتبــر )A و B( بــر 
اســاس رتبه بنــدی ســاپکو و ابطــال تاییدیــه قطعــه 
ســازنده ای کــه از اهــداف کیفــی تبعیــت نکــرده، از 
جملــه رویکردهــای گــروه صنعتــی ایــران خــودرو در 
ارتبــاط بــا حــوزه کیفیــت تامیــن و قطعــات اســت.
وی افــزود: گــروه صنعتــی ایــران خــودرو بــا ایجــاد 
همدلــی و جلــب مشــارکت حداکثــری قطعه ســازان 
ــانی  ــای انس ــی ظرفیت ه ــری از تمام ــا بهره گی و ب
ــرای  ــود را ب ــالش خ ــام ت ــود، تم ــی موج و تخصص
ارتقــای کیفیــت محصــوالت بــه کار خواهــد بســت.
ــز  ــران خــودرو، تمرک ــی ای ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــت،  ــاخص های کیفی ــتری در ش ــت مش ــر خواس ب
گســترش نظــارت کیفــی بــه همــه واحدهــای موثــر 
در زنجیــره ارزش شــرکت، تمرکــز بــر بهینه ســازی 
و  رویه هــا  استانداردســازی  رفتــاری،  الگوهــای 
مشــخصه ها و دســت یابی بــه باالتریــن اســتانداردها 
در کیفیــت محصــوالت و خدمــات و برنامه هــای 
متعــدد دیگــر از اقدامــات اصلــی این شــرکت خواهد 

بــود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد، بــا اســتعانت از خداونــد 
ــد و  ــا پشــتوانه ســرمایه انســانی متعه ســبحان و ب
تالشــگر، شــاهد رشــد روزافــزون کیفیــت فرآیندهــا 
و محصــوالت، تحقــق منویــات رهبــری معظــم 
حضــرت امــام خامنــه ای و رضایتمنــدی حداکثــری 

مشــتریان عزیــز باشــیم.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو دستاوردهای کیفی سه ماهه اخیر را تشریح کرد

کاهش ۵۵ درصدی خودروهای متوقف 
در شبکه خدمات پس از فروش

شاخص های کیفی قبل از تحویل 2۰ درصد بهبود یافت
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ــرکت  ــور در ش ــا حض ــارت ب ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ایــران خــودرو، ضمــن بازدیــد مجــدد از پارکینــگ اصلــی، 
بــر کاهــش قابــل توجــه خودروهــای دارای کســری قطعــه در 

ــرد. ــذاری ک ــرکت صحه گ ــن ش ای

ســیدرضا فاطمــی امیــن بــرای دومیــن بــار پــس از صــدور فرمان هشــت مــاده ای رییس 
جمهــوری در حــوزه خــودرو، امــروز ۱۳ فروردیــن مــاه از گــروه  صنعتــی ایــران خــودرو 
ــل و ترخیــص خودروهــای  ــد تحوی ــرای تســریع در فرآین ــد و دســتورهای الزم ب بازدی

تولیــدی ایــن مجموعــه را صــادر کــرد.
ــودرو  ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــد گ ــران ارش ــل و مدی ــد، مدیرعام ــن بازدی ــالل ای در خ
توضیحــات الزم درخصــوص وضعیــت فعلــی خودروهــای کــف پارکینگ هــا و تکمیــل 

ــد.  ــه کردن ــازی آن ارای و تجاری س
ــات،  ــاژ و مرکــز تحقیق ــی ، ســالن مونت ــد از پارکینــگ اصل فاطمی امیــن، ضمــن بازدی
طراحــی و  تکویــن محصــول، رونــد حمــل و تحویــل خودروهــای ایــران خــودرو و فرآیند 

کاهــش خودروهــای کــف پارکینگ هــا را بررســی کــرد.
وی ضمــن مناســب خوانــدن اقدامــات ایران خــودرو در اجــرای فرامیــن رییس جمهــوری 
محتــرم، گفــت: کاهــش خودروهــای پارکینــگ ایــران خــودرو بــه ۲۵ هــزار دســتگاه در 

پایــان فروردین مــاه، فراتــر از فرمــان صــادر شــده و بســیار مناســب اســت.
وزیــر صمــت بــا تاکیــد بــر نظــارت بــر فرآیندهای کیفــی محصــوالت، افــزود: بــا کاهش 
مــدت زمــان پرداخــت بــه قطعه ســازان، امــکان مطالبــه کیفیــت توســط خودروســاز بــه 
ــازندگان و  ــدی س ــه الزم اســت رده بن ــن زمین ــود. در ای ــد ب ــر خواه ــی امکان پذی راحت

ردیابــی قطعــات نیــز بــا دقــت دنبــال شــود.
فاطمی امیــن بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت نــاوگان حمــل ریلــی تاکیــد کــرد و گفــت: 
ایــران خــودرو مــی توانــد بــا طــرح موضــوع و پیگیــری از طریــق معاونــت مربــوط در 
وزارت خانــه از ظرفیــت حمــل ریلــی بــرای انتقــال محصــوالت خــود اســتفاده کنــد کــه 

ایــن موضــوع ســبب کاهــش هزینه هــای حمل ونقــل و لجســتیک خواهــد شــد.
وزیــر صمــت افزایــش مــدت گارانتــی محصــوالت ایــران خــودرو بــه ســه ســال و یــا 
۶۰ هــزار کیلومتــر پیمایــش را نیــز از دیگــر اقدامــات ایــن شــرکت در راســتای اجــرای 

فرامیــن رییــس جمهــوری محتــرم دانســت.
ــز از  ــمند و ۴۰۵ نی ــی س ــوالت قدیم ــروج محص ــوالت و خ ــعه محص ــی و توس طراح
محورهــای مــورد تاکیــد وزیــر صمــت بــود کــه بــه گفتــه مدیرعامــل گــروه صنعتــی 
ایــران خــودرو، ایــن دو خــودرو ظــرف دو مــاه آینــده و پــس از انجــام تعهــدات موجــود 

بــه مشــتریان از مــدار تولیــد خــارج خواهــد شــد.

اقدامات ایران خودرو 
در تحقق فرامین 
رییس جمهوری 
صحه گذاری شد
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مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو از افزایــش گارانتــی محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی، بــه ســه 
ســال و پیمایــش ۶۰ هــزار کیلومتــر طبــق دســتور رییــس جمهــوری خبــر داد.

دکتــر مهــدی خطیبــی، گــروه صنعتــی ایــران خــودرو را خودروســاز پیشــگام کشــور در اجــرای بنــد دوم فرمــان هفتــم از هشــت فرمــان 
رییــس جمهــوری دانســت و گفــت: از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ کــه مزیــن بــه نــام »تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین« اســت، گارانتــی تمامــی 
محصــوالت ایــن گــروه صنعتــی، از دو ســال و ۴۰ هــزار کیلومتــر پیمایــش، بــه ســه ســال و ۶۰ هــزار کیلومتــر پیمایــش افزایــش یافته اســت. 
وی بــا بیــان ایــن کــه عــزم ایــران خــودرو بــر اجــرای تمامــی بندهــای ابالغــی از ســوی رییــس جمهــوری محتــرم متمرکــز شــده، تاکیــد 
کــرد: از امســال نظارت هــای کیفــی در زنجیــره تامیــن ایران خــودرو بــا حساســیت باالیــی صــورت خواهــد گرفــت و طبــق دســتور ابالغــی، از 

قطعــات بــا کیفیــت پاییــن در خطــوط تولیــد اســتفاده نخواهــد شــد. 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو تصریــح کــرد: در صــدد هســتیم، بــا افزایــش کیفیــت محصــوالت، رهبــری معظــم، حضــرت امــام 

خامنــه ای نیــز دیگــر دغدغــه ای از ســوی ایران خــودرو بــرای عرضــه محصــول باکیفیــت و رضایتمنــدی مشــتریان نداشــته باشــند.
وی بــر برنامه ریــزی دقیــق در مســیر ارایــه محصــول و خدمــات شایســته بــه هموطنــان تاکیــد کــرد و گفــت: شــبکه تامیــن و مجموعــه 

کارکنــان ایــران خــودرو بــه دنبــال ارایــه محصــول بــا کیفیــت و ایمــن بــه مشــتریان عزیــز هســتند.

مدیرعامل ایران خودرو عنوان کرد:

افزایش گارانتی محصوالت ایران خودرو 
به سه سال یا ۶0 هزار کیلومتر پیمایش
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ــز  ــوروزی در مرک ــداد ن ــرح ام ــودرو از ط ــی ایران خ ــروه صنعت ــل گ مدیرعام
ــک در  ــرد و از نزدی ــد ک ــمال بازدی ــدادی آزادراه تهران-ش ــگاه ام ــاس و پای تم

ــه مشــتریان قــرار گرفــت. ــان نحــوه امدادرســانی ب جری

در ایــن بازدیــد، مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایــران خــودرو ضمــن تقدیــر از تــالش امداگــران و کارکنان شــرکت 
امدادخودروایــران، بــر ارایــه خدمــات شــبانه روزی بــه مشــتریان بــا کیفیــت مطلوب تاکیــد کرد.

دکتــر مهــدی خطیبــی، بر ارایــه خدمت بــه دارندگان محصوالت ســایر خودروســازان براســاس مســوولیت های 
اجتماعــی تاکیــد کــرد و گفــت: بایــد در راســتای ارایــه خدمــات مناســب تر و بــا کیفیت تــر بــه هموطنــان، 

هماهنگــی الزم بــا ســایر نهادهــا و ســازمان ها نیــز صــورت گیــرد.
در جریــان ایــن بازدیــد مدیرعامــل امدادخودروایــران گزارشــی از روند امدادرســانی و تجهیز پایگاه هــای امدادی 
ثابــت و ســیار بــه قطعــات اصلــی ایســاکو و تجهیــزات و ابــزار بــه روز در ســطح کشــور بــرای ارایــه خدمــت بــه 

مشــتریان توســط نــاوگان آمــوزش دیــده و متخصــص ارایــه کرد.
ســید عبــاس میرحســینی گفــت: امدادخودروایــران، امــکان ارایــه خدمــات عمومــی ماننــد پنچــری و تعویــض 
زاپــاس، باتــری کمکــی و انتقــال خــودرو و سوخت رســانی بــرای محصــوالت ایران خــودرو و ســایر خودروســازان 

را فراهــم کــرده اســت.
وی از ارایــه بیــش از ۵۳ هــزار خدمــت امــدادی تــا روز هشــتم فروردیــن مــاه خبــر داد و گفــت: ایــن عــدد بــا 
توجــه بــه افزایــش ســفرهای نــوروزی امســال، نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ۵۰ درصد و نســبت به 

قبــل از همه گیــری کرونــا ۱۸ درصــد افزایــش داشــته اســت.
میرحســینی گفــت: براســاس بازخوردهــای دریافتــی از مشــتریان، رضایــت بیــش از ۹۵ درصــد امدادخواهــان 

حاصــل شــده اســت.
وی گفــت: طبــق توافقــات صــورت گرفتــه، امــکان ارایــه خدمــت بــه محصــوالت شــرکت های مدیران خــودرو، 

بهمــن و کرمــان موتــور نیــز فراهم اســت.
گفتنــی اســت، ایســاکو بــا همــکاری شــرکت امدادخودروایــران بــا حضــور ۳۲۷ نمایندگــی کشــیک و ۲۱۶۰ 
اکیــپ شــیفت ثابــت و ســیار امــدادی طــرح خدمت رســانی نــوروز ۱۴۰۱ را از ۲۵ اســفند آغــاز کــرده و تــا روز 

۱۴ فروردیــن مــاه در سراســر کشــور اجــرا خواهــد کــرد.
هموطنــان در صــورت نیــاز بــه خدمــات خودرویــی می تواننــد بــا سرشــماره ۰۹۶۴۴۰ تمــاس گرفتــه یــا از 

طریــق اپلیکیشــن ایســاکو و بســپر، از ایــن خدمــات بهره منــد شــوند.

بازدید نظارتی 
مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو از

فرآیند اجرای جشنواره 
امداد نوروزی
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گفت و گو با بابک سالجقه، مدیرعامل ایساکو: 

همه برای سربلندی ایساکو 
تالش کنیم

در دنیای امروز خط مشی ها و اهداف سازمان به دست نیروی انسانی 
امیدوار و پرانگیزه به ثمر می نشیند.

بابــک ســالجقه متولــد آبــان ۱۳۴7 از مدیــران باســابقه گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اســت و پیــش از ایــن مدیرعاملــی شــرکت همــگام خــودرو را برعهده داشــته 
اســت. مدیریــت بخــش بــرق و الکترونیــک شــرکت ســاپکو، مدیــر طراحــی و مهندســی و معاونــت ســاخت و خودکفایــی این شــرکت نیــز بخــش دیگــری از کارنامه 

ــت. حرفه ای وی اس
وی بــر ایــن بــاور کــه اســت کــه یکــی از راه هــای بــرون رفــت از رخــوت و تغییــر رویکــرد حاکــم بــر شــرکت ها، تغییرنــگاه نســبت بــه نیــروی انســانی اســت، تــا آن جــا کــه 
نخســتین جلســه اش بــا معــاون و مدیــران بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش) ایســاکو( را بــا ایــن جملــه آغــاز کــرد: »مدیرعامــل مدیــر منابــع انســانی 

اســت« بــود. 

اولین قسمت این گفتگوی دوستانه ماحصل نشست یک ساعته با ایشان است:

ــما  ــخن ش ــن س ــا اولی ــوال اول را ب س
ــل؛  ــه »مدیرعام ــه جمل ــم. ب ــروع کنی ش
ــدر  ــت« چق ــانی اس ــروی انس ــر نی مدی

ــد؟ ــاد داری اعتق
بایــد بگویــم ایــن بــاور حقیقــی مــن اســت. وظیفه 
اصلــی مــن بــه عنــوان مدیرعامــل ایــن اســت کــه 
هویــت و ارزش نیــروی انســانی را به ایشــان یــادآور 
شــوم و بــه جــای تزریــق و دیکتــه کــردن افــکار 
تک بعــدی، بــا یــادآوری توانمندی هــای 
موجبــات حرکــت رو بــه جلــو و رشــد 

را ابتــدا در تک تــک پرســنل و ســپس در مجموعــه 
ــوی  ــه ق ــن و ریش ــازمان بُ ــر س ــم. اگ ــکل دهی ش
داشــته باشــد، نیــروی فعال و خــالق و مولد داشــته 
باشــد و بدانــد کــه نظــرات و فعالیت هایــش حقیقتا 
موجــب پیشــبرد اهــداف ســازمان اســت، خالصانــه 

در همــه جوانــب تــالش پیشــرفت می کنــد. 
ــروی کار  ــه نی ــانی ب ــگاه انس ــد ن ــر ارش ــر مدی اگ
ــه ایشــان  ــمندی را ب ــد و حــس ارزش ــته باش داش
ــود. در  ــف می ش ــراد مضاع ــزه اف ــد، انگی ــاء کن الق
ســازمان همــه چیــز مســائل مالــی نیســت، بایــد 

ــاله، روی  ــن مس ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــران ب مدی
ــروری و اجــرای آن کار  ــه ایده پ تشــویق پرســنل ب
کننــد؛ ازین مســیر اســت که ســازمان به بهــره وری 
ــه خــود  ــا همیــن رویکــرد ب می رســد، مــن هــم ب
ــی  ــا همراه ــه ب ــه ای داده ام ک ــه ماه ــت س فرص
همــکاران، نشــاط بیشــتری به ســازمان ببخشــیم و 
مجموعــه بــه ســمت پویایــی بیشــتر حرکــت کند.

ــاور را در  ــن ب ــم ای ــد و بتوان ــک کن ــدا کم ــر خ اگ
ــت  ــن اس ــم ای ــم. تالش ــه می کن ــه نهادین مجموع
کــه بــرای هویــت و وجودیــت تک تــک افــراد بیــش 

ــرام  ــه آن احت ــویم و ب ــل ش ــته ارزش قای از گذش
بگذاریــم، وقتــی فــرد جایــگاه خــود را در زنجیــره 
ــش  ــرژی و تالش ــم ان ــد، کم ک ــازمان بیای ارزش س
در مجموعــه جــاری می شــود. ممکــن اســت 
ــه  ــادت کــردن ب ــل ع ــه دلی ــی ب در مراحــل ابتدای
ــر  ــا ه ــد ام ــته باش ــود داش ــت وج ــکون مقاوم س
گام کوچــک کارکنــان در کنــار هــم در نهایــت اثــر 

ــت.  ــد گذاش ــی خواه بزرگ

شــما روز کاری خــود را هفــت و نیــم 
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صبــح بــا جلســه مدیــران آغــاز می کنیــد. ایــن برنامــه از چــه تفکــری نشــات 
می گیــرد؟

مــا بایــد آگاه باشــیم کــه همگــی در یــک کشــتی نشســته ایم و تفکــر فــردی و جزیــره ای بــه هیــچ 
وجــه در ســازمان و کارگروهــی معنــا نــدارد.

ــوب کار  ــت خ ــن پس ــی در ای ــد فالن ــد، نمی گوین ــی می نگرن ــگاه بیرون ــارا از ن ــران م ــی دیگ وقت
ــرآورد کارش  ــد »ایســاکو« ب ــدارد؛ می گوین ــی ن ــی در آن پســت عملکــرد مطلوب ــا فالن ــد ام می کن
خــوب اســت یــا بــد. در مجمــوع ایــن هم اندیشــی های صبح گاهــی باعــث جوشــش تفکــر گروهــی 

و هماهنگــی ســازمان اســت
 هــر مســاله ای کــه بــرای شــما بیــان می کنــم هــم وجهــه شــرعی و هــم سیســتمی آن را در نظــر 
می گیــرم. در تمــام دنیــا از دســتورات مذهــب مــا و پنــد و انــدرز بــزرگان و نیاکان مــا را در ســازمان و 
سیســتم هــای خــود پیاده ســازی کردنــد، موفــق شــده اند امــا خــود مــا بهــره کمــی از آن می بریــم.

رســیدن بــه هدفــش بایــد مانــع تحقــق شــاخص 
آن معاونــت دیگــر شــود. ایــن پارادوکس هــا بایــد 
در ســازمان حــل شــود، بایــد اهــداف همه ســازمان 
در یــک جهــت باشــد. در ســازمان جزیــره ای 
فــرد فقــط بــه هــدف خــود یــا واحــد خــود فکــر 
ــه  ــه ب ــیله ک ــک وس ــرخ ی ــل دو چ ــد؛ مث می کن
دو جهــت مختلــف حرکــت کنــد کــه نتیجــه آن 
متالشــی شــدن آن وســیله اســت. انگیــزه و چابکی 
ســازمان بــه دلیــل از بیــن رفتــن خــرد جمعــی از 
بیــن مــی رود و کارکنــان آن در کشــاکش تضادهــا 

ــوند. ــری می ش ــوت و فردی نگ ــار رخ دچ

در قــرآن آمــده بــر مشــورت بــه معنــی نظــر خواهــی تاکیــد بســیار شــده اســت. کلمــه شــورا در 
آیــه ۱۵۹ســوره آل عمــران: »َو شــاوِْرُهمْ  فـِـي الْْمــِر« و آیــه ۳۸ از ســوره شــوری »َو أَْمُرُهــمْ  ُشــوری  
بَْیَنُهــْم«.  ایــن کار بــه عنــوان یکــی از اســباب حیــات جامعــه و تــرك آن یکــی از اســباب مــرگ 
جامعــه معّرفــی شــده اســت. اصــوالً مردمــی کــه کارهــای مهــم خــود را با مشــورت و صالح  اندیشــی 
یکدیگــر انجــام مي دهنــد و صاحــب  نظــران آنهــا بــه مشــورت مــی  نشــینند، کمتــر گرفتــار لغــزش 
ــکار دیگــران  ــاز از اف ــار اســتبداد رای هســتند و خــود را بی نی ــه گرفت ــا کســانی ک ــی  شــوند. اّم م
می  داننــد غالبــا گرفتــار اشــتباهات خطرنــاك و دردناکــی می  شــوند. ضمــن این کــه کســی کــه در 
انجــام کارهــای خــود بــا دیگــران مشــورت می کنــد، در صــورت موفقیــت و پیــروزی کمتــر مــورد 
قضــاوت دیگــران قــرار می گیــرد، زیــرا همــه  آن جمــع آن پیــروزی را از آن خــود می  داننــد. وقتــی 

شــورا تشــکیل می دهیــم خــرد جمعــی حکفرماســت. 

ثمره مفید این نگرش را در مسولیت های پیشین خود دیده اید؟
تجربــه تعمیــرگاه مرکــزی و تغییــرات مثبتــی کــه در آن مجموعــه رقــم خــورد حکایــت از موفقیــت 
ایــن تفکــر دارد. بــرای رســیدن یــک مجموعــه بــه موفقیــت و ســربلندی بایــد تمامــی اعضــا مثــل 
مســابقه قایق رانــی کایــاك بــرای یــک هــدف تــالش کننــد. قایقران هــا بــا ســرعت یکســان پاروهــای 
خــود در عمــق آب حرکــت می دهنــد کــه اگــر چنیــن اتفاقــی نیفتــد، بــه واژگونــی و حتــی خــارج 
شــدن از مســیر خواهــد انجامیــد. همــه آنهــا برنامــه کلــی مســابقه را بــرای موفقیــت می داننــد و 
آمــاده پاســخ و حرکــت مناســب بــه دســتورات راهبــر قایق هســتند، همانند راهبــران ســازمانی. همه 
افــراد تیــم بــه عنــوان یــک عضــو یکپارچــه می داننــد کــه چــه کاری در طــول مســابقه بایــد انجــام 
شــود و تعهــد متقابــل نســبت بــه هم تیمی هــای خــود دارنــد. ولــی هنگامــی را در نظــر بگیریــد کــه 
هماهنگــی و انســجام الزم بیــن هم تیمی هــا به خصــوص در دو ســوی قایــق وجــود نداشــته باشــد، 
در ایــن صــورت قایــق از مســیر خــارج شــده و تمــام زمــان و انــرژی، منابــع و هزینه هایــی کــه در 

تــالش بــرای رســیدن بــه هــدف و برنــده شــدن ســرمایه گذاری شــده از بیــن مــی رود.
در ســازمان بایــد همســویی وجــود داشــته باشــد؛ نمی شــود بــرای یــک معاونــت شــاخص تعریــف 
می کنیــم کــه بایــد فــالن هــدف را بزنــی تــا بــه ایــن پــاداش برســی امــا معاونــت دیگــر بــرای 

ــه عنــوان مدیرعامــل تصــور می کنیــد  ب
ــه  ــن مجموع ــدگاری را در ای ــه کار مان چ

ــرد؟ ــد ک ــذاری خواهی پایه  گ
ــی  ــن فرهنگ ــا انداخت ــن، ج ــالش م ــن ت مهم تری
ــد  ــک فرهنــگ می توان ــن در ایســاکو اســت؛ ی نوی
بــه تمــام ســطوح شــرکت رســوخ کنــد و همگانــی 
ــی  ــن قابلیت ــداف چنی ــا و اه ــا برنامه ه ــود. ام ش
ندارنــد. ممکــن اســت همــه بــرای محقــق شــدن 
ــتوری و  ــورت دس ــه ص ــا ب ــد ام ــالش کنن آن ت
ــی  ــی خوب ــه خیل ــر برنام ــما اگ ــنامه ای... ش بخش
ــته  ــرا داش ــرای اج ــی ب ــده عال ــید، ای ــته باش داش
باشــید اگــر فرهنــگ شــما هــم راســتا بــا ایــن ایده 

ــود خواهــد شــد شــما نباشــد همــه چیــز ناب
امســال در ایســاکو همــه کارکنــان بایــد ظرفیــت 
آموزشــی و توانایی هــای خــود را ارتقــا دهنــد؛ 
آن هــا کــه می داننــد و مجربنــد و کاربلــد بایــد بــه 
ــه هســتند،  آن هــا کــه در جســتن دانایــی و تجرب
بیاموزنــد. ازیــن رو ســال ۱۴۰۱ در مجموعــه مــا یــا 
ســال اســتاد بــودن اســت یــا ســال دانشــجو بــودن 

و آموختــن...
ــه کار  ــداوم و ب ــری م ــگ یادگی ــن فرهن جاانداخت
ــو تالشــی  ــه جل بســتن دانســته ها و حرکــت رو ب
اســت کــه بــرای پایه گــذاری آن خواهیــم کوشــید.

تالشم این است 
که برای هویت و 

وجودیت تک تک 
افراد بیش از 

گذشته ارزش 
قایل شویم و به آن 

احترام بگذاریم، 
وقتی فرد جایگاه 
خود را در زنجیره 

ارزش سازمان 
بیاید، کم کم انرژی و 
تالشش در مجموعه 

جاری می شود.
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طــرح خدمــات نــوروزی ســال ۱۴۰۱ ایران خــودرو کــه از 2۵ اســفند مــاه ســال گذشــته آغــاز شــده 
بــود در پایــان روز چهاردهــم فروردیــن مــاه ســال جــاری بــه پایان رســید.

مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو در ایــن بــاره گفــت: پیــش از آغــاز ایــن طــرح کــه طــی آن ۳۲۷ نمایندگــی 
مجــاز کشــیک و ۲۱۶۰ اکیــپ شــیفت امــدادی در سراســر کشــور بــرای خدمت   رســانی بــه هموطنــان در آماده بــاش کامــل بودنــد، 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــه پذیــرش شــود ام ــه صــورت روزان ــه صــورت متوســط ۱۵ خــودرو ب ــود در هــر نمایندگــی ب پیش بینــی شــده ب
افزایــش حجــم ســفرها ایــن ظرفیــت بــه ۲۵ خــودرو در روز افزایــش یافــت تــا مراجعه کننــدگان در اســرع وقــت بتواننــد از خدمــات 

نمایندگی هــای سراســر کشــور بهره منــد شــوند. 

شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو اعالم کرد:

کارنامه طرح خدمات نوروزی
ایساکو 1401
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بابــک ســالجقه تشــریح کــرد: میانگیــن زمــان انتظــار بــرای دریافــت 
خدمــات امــدادی در ســال جــاری  بــه ۲۴ دقیقــه و ۲۳ ثانیــه رســید. 
ــه در  ــت ک ــش یاف ــی کاه ــودرو در حال ــانی ایران خ ــان امدادرس زم
تعطیــالت نــوروزی ســفرها بــه میــزان ۴۱ درصــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته رشــد داشــت و بــا ۵۳ میلیــون تــردد جــاده ای با 
افزایــش چشــمگیر حجــم ســفرها و ترافیــک ســنگین مواجــه بودیــم. 
بــا ایــن توصیــف کاهــش ۳۶ ثانیــه ای میانگیــن زمــان انتظــار بــرای 
امدادرســانی بــا ایــن شــرایط رکــورد جدیــد و مهمــی در ایــن زمینــه 

ــود. ــوب می ش محس
ــات  ــرح خدم ــه ط ــام ارائ ــبختانه در ای ــت: خوش ــن گف وی همچنی
نــوروزی نســبت شــکایات بــه خدمــات ارائــه شــده در نمایندگی هــای 
ایران خــودرو تنهــا ۰/۲درصــد بــود و بــا توجــه بــه حساســیت بــاالی 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش کارکنــان نمایندگی هــا نهایــت تــالش 
خــود را بــه کار بســتند کــه هموطنــان و مســافران نــوروزی بهتریــن 

خدمــات را بــا کیفیــت و ســرعت بــاال دریافــت کننــد. 
وی افــزود: همــکاران مــا در مرکــز پاســخگویی هوشــمند ایران خــودرو 
ــخ  ــی پاس ــای مردم ــه ۹۶درصــد تماس ه ــبانه روزی ب ــه صــورت ش ب
دادنــد. در نتیجــه ی ایــن مکالمــات و ثبــت درخواســت امــداد، بیــش از 
۸۰ درصــد خودروهــا بــا مشــاوره تلفنــی و یا حضــور نیروهــای امدادی 
ــا دریافــت امــداد بالینــی خــودرو بــه مســیر خــود ادامــه  در محــل ب
ــه نمایندگی هــا حمــل شــدند.  ــد و تنهــا ۲۰درصــد خودروهــا ب دادن
گفتنــی اســت، بیــش از ۴درصــد تماس هــا و خدمــات ارائــه شــده نیــز 
بــه دارنــدگان خودروهایــی غیــر از محصــوالت ایران خــودرو تخصیــص 

فت.  یا
ســالجقه ادامــه داد: بــه منظــور افزایــش رضایت منــدی مشــتریان از 
شــبکه خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو، در ایــن طــرح خدمــات 
ــای  ــرای خودروه ــه محــل درخواســت مشــتریان ب ــاب ب ــاب و ذه ای

بــدون گارانتــی بــه صــورت رایــگان ارائــه شــد.
ــاز طــرح  ــورد نی ــات م ــن قطع ــرای تامی ــادآور شــد: ب ــه ی وی در ادام
ــت و  ــورت گرف ــی ص ــزی مدون ــاز آن، برنامه ری ــش از آغ ــاه پی از ۳ م
ملزومــات اجــرای طــرح، قطعــات و تجهیــزات مربوطــه پیــش از اجــرا 

ــد. ــع ش ــا توزی در نمایندگی ه
ــت  ــرل کیفی ــتای کنت ــل ایســاکو در راس ــر عام ــی اســت، مدی گفتن
ــوروز از برخــی نمایندگی هــا  عملیــات خدمت رســانی در تعطیــالت ن
و اکیپ هــای امــدادی بازدیــد کــرد و بــرای تســریع و تســهیل در امــر 
ــرد. ــی و دســتورات الزم را صــادر ک ــای اجرای خدمت رســانی راهکاره

همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت، عــالوه بــر نظــارت میدانــی مدیرعامــل 
و مدیــران ســتادی ایســاکو و امدادخــودرو، مدیــران دفاتــر منطقــه ای 
ــش،  ــد و پای ــز ضمــن بازدی ــه شــرکت در سراســر کشــور نی یازده گان
اقدامــات و هماهنگی هــای الزم را بــرای پشــتیبانی در راســتای 

ــد. ــل آوردن ــتریان به عم ــه مش ــت ب ــه خدم ــی ارای سرعت بخش

 برای تامین قطعات مورد 
نیاز طرح از ۳ ماه پیش 
از آغاز آن، برنامه ریزی 
مدونی صورت گرفت و 
ملزومات اجرای طرح، 

قطعات و تجهیزات 
مربوطه پیش از اجرا در 
نمایندگی ها توزیع شد.
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گزارش تصویری
بازدید نوروزی 

مدیرعامل 
ایساکو از 
واحدهای 

مختلف سازمان
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بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت خدمــات پــس از فــروش ایران خــودرو شــرکت های 
ایســاکو و ایتــراک در راســتای ارتقــای کیفیــت قطعــات و افزایــش رضایــت مشــتریان از 

خدمــات پــس از فــروش در روز چهارشــنبه ۳۱ فروردیــن مــاه تشــکیل جلســه دادنــد.

بنابرایــن گــزارش ایــن دو شــرکت کــه از زیرمجموعه هــای مهــم گــروه صنعتــی ایران خــودرو در امــر تحقیقــات قطعــات 
و ارائــه خدمــات محســوب می شــوند در ایــن جلســه بــه منظــور توســعه و تعمیــق همــکاری و هماهنگــی کــه منجــر بــه 

افزایــش کیفیــت قطعــات و بهینه ســازی ارائــه خدمــات می شــود، گفتگــو کردنــد.
در ایــن جلســه شــرکت آزمایــش و تحقیقــات قطعــات و مجموعه هــای خــودرو )ایتــراك( و شــرکت خدمــات پــس از فروش 
ایران خــودرو )ایســاکو( ضمــن هماهنگی هــای الزم کاری در زمینــه فعالیت هــای کیفــی همچــون تســت آزمــون قطعــات و 

تحقیــق در زمینــه افزایــش کیفیــت آن، گــپ و گفــت کردند.
بابــک ســالجقه مدیرعامــل ایســاکو و داود جهاندیــده مدیرعامــل ایتــراك و همراهــان، همچنیــن درخصــوص موضــوع مهــم 
دســتیابی بــه عــزت و جایــگاه واقعــی صنعــت خــودرو در جامعــه، کــه الزمــه آن همــکاری چنــد جانبــه و تــالش هدفمنــد و 

همســو در شــرکت های گــروه صنعتــی ایــران خــودرو اســت بحــث و تبــادل نظــر کردنــد.
در ایــن جلســه نقــش اثرگــذار مجموعــه آزمایشــگاه های تخصصــی ایتــراك در ارتقــای کیفیــت قطعات خــودرو و دســتیابی 
بــه رضایــت مشــتریان نهایــی مــورد تاکیــد قــرار گرفــت و بــه عنــوان ســرلوحه توســعه تعامــالت و همکاری های دو شــرکت 

ــد. مطرح ش

در راستای ارتقای کیفیت قطعات و افزایش رضایت مشتریان از خدمات پس از فروش

جلسه همکاری و هماهنگی شرکت های
ایساکو و ایتراک برگزار شد
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ــر  ــد وزی ــه تاکی ــه ب ــا توج ب
ــارزه  ــوص مب ــت در خص صم
بــا کاالی قاچــاق و تقلبــی، 
شــرکت ایســاکو طــرح تشــخیص اصالت 
قطعــات را کــه از ۶ ســال پیش آغــاز کرده 
ــد. ــری می کن ــژه پیگی ــورت وی ــه ص ب

بابــک ســالجقه مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس 
از فــروش ایــران خــودرو در حاشــیه بازدیــد ســرزده 
از فروشــگاه های مجــاز ســطح شــهر تهــران کــه بــه 
منظــور اطمینــان از فــروش قطعــات اصلی ایســاکو 
در بســته بندی مخصــوص و بررســی برچســب 
قیمــت برخــی محصــوالت صــورت گرفــت، گفــت: 
شــرکت ایســاکو همــواره بــر خریــد قطعــات اصــل 
ــرای اســتعالم  ــه ب ــی ک ــرده و اقدامات ــد ک تاکی
اصالــت محصــوالت خــود در نظــر گرفتــه 
بــود را همچنــان بــا جدیــت پیگیــری 

می  کنــد. 
ــرایط  ــزود: در ش ــه اف ــاکو در ادام ــل ایس مدیرعام
کنونــی بــا حجــم قطعــات تقلبــی در بــازار ایســاکو 
نمــی توانــد  بــه تنهایــی جلــوی تقلــب را بگیــرد، 
امــا بــا ارائــه ابــزار و راهکارهــا ایــن قابلیــت را ایجــاد 
ــاوت  ــد تف ــان بتوانن ــردم خودش ــه م ــد ک می کن
ــخیص داده و کاالی  ــی را تش ــی و اصل کاالی تقلب

ــد.  اصــل را بخرن
ســالجقه دراین بــاره گفــت: خریــد قطعــات از 
فروشــگاه ها و نمایندگی هــای مجــاز ایســاکو اولیــن 
توصیــه ایــن مجموعــه بــرای جلوگیــری از خریــد 

قطعــات غیراصلــی و تقلبــی اســت. 
قطعــات  نشــان کــرد: خریــداران  وی خاطــر 
ــت قطعــه،  ــه منظــور آگاهــی از اصال ایســاکویی، ب
ــده  ــد درج ش ــماره بارک ــد، ش ــس از خری ــا پ حتم
ــماره ۳۰۰۰۳۱  ــه ش ــته بندی آن را ب ــر روی بس ب
پیامــک کــرده و بالفاصلــه پــس از ارســال پیامک، از 

اصالــت داشــتن و یــا نداشــتن قطعــه از طریــق پیام 
ــاه آگاه شــوند.  کوت

همچنیــن مدیرعامــل شــرکت خدمــات پــس 
ــه  ــران خــودرو از اپلیکیشــن ایســاکو ب ازفــروش ای
ــایی  ــرای شناس ــر ب ــی دیگ ــوان درگاه و خدمت عن
قطعــات اصــل یــاد کــرد و افــزود: اپلیکیشــن 
ایســاکو، دارای امکانــات متنــوع و کاربــردی اســت؛ 
ــران  ــوالت ای ــتریان محص ــال، مش ــوان مث ــه عن ب
خــودرو مــی تواننــد بــا اســکِن کــد درج شــده بــر 
روی محصــول متوجــه شــوند کــه ایــن کاال در چــه 

ــرد دارد.  ــی کارب خودروهای
ــارت  ــد و نظ ــه بازدی ــه این ک ــاره ب ــن اش وی ضم
مدیــران  توســط  مجــاز  فروشــگاه های  بــر 
دفاتــر منطقــه ای ایســاکو در سراســر کشــور 
اســتمرار خواهــد داشــت افــزود: فروشــگاه ها و 
نمایندگی هــای مجــاز ایســاکو موظفنــد تنهــا 
قطعــات اصلــی ایســاکو را در مجموعــه خــود 

ــق  ــورت طب ــر این ص ــانند در غی ــروش برس ــه ف ب
ــد.  ــد ش ــورد خواه ــا برخ ــا آن ه ــررات ب مق

ــات  ــد قطع ــوص خری ــان در خص ــالجقه در پای س
ایســاکو از ســایت ها و فروشــگاه های اینترنتــی 
ــت کاالی  ــش از دریاف ــتریان پی ــرد: مش ــد ک تاکی
خریــداری شــده بــا بهره منــدی از ســامانه پیامکــی 
ایســاکو بــه شــماره ۳۰۰۰۳۱ و یــا اپلیکیشــن 
ایســاکو از اصالــت قطعــه اطمینان حاصــل فرمایند. 
گفتنی اســت شــرکت ایســاکو بــا ۶۵۰ نمایندگی و 
بیش از ۱۰۰۰ فروشــگاه مجاز در سراســر کشــور، از 
معــدود شــرکت هایی اســت کــه قطعــات بــا قیمت 
یکســان و مشــخص بــه دســت مصرف کننــده 
می کنــد  کمــک  موضــوع  ایــن  و  می رســاند 
ــا  ــه را ب ــد قطع ــه بدان ــر لحظ ــتری در ه ــه مش ک
ــه  ــا از هرگون ــد تهیــه کنــد ت چــه قیمتــی می توان
اجحــاف احتمالــی بــه مشــتریان جلوگیــری شــود.

مدیرعامل  ایساکو:

تمامی قطعات ایساکو دارای
 کد اصالت کاال هستند 



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۵    |  اردیبهشت ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

۱۶



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۵    |  اردیبهشت ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

۱7

ــا در  ــردن آنه ــهیم ک ــاکو و س ــتریان ایس ــویق مش ــب و تش ــور ترغی به منظ
ــد. ــزار ش ــد برگ ــای خری ــی برمبن ــنواره قرعه کش ــرکت، جش ــوددهی ش س

مشــتریان بنــا بــر عملکــرد خــود در اســفندماه می توانســتند از شــانس بیشــتری در قرعــه کشــی ۸ جایــزه ۵۰۰ ، 
۶ جایــزه ۱۰۰۰ و ۲ جایــزه ۳۰۰۰ میلیــارد ریالــی بهرمنــد شــوند. 

ایــن جشــنواره از ابتــدای اســفند مــاه ۱۴۰۰ الــی پایــان همان مــاه برقــرار بــود و در نهایــت در روز ۲۸ فروردین ماه 
۱۴۰۱، قرعه کشــی در حضــور نماینــده حراســت، نماینــده بازرســی ویــژه، مدیریــت فــروش، ریاســت ارتباطــات، 

نماینده هــای تمامــی دفاتــر فــروش برگــزار و بصــورت زنــده از کانــال روبیــکا پخــش شــد.

برندگان طرح جایزه باران مشخص شدند
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زمینــی  در  نمایندگــی ۱9۶۰ 
بــه مســاحت ۱۶ هزارمتــر و 
ــر  ــزار مت ــای ۵ ه ــطح زیربن س
ــاده  ــی ج ــت جغرافیای ــن موقعی در بهتری
ــی  ــن الملل ــرودگاه بی ــروی ف ــی روب انزل
واقــع شــده اســت و خانــواده پوررســتگار؛ 
نامــی کــه بــه طــور حتــم بــرای مردمــان 

ــت. ــیار آشناس ــالن بس ــه گی خط
مســعود پوررســتگار ۵۳ ســاله  مدیرعامل 
و  گیــالن  موتــور  شــکوفه  شــرکت 
ــی  ــن نمایندگ ــاز معتبرتری ــب امتی صاح
ــام او  ــت. ن ــودرو ۱9۶۰ اس ــاز ایران خ مج
ــت  ــگاه دوم لیس ــی اش در جای و نمایندگ
همچنیــن  و  می درخشــد  برترین هــا 
کســب ایزوهــای ۱۰۰۰2، ۱۰۰۰۴، 9۰۰۱، ۱۸۰۰۰۱ 
در کارنامــه نمایندگــی حــک شــده اســت.

او در کنــار و بــا اتحــاد دو بــرادرش؛ مجیــد 
ــروز ۱۳۳۲  نمایندگــی  ــد ۱۳۴۰ و به متول

ــواده وقتــی کــه  ــد: » اعضــای خان را اداره مــی کنن
در ایــن کســب وکار مشــغول می شــوند بایــد بهــم 
ــی اســت  ــن موضــوع دل ــاد داشــته باشــند ای اعتم
ــک  ــه براســاس ی ــر و محبــت اســت ن و از روی مه

ــازمانی.«  ســاختار خشــک س
ــاله دارد  و  ــی ۲۶ س ــتگار قدمت ــی پوررس نمایندگ
روزانــه  بــا  پذیــرش ۱۱۰ خــودرو توانســته  در بیــن 
ــه ای  ــر منطق ــش دفت ــت پوش ــای تح نمایندگی ه
رشــت باالتریــن پذیــرش را داشــته باشــد. او در ایــن 
ــم  ــته ه ــال گذش ــد: در ۳۰ س ــی گوی ــوص م خص
مقاطعــی ســخت و طاقت فرســا هــم مقاطــع شــاد 
و ســودآور را تجربــه کردیــم، متاســفانه تحریــم های 
ــه و خــروج خودروســازان خارجــی روزهــای  ظالمان
ســختی را بــه صنعــت خــودرو کشــور و متعاقــب آن 
خدمــات پــس ازفــروش تحمیــل کــرد امــا پایمردی 
و ایســتادگی بــرای خدمــت بــه مــردم بحران هــا را 

بــه فرصــت تبدیــل کــرد. 
صاحــب امتیــاز نمایندگــی ۱۹۶۰معتقــد اســت در 
ایــن حرفــه همیشــه بایــد آموخــت و تجربــه کــرد: 
ــا  ــوع برخــورد ب ــدد ن ــه کشــورهای متع در ســفر ب

مشتریان، قلب هر کسب و 
کاری هستند

گفت وگو با مسعود پور رستگار 

مشــتری در زمــان خریــد خــودرو و ارائــه خدمــات 
پــس  از فــروش همــواره برایــم جالــب بــوده اســت. 
خصوصــا در صنــف کاری خودمــان از نحــوه تحویــل 
ــه  ــی... ب ــی در نمایندگ ــا پذیرای ــه ت ــودرو گرفت خ
همیــن دلیــل هــر زمــان خــودرو خــودم را خــارج 
از کشــور بــه نمایندگــی می بــردم ایــن اقدامــات را 
ــش و  ــواره  آرام ــردم و هم ــد می ک ــک رص از نزدی
نحــوه برخــورد و جایگزینــی خــودرو کــه از نقــاط 
ــود و ســعی  ــم لذت بخــش ب ــود، برای ــوت آنجــا ب ق
ــتری را در  ــا مش ــورد ب ــوه برخ ــن نخ ــم ای کرده ای

ــم.  ــازی کنی ــم پیاده س ــان ه ــی  خودم نمایندگ
در ادامــه می گویــد: مشــتریان؛ قلــب هــر کســب و 
کاری هســتند بــدون وجــود مشــتریان هیچ کســب 
و کاری نمی توانــد در بلنــد مــدت دوام بیــاورد. بــرای 
حفــظ مشــتریان بایــد هــرکاری را بــه بهتریــن نحو 
انجــام داد کــه مشــتری خواهــان تکــرار آن باشــد و 

دوســتان خــود را در ایــن تجربــه ســهیم کنــد.
بــرای  نمایندگــی اش  اقدامــات  از  پوررســتگار 
ــار  ــگاه انتظ ــا جای ــد: م ــه می گوی ــتریان اینگون مش
ــا صــرف هزینــه بســیاری گســترش  مشــتریان را ب
داده ایــم و محلــی مناســب و در شــآن آنهــا تــدارك 
دیدیــم. افزایــش جایــگاه خدمــات ســریع از دیگــر 
اقداماتــی اســت کــه مــورد توجــه مشــتریان  
ــوان  ــه عن ــم ب ــود ه ــت.  خ ــرار گرف ــی ق نمایندگ
مدیــر مجموعــه به همــراه بدنه کارشناســی و ســایر 
همکارانــم بــا مشــتریان از نزدیــک دیــدار می کنــم و 
از نظــر روش و ســرعت انجــام کار بــا آنهــا گفت وگــو 
ــه  ــوآپ و ارای ــرح فال ــوزه ط ــن ح ــم.  در ای می کن
شــاخص های csi  بــه طــور ماهانــه کمــک شــایانی 
در رفــع ایرادهــا و بهبــود نقــاط ضعــف نمایندگــی 

کــرده اســت.
او دربــاره جایــگاه مشــتری ناراضــی در نمایندگی اش 
می گویــد: مشــتری ناراضــی جــزو  طبیعــت کســب 
و کار ماســت. پرســنل و کارکنان نمایندگــی در برابر 
ایــن مشــتریان احســاس تعهــد بیشــتری می کنــد. 
ــوند در  ــف می ش ــد موظ ــره و کاربل ــای خب نیروه
ــا  ــه م ــد. هم ــرف کن ــکل را برط ــت مش ــرع وق اس
توقــع داریــم وقتــی بــرای وســیله ای هزینــه کردیــم 

خدمــات متناســب بــا آن دریافــت کنیــم.
صاحــب امتیــاز نمایندگــی ۱۹۶۰ بــه گفتــه آمــار و 
گــزارش هــا کمتریــن ریــزش نیــروی انســانی را در 

ســطح نمایندگــی هــای ســطح کشــور دارد. »حفظ 
ــرای بالندگــی و  ــه نمایندگــی ب ــروی انســانی ک نی
پیشــرفتش هزینــه  کــرده؛ هدف نمایندگی ماســت. 
ســابقه خــوب نمایندگــی و ارایــه خدمــات با کیفیت 
در ســایه تکریــم اربــاب رجــوع از همــت و مهــارت 
نیــروی انســانی مجموعــه اســت. بــه شــخصه بــرای 
آمــوزش و یادگیــری اهمیــت بســیاری قایلــم. هــر 
کــدام از پرســنل نمایندگــی چــه در حــوزه فــروش 
ــن  ــروش بهتری ــس ازف ــات پ و چــه در حــوزه خدم
ــورت  ــد. در ص ــود را گذرانده  ان ــه خ ــای حرف دوره ه
ــزم  ــی ع ــای قدیم ــد نیروه ــروی جدی ــذب نی ج
ــه  ــای الزم را ب ــد آموزش ه ــزم می کنن ــود را ج خ
او منتقــل کننــد. بــه پشــتوانه چنیــن تیــم زبانزدی 
ــات  ــتگاه کاری خدم ــن ایس ــا باالتری ــی م نمایندگ
صافــکاری و نقاشــی را دارد. همچنیــن مــا با داشــتن 
مرکــز معاینــه فنــی ســعی کردیــم تمــام امکانــات 
اســتاندارد موجــود را از نظــر تجهیــزات تعمیرگاهــی 

و رفاهــی بــرای مراجعــان داشــته باشــیم.
از پوررســتگار دلیــل مانــدگاری نیروی  های انســانی 
ــیم؟ و او از »  ــی پرس ــت اداره اش م ــه تح مجموع
احتــرام متقابــل بــه عنــوان راز همراهــی کارکنانــش 
می گویــد و ادامــه می دهــد: احتــرام خریدنــی 
نیســت، کافی ســت ســعی کنیــم بــا همــه ی افــراد 
ــا همــکاران  ــان باشــیم از مشــتریان گرفتــه ت مهرب
ــر روز  ــر چــه ممکــن اســت شــما ه و پرســنل. اگ
حوصلــه ی مهربانی نداشــته باشــید و روز ســختی را 
گذرانــده باشــید، امــا اگــر واقعــا طالــب این هســتیم 
کــه بــا مــا رفتــار محترمانــه داشــته باشــند بایــد در 

همــه ی شــرایط، محتــرم رفتــار  کنیــم.
ــش؟  ــرای نمایندگی ــاز ب ــب امتی ــده آل صاح و ای
ــودرو  ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــاز گ ــی مج نمایندگ
ــتری  ــال مش ــه اتص ــن نقط ــم تری ــن و مه آخری
ــده خــودرو کشــور اســت.  ــن تولیدکنن ــا بزرگتری ب
ارایــه خدمــات مطلــوب و بــه روز کــه در وهلــه اول 
ــودرو و در  ــوالت ایران خ ــتریان محص ــآن مش در ش
ــد کار  ــی باش ــروه صنعت ــته گ ــه دوم  شایس مرهل
ســختی اســت اما دور ازدســترس نیســت. بایــد برای 
ایــن مســیر ارتبــاط متقابــل بیــن نمایندگــی، گــروه 
صنعتــی و شــرکت خدمــات پــس ازفــروش هموارتر 
شــود تــا نکتــه نظــرات بیــان و بــرای حل مشــکالت 

همفکــری کنیــم.

مشتری ناراضی 
جزو  طبیعت کسب 
و کار ماست. پرسنل 
و کارکنان نمایندگی 

در برابر این 
مشتریان احساس 

تعهد بیشتری 
می کند. نیروهای 

خبره و کاربلد 
موظف می شوند در 
اسرع وقت مشکل 

را برطرف کند.
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وزارت  ســاالنه  ارزیابــی  در 
شــرکت   -  )۱۴۰۰( صمــت 
ایســاکو بــرای اولیــن بــار 
ــی  ــاالی ۸۵ یعن ــاز کل ب ــت امتی توانس
ــک را  ــه ی ــب رتب ــرای کس ــرط الزم ب ش

کســب کنــد. 

ــاخص  ــت در دو ش ــاکو توانس ــی ایس ــن ارزیاب در ای
ــاالی  ــاز ب ــا امتی ــتریان و نمایندگی ه ــت مش رضای
۸۰ و در بخــش  توســعه شــبکه )تناســب شــبکه بــا 
تعــداد خودروهــا و نیــاز تعمیــرات( امتیاز بــاالی ۹۰ 

را از آن خــود کنــد.
در ایــن دوره ارزیابــی ۵۱ شــرکت عرضه کننــده 
ــوع ۲۴۳۲  ــنگین  و در مجم ــبک و س ــودرو س خ
نمایندگــی مجــاز خدمــات پــس از فــروش بــه صف 
شــدند تــا خــود را در آزمــون ســخت گیرانه شــرکت 
بازرســی کیفیــت و خدمــات ایــران محــک بزننــد. 
ایســاکو بــا ۶۴۹ نمایندگــی مجــاز در ارزیابی حضور 
داشــت و از ایــن بیــن۵۴۶ نمایندگــی )معــادل ۸۴ 

درصــد( موفــق بــه کســب رتبــه یــک شــدند.  
ــی از  ــا یک ــماره ب ــر ش ــم در ه ــم داری ــال تصمی ح
ــن  ــیم و در ای ــته باش ــی داش ــا گفت وگوی برترین ه

ــان داود ســرافزار هســتیم. شــماره میزب
نمایندگــی ۱۲۰۴ بــا قدمتــی ۴۱ ســاله بــه صاحــب 
داود  دار؛  مــردم  و  خوش نــام  مــردی  امتیــازی 

ســرافزار در اســتان البــزر اداره می شــود. 
ــش  ــب و کار گرای ــت کس ــرای مدیری ــه دکت وی ک
ــق  ــب و کار موف ــم کس ــل مه ــتراتژی دارد اص اس
ــی درك  کــرده و توانســته براســاس آن  ــه خوب را ب
کارنامــه ای درخشــانی را رقــم بزنــد و ایــن اصــل در 
ــه ای. دو کلمــه خالصــه شــده اســت: اخــالق حرف

وی در ایــن خصــوص می گویــد: مــن زحمــات 
صادقانــه پــدر، آموزه هــا و تــالش ایشــان بــه عنــوان 
یــک چهــره سرشــناس در اســتان را نادیــده نگرفتم. 
ــه  ــه کار، روحی ــتگی ب ــت دلبس ــن آموخ ــه م او ب
مشــارکت و اعتمــاد، ایجــاد تعامــل بایــد در محیــط 
ــوغ  ــن بل ــه ای ــروزه ب ــود. ام ــگ ش ــک فرهن کار ی
ــه مســائل اخالقــی و  ــی ب رســیده ایم کــه بی اعتنای
فــرار از مســئولیت ها و تعهــدات اجتماعــی باعــث از 

ــد.  ــگاه کاری می انجام ــن بن ــن رفت بی
ــزرگ  از او می پرســیم پــس نماینــده یــک گــروه ب
کار  بــودن  ایران خــودرو  چــون  صاحب نامــی  و 
ــتر از  ــی بیش ــد: حت ــت؟ می گوی ــوولیتی اس پرمس
ــردم  ــا، م ــه م ــام جامع ــگ ع ــوولیت در فرهن مس
ــه طــور مســقتیم نماینــده شــرکت  نمایندگــی راب
ــد و  ــه دارن ــی ک ــام توقعات ــد و تم ــی دانن ــادر م م
مشــکالت ناشــی از محصــوالت را نمایندگــی بایــد 
برطــرف کننــد. مــا در صــف مقــدم پاســخگویی بــه 
مــردم هســتیم چــرا کــه مــا بــا مشــتری نهایــی در 
ــه ایــران خــودرو. در ایــن مــورد  ارتبــاط هســتیم ن
ــاز  ــوان صاحب امتی ــن به عن ــدارد م ــی ن ــرد؛ فرق ف
ــد  ــخ گو باش ــد پاس ــی بای ــناس نمایندگ ــا کارش ی

ــرد. ــای آن را بپذی ــئولیت و پیامده مس
در کارنامــه  ی نمایندگــی ســرافراز جایــزه 
ــزه  ــه جای ــی از دبیرخان ــه تعال ــد ب تعه

ملــی بهــره وری و کیفیــت، جایــزه تعالــی ســازمانی 
در ســطح تقدیرنامــه دو ســتاره، رتبــه برتــر فــروش 
خــودرو و خدمــات پــس ازفــروش بــه عنــوان 
خدماتــی تریــن در کشــور، تندیــس رعایــت حقــوق 

مصرف کننــدگان نقــش بســته اســت.
صاحب امتیــاز نمایندگــی ۱۲۰۴ در پاســخ بــه 
ایــن ســوال کــه انتخــاب شــما معروفیــت بــوده یــا 
ــی  ــت نمایندگ ــد: معروفی ــت؟ پاســخ می ده موفقی
مــا بــه واســطه قدمــت آن اســت. اینکــه کــه بتوانیم 
آن را منشــا موفقیــت و محبوبیــت کنیم راه ســختی 
را می طلبیــد. موفقیــت بــه مــرور زمــان و اســتمرار 
ــم  ــبه ه ــک ش ــهرت ی ــا ش ــود ام ــل می ش حاص
دســت یافتنی اســت. ســرمایه ایــن موفقیــت و 
معروفیــت مشــتری و کســب رضایت مشــتریان بوده 
کــه ســعی کردیــم بــا برنامه ریــزی درســت بــه یــک 
شــهرت پایــدار  تبدیــل کنیــم. اگــر بخواهم تیتــروار 
بیــان کنم دیــدگاه علمــی، کار تیمــی، مــردم داری و 
از همــه شــاخص تر »صداقــت« درکســب و کارمــان 
ــن  ــرش و بهتری ــم پذی ــن حج ــده باالتری ــث ش باع

خدمــات را ارایــه دهیــم.
ــودرو در  ــرش خ ــزان پذی ــه می ــه ب ــرافزار در ادام س
ــی  ــن نمایندگ ــد: ای ــاره می کن ــی اش اش نمایندگ
افتخــار دارد می توانــد بــه تمامــی محصــوالت 
ــات  ــودرو خدم ــران خ ــی ای ــروه صنعت ــدی گ تولی
ارایــه دهــد و در کنــار آن، نمایندگــی دارای تمامــی 
پایلوت هــا اســت. بــا ایــن امکانــات میانگیــن پذیرش 
روزانــه مــا ۱۶۰ خــودرو و در برخــی روزهــا تــا روزی 
۲۰۰ پذیــرش هــم داشــته  ایم. بــا ایــن حجــم کاری 
ــا را  ــم بهترین ه ــالش کردی ــنل ت ــاب پرس درانتخ
گزینــش کنیــم. از ۱۲۰نفــر نیروی انســانی مشــغول 
بــه کار در نمایندگــی اکثــر افــراد دارای تحصیــالت 
دانشــگاهی مرتبــط و هــم چنیــن تجربــه چندیــن 

ســاله دارنــد. 
او از کارکنــان خــود بــه اصطــالح »کارکنــان 
شایســته  کارکنــان  می کنــد:  یــاد  شایســته« 
مهم تریــن و اصلی تریــن دارایــی نمایندگــی مــا 
ــه  ــور محول ــاال ام ــوولیت پذیری ب ــا مس ــتند. ب هس
ــنی  ــا  چاش ــد و ب ــی دهن ــام م ــتی انج ــه درس را ب
خالقیــت و نــوآوری، مشــتری مداری را ســرلوحه کار 
قــرار مــی داده و خــود را در مســایل و امــور نمایندگی 

مســوول و شــریک می داننــد. 
ایــن کارکنــان اعتقــاد دارنــد پیشــرفت آنهــا در گــرو 

ایجــاد ارزش بــرای نمایندگــی و مشــتری اســت.
ــن مشــتریان و  ــی ۱۲۰۴ بی ــاز نمایندگ صاحب امتی
ــردم دار و صــادق شــناخته  ــه انســانی م پرســنل ب
شــده اســت.« حضور در محــل کار و بین مشــتریان، 
یکــی از راه هایــی ســت کــه می تــوان بــه راحتــی بــا 
آنهــا در ارتبــاط بــود و دغدغه هایشــان را رصــد کــرد. 
مدیریــت درهــای بــاز راه دیگریســت کــه مشــتریان 
ــنیدن  ــد. ش ــاط بگیرن ــی ارتب ــه راحت ــد ب می توانن
ــی و  ــتریان ناراض ــا مش ــتریان خصوص ــدای مش ص
درمواقــع لــزوم تمــاس بــا ایشــان در جهــت جلــب 

ــا از راه هــای ارتباطــی دیگــر اســت. ــت آنه رضای
ــه در  ــخنی ک ــن س ــوص تاثیرگذارتری از او در خص
دروه کاریتــان شــنیده اســت می پرســیم: ایــن 

ســوال شــما در وهلــه اول مــرا یــاد ســخن مرحــوم 
ــدازد همیشــه تاکیــد داشــت صداقــت،  پــدرم می ان
صداقــت و صداقــت. دومیــن یــک نگرش سیســتمی 
و اســتراتژیک بــه فعالیــت نمایندگــی اســت، اینکــه 
بهبــود مســتمر مســیری اســت کــه پایــان نــدارد.

ــی  ــرای نمایندگ ــان ب ــات ایده ال ت ــن توضیح ــا ای ب
ــا  ــده آل ب ــت ای ــده وضعی ــر بن ــه نظ ــت؟ ب کجاس
توجــه بــه شــرایط محیطــی درون و بــرون ســازمانی 
مشــخص مــی شــود. حفــظ وضعیــت فعلــی کســب 
و کار بــا در نظــر گرفتــن شــرایط موجــود در حــوزه 
کســب و کار نمایندگــی در درجــه اول و بهبــود 
ــعه  ــرکت؛ توس ــای ش ــش حمایت ه ــرایط و افزای ش

ــز در گام بعــدی وجــود خواهــد داشــت. نی
ــتریان  ــت مش ــب رضای ــاره کس ــرافراز درب داود س
ــه  ــا توج ــد ب ــه بتوان ــی ک ــر خدمت ــد: ه می گوی

ــه شــرایط موجــود نیازهــای اساســی مشــتری را  ب
برطــرف کنــد و نهایتــا بتــوان فراتــر از آن عمــل کرد 
کــه در مشــتری ایجــاد شــوق کنــد خدمــت برتــر و 
مــورد پســند مشــتری خواهــد بــود. بــه نظــر بنــده 
ــود.  ــف میش ــرفصل تعری ــه س ــر در س ــت برت خدم
ارزش زمــان بــه ایــن معنــا کــه انجــام خدمــات در 
ــرد. ایجــاد  ــان ممکــن انجــام پذی ــن زم ــاه تری کوت
ارزش در عملکــرد فنــی یعنــی انجــام درســت 
خدمــات بــه طــوری کــه ایــراد در مرحلــه اول، بــه 

ــل برطــرف شــود. طــور کام
ــار  ــت. رفت ــورد اس ــاد ارزش در برخ ــومین ایج و س
ــی  ــتری در تمام ــآن مش ــب ش ــه و مناس محترمان
فعالیت هــا بــه صــورت یکپارچــه در نمایندگــی 
گونــه ای کــه توســط مشــتری قابــل رویــت و لمــس 

باشــد.

صداقت؛ 
مقدمه ی رضایت مشتری

گفت وگو با صاحب امتیاز نمایندگی 1204 



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۵    |  اردیبهشت ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

2۰

ــال  ــتای انتق ــاکو( در راس ــودرو )ایس ــروش ایران خ ــس از ف ــات پ ــرکت خدم ش
دانــش فنــی تعمیــر و نگهــداری محصــوالت صادراتــی ایران خــودرو بــه  کشــور 
ــی و  ــی فن ــای آموزش ــی دوره ه ــین های بوم ــان و تکنس ــرای مهندس ــنگال ب س

تخصصی برگزار کرد.  

ایــن دوره بــه درخواســت شــرکت ســنیران اتــو و بخــش فنــی و حرفــه ای وزارت صنایــع ســنگال  و بــا همــکاری 
مدیریــت توســعه فــروش و صــادارت در پایتخــت ســنگال شــهر داکار اجرایــی شــد.

طبــق گــزارش ارســال شــده؛ ۲۲ کارآمــوز بــه مــدت ۶۳ تفــر در ســاعت در دو گــروه بــرق و مکانیــک در رونــد 
تعمیراتــی، بــرق مالتــی پلکــس و مکانیــک خودروهــای هایمــا ۵ و ۷، تــارا و دنــا قــرار گرفتنــد. 

آمــوزش ســنگال از ســری دوره هــای آموزشــی مدیریــت توســعه فــروش جهــت بروزرســانی و ارتقــا دانــش فنــی 
کارشناســان و افزایــش رضایــت مشــتریان مناطــق صادراتــی محصــوالت ایران خــودرو بــوده اســت.

کارشناسان سنگالی توسط ایساکو 
آموزش دیدند
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ــل  ــالجقه، مدیرعام ــک س باب
ایســاکو  کــه 2۸ اســفند مــاه 
ــات  ــرکت خدم ــام ش ۱۴۰۰ زم
پــس ازفــروش را برعهــده گرفتــه احکام 

ــد را صادرکــرد. جدی

محمدحســین محمدتقــی زاده؛ سرپرســت معاونت 
ــی و کیفیت مهندس

ــت  ــت معاون ــاد؛ سرپرس ــگار بلوك آب ــماعیل ن اس

ــد ــن و خری تامی
محمدرضــا صبــوری؛ معاونــت برنامه ریــزی، تولید، 

لجستیک
عــادل شــوقی مهربانــی؛ مدیریت حــوزه مدیرعامل 

و توســعه مدیران
مسعود چوپانی؛ سرپرست مدیریت تولید

ــت  ــت مدیری ــی؛ سرپرس ــورداد ممقان ــمیه پ س
انســانی ســرمایه های 

هــادی ابراهیم ونــدی؛ سرپرســت مدیریــت شــبکه 

خدمــات پــس ازفــروش
ــر  ــت دفت مســعود شورگشــتی؛ سرپرســت مدیری

منطقــه ای تهــران
پرویــز باســتانی خواجه؛ سرپرســت مدیریــت دفتر 

منطقــه ای تبریز
عباس نازیان؛ سرپرست مدیریت بازرسی ویژه

حسن خلیل زاده؛  مدیریت حقوقی
جعفر موحدنژاد؛ مدیریت حسابداری مالی

هاله داودی؛ سرپرست مدیریت برنامه ریزی 

احکام جدید صادر شد

ــود  ــت بهب ــا محوری ــی ب ــاری- کالم ــتاندارد رفت ــوزش اس ــای آم دوره ه
کیفــی خدمــات پــس ازفــروش و افزایــش رضایــت مشــتریان برگزار شــد.

ــروش  ــس ازف ــات پ ــبکه خدم ــت ش ــی و مدیری ــوزش فن ــارکت اداره آم ــکاری و مش ــا هم ــن دوره ب ای
ایســاکو بــرای کارشناســان کلیــدی نمایندگی هــای مجــاز )فنــی، پذیــرش، امــور مشــتریان و انتظامــات( 
بــه صــورت آفالیــن اجرایــی شــد. طبــق گــزارش ارســالی؛ کاهــش شــکایات ناشــی از برخــورد مناســب 
پرســنل نمایندگی هــا و افزایــش مشــتریان از رفتــار پرســنل و دســتیابی امتیــاز ایــن حــوزه از ۸۴۶ بــه 

۹۲۰ از اهــداف دوره مذکــور اعــالم شــده اســت.
متقاعدســازی، ایجــاد تعــادل بیــن نیازهــای خــود و انتظــارات دیگــران، چگونگی نفــوذ در دیگــران، نحوه 
پاســخ گویی بــه انتقــادات، مهــارت مدیریــت خشــم و یادگیــری لحــن قاطــع و رفتــار موثر در محیــط کار 

از ســرفصل های ایــن دوره بــود.

دوره های آموزش استانداردهای 
رفتاری-کالمی برگزار شد
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هســتند؟  کجــا  حرفه ای هــا 
ــت؟  ــا کجاس ــارت ت ــقف مه س
ــرات و  ــی نف ــش فن ــای دان ارتق
ــا  ــزات ت ــزار و تجهی ــه از اب ــتفاده بهین اس
چــه میزانــی درســت پیــش رفتــه اســت؟ 
ــودرو در  ــران خ ــوالت ای ــداران محص خری
ویتریــن خدماتــی ایســاکو چــه چیــزی را 
ــا در  ــش ه ــن پرس ــخ ای ــد؟ پاس می بینن

ــت؟ ــت کیس دس

ــمه  ــن سرچش ــه از ذه ــت ک ــری اس ــارت، هن مه
ــود و  ــی ش ــاری م ــتان ج ــه سرانگش ــرد و ب می گی
ــران  ــد گام از دیگ ــه چن ــن زمین ــا در ای حرفه ای ه
ــب  ــه کس ــد، تجرب ــالش می کنن ــتند. ت ــش هس پی
می کننــد و خالقانــه از آن بهــره می گیرنــد. مدیــران 
شــرکت ایســاکو بــه عنــوان ســامان دهنده خدمــات 
ــه عنــوان  ــران خــودرو، ب پــس از فــروش شــرکت ای
یــک نیــاز، در پــی یافتــن ایــن سرانگشــتان ماهــر و 

ــد. ــن ورزیده ان ــن چنی ــی ای ــایی ذهن های شناس
و برای نخســتین بار در شــرکت ایســاکو این جستجو 
بــه بــار نشســته و راه حــل و ثمــره آن، برگــزاری یک 
رقابــت ویــژه بــا نــام »مســابقه مهــارت کارشناســان 

فنــی و مهندســی دفاتــر منطقــه ای« بــود. 
بــرای  حرفــه ای  چالشــی  مهــارت،  مســابقه 
ــرای  ــت ب ــه خودرواس ــای عرص حرفه ای ترین ه
شــناختن کســانی کــه تپــش نبــض یــک 

اســب تمــام فلــزی را بهتــر از دیگــران می شناســند و 
پیامــد ایــن مســابقات، ارتقــای دانــش فنــی و تزریــق 
ــات  ــزا و ارکان خدم ــام اج ــرد در تم ــت عملک کیفی

ــروش اســت.  ــس از ف پ
در گام اول ۲۲ نفــر از برترین هــای کارشناســان فنــی 
و مهندســی دفاتــر منطقــه ای در ســه  ایســتگاه اقدام 

بــه  عیــب یابــی خودروهــا کردند.
در ایــن آزمــون محصوالتــی چــون  ۲۰۷، دنا، ســورن، 
تــارا و هایمــا بــه چشــم می خــورد.  ایــن خودروهــا 
ــارت کارشناســان در  ــزان مه ــا می ــع شــده اند ت جم

شناســایی و رفــع عیــب خودروهــا ســنجیده شــود.
آزمــون عملــی مطابــق بــا ایــرادات شــایع در خدمات 
پــس از فــروش در هــر ایســتگاه طراحــی شــده بــود 
و نفــرات شــرکت کننــده ۲۰ دقیقــه فرصت داشــتند  
بــا در اختیــار داشــتن نقشــه های مــورد نظــر و 

تجهیــزات نســبت بــه رفــع ایــراد اقــدام کننــد.
اطالعیــه  دســتورالعمل ها،  طبــق  عیب یابــی 
ــرعت  ــت و س ــارت، دق ــده، مه ــادر ش ــای ص فنی ه
عمــل در عیــب یابــی خودروهــا و همچنین اســتفاده 
درســت از ابزارهــای مخصــوص از فاکتورهــای مهــم 

ــود  ــی داوران ب ــاز ده امتی
ــع  ــرای رف ــره  ب ــروه ۶ نف ــزرگ؛ ۴ گ ــالنی ب در س
ایرادهــای خــودرو بــا کاورهــای یــک رنــگ در حــال 
ــتند  ــا هس ــا ایراده ــردن ب ــرم ک ــه ن ــت و پنج دس
ــانند.  ــرانجام برس ــه س ــی ب ــی معین ــازه زمان ــادر ب ت
ناظــران فنــی بــا دقــت تمــام همــراه آن هــا هســتند 

و مراحــل عیــب یابــی را بررســی می کننــد تــا همــه 
چیــز حرفــه ای و درســت و طبــق اســتاندارد تعریــف 
ــال  ــه دنب ــا، ســخت، ب شــده، انجــام شــود. بعضی ه
پیــدا کــردن ایرادنــد و بعضــی نفســی می گیرنــد و در 
پــی راه حلــی جدیــد هســتند و گاهــی هــم یــک نفر 
چنــان ســریع بــه هــدف مــی رســد کــه ناظــران هــم 
ــگار  نفــس خــودرو را خــوب  ــد ان انتظــارش را ندارن

مــی فهمنــد!

ــنا  ــون آش ــن آزم ــدگان ای ــا برن ــاال ب ح
ــوید: ش

- رتبه اول حسن مردی از دفتر تهران
- رتبه دوم ایمان ابوحیدری از دفتر کرمان

- رتبه سوم احمد فروغی از دفتر اهواز
- رتبه چهارم مهدی الداغی از دفتر مشهد

ــا  ــط توانســتیم ب ــدد فق ــای متع ــود پیگیره ــا وج ب
ــدگان آزمــون گفــت و گــوی کوتاهــی  ــراز برن دو نف

داشــته باشــیم.
ایمــان ابوحیــدری ۴۰ ســال دارد. او کارشــناس ارشــد 
مهندســی مکانیــک و در  دفتــر منطقــه ای کرمــان 
ــن  ــه دوم ای ــدری رتب ــه کار اســت. ابوحی مشــغول ب
آزمــون را ازآن خــود کــرده اســت. » ۱۷ ســال 
ســابقه کار دارم کــه ۱۲ ســال آن را کارشــناس فنــی 
ــاکو  ــذب ایس ــال ۹۵ ج ــودم و ازس ــا  ب نمایندگی ه

ــدم.« ش
ــه  ــارت ب ــون مه ــرکت در آزم ــرای ش ــد: ب می گوی

فاکتورهــای مهمــی مثــل دانــش، مهــارت تخصــص 
ــه  ــود و از اینک ــاز ب ــل نی ــرعت عم ــی و س عیب یاب
رتبــه دوم را بــه دســت آوردم نســبتا از خــودم راضــی 
هســتم باعــث شــد پــس از مدتهــا دوری ازعیب یابــی 
ــروش  ــات پــس ازف مســتقیم؛ در خــط مقــدم خدم

توانایــی خــود را بــه چالــش بکشــم.
احمــد فروغــی ۳۱ ســاله؛ کارشــناس فنی مهندســی 
ــارغ التحصیــل مهندســی  دفتــر منطقــه ای اهــواز ف
فنــی  کارشــناس  ســال  او ۵  اســت.  مکانیــک 
نمایندگــی ۲۴۰۴ بــوده و درایــن آزمــون رتبــه ســوم 

ــرده اســت. را کســب ک
فروغــی در خصــوص آزمــون می گویــد: چــون قبــال 
کارشــناس فنــی بــودم می دانســتم بــا آزمونــی 
ــه  ــد ب ــم ش ــرو خواه ــی روب ــطح باالی ــخت و س س
ــا آن  ــان کار ب ــه در زم ــای ک ــر ایراده ــن خاط همی
ــر  ــاره مــرور کــردم و چنــد روز ب ــودم را دوب ــرو ب روب

ــردم.  ــی کار ک ــورت عمل ــه ص ــا ب روی خودروه
او در ادامــه می گویــد: ایــن آزمــون باعــث شــده هــر 
ــاط  ــود و نق ــش آگاه ش ــه توانای های ــبت ب ــرد نس ف
ــد و  ــخیص ده ــود را تش ــوت خ ــاط ق ــف و نق ضع
ــه رفــع نقــاط ضعــف خــود تــالش کنــد.  نســبت ب
بــا برگــزاری آزمون هــای ســاالنه کارشناســان انگیــزه  
بیشــتری بــرای افزایــش مهارت هــای خــود خواهنــد 
داشــت بــه این ترتیــب کیفیــت تعمیــرات و خدمات 
ارائــه شــده در ســطح نمایندگی هــای مجــاز افزایــش 

می یابــد.

حرفه اي ها
در آزمون مهارت

 رتبه دوم ایمان ابوحیدری از دفتر کرمان  رتبه سوم احمد فروغی از دفتر اهواز 



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۵    |  اردیبهشت ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

2۳

ــد هفــت مشــتری دیگــر را  ــد بارهــا شــنیده اید کــه مشــتری ناراضــی می توان ــدون تردی ب
هــم ناراضــی کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه ســازمان های بــزرگ از وجــود متخصصانــی 
بهره منــد می شــوند کــه وظیفــه تعامــل بــا مشــتریان و پیگیــری درخواســت های آن هــا را 

دارنــد.
شــغِل کارشــناس crm  ایجــاب می کنــد کــه بــا مشــتری ناراضــی و گاهــی عصبانــی ســر و کار داشــته 
باشــد و  ایــن کار هیــچ وقــت آســان نبــوده اســت. امــا اگــر بدانــد چــه بگوییــد و از همــه مهم تــر اینکــه 
چطــور آن را بیــان کنــد، بــه طــور حتــم میتوانــد از ایــن موقعیــت ســربلند بیــرون بیاییــد.  حتــی ممکــن 

اســت رابطــه اش بــا مشــتری ناراضــی بهتــر از قبــل هــم شــود.
ضرغــام رضــازاده؛ کارشــناس مِســول ۴۷ ســاله  دفتــر منطقــه ای شــیراز ازآن دســته افــرادی اســت کــه در 
حــوزه ارتبــاط بــا مشــتریان crm توانســته امتیــاز باالیــی  کســب کنــد. رضــازاده ماهیانــه حــدود ۵۰ الــی 
۷۰ پرونــده کــه عمــده آنهــا رنــگ بدنــه، واکنــش ســریع و پرونده هــای کــه در سیســتم فراینــد تعمیــرات 

آنهــا  طوالنــی می شــود ؛ بررســی می کنــد.
او ســال  ۸۸ فعالیــت خــود را در خــط تولیــد و ســالن رنــگ۳ بــه عنــوان کارشــناس طــرح نظــارت ســالن 
ــس از  ــات پ ــور مشــتریان خدم ــی رود و در ام ــه شــیراز م ــد از ۵ ســال  ب ــد. بع ــاز می کن ــگ ED آغ رن
فــروش بــرای رســیدگی بــه درخواســت  و شــکایات مشــتریان فعالیــت خــود را ادامــه می دهــد. بــا توجــه 
بــه تخصــص و ســابقه کاری کــه در ســالن های رنــگ داشــته؛ کارشناســی رســیدگی بــه شــکایات رنــگ 

خودورهــای تولیــد شــرکت را بــه او ســپرده می شــود.
رضــا زاده می گویــد: بــا توجــه بــه آمــار فــروش خــودرو در منطقــه تحــت پوشــش دفتر شــیراز )بیشــترین 
ــه حضــور مســتمر در  ــی از جمل ــا اقدامات ــر تهــران و حومــه( توانســته ایم ب ــروش خــودرو بعــد از دفت ف
ــازی،   ــگ س ــدی، فرهن ــای کلی ــاز و نیروه ــب امتی ــا صاح ــف ب ــات مختل ــکیل جلس ــا، تش نمایندگی ه
مشــتری مداری و آموزش هــای رفتــاری کالمــی بیــن پرســنل کلیــدی نمایندگی هــای تحــت پوشــش 

رضایــت مشــتریان عزیــز را تــا حــدودی جلــب و در ســطح قابــل قبولــی افزایــش دهیــم.  
او بــه حجــم کاری واحــد امــور مشــتریان اشــاره می کنــد: درخواســت های متعــدد و گســترده در ســطح 
شــبکه از جملــه عــدم پذیــرش خودروهــا در زمــان مناســب، عــدم رفع ایــراد خودروهــای پذیرش شــده در 
نمایندگی هــای مجــاز، عــدم تشــخیص بــه موقــع ایــراد، نارضایتــی مشــتریان از نحــوه ارائه خدمــات، عدم 
ارائــه فاکتــور بــه مشــتریان بعــد از ترخیــص خــودر، دریافــت هزینــه بیــش از حــد در خدمــات وارانتــی، 
برخــورد نامناســب بــا بعضــی از مشــتریان و....از جملــه  مــواردی  اســت کــه واحــد امــور مشــتریان بایــد 
بــه آن رســیدگی کنــد. از دالیلــی کــه باعــث شــده اســت روند پاســخگویی بــه درخواســت های مشــتریان 
تســهیل پیــدا کنــد همبســتگی، همفکــری، کار گروهــی و ارتبــاط بیــن همــکاران امور مشــتریان و ســتاد 

ایســاکو و ایران خــودرو اســت. 
از او دربــاره تعــداد پرونده هــای ارجاعــی بــه دفتــر شــیراز می پرســیم: معمــوال بطــور میانگیــن روزانــه ۱۰ 
الــی ۱۳ پرونــده و ماهیانــه حــدود  ۳۰۰الــی ۳۳۰ پرونــده بــه دفتر ارجــاع   وحــدود ۸۵ الــی ۹۵ درصد آنها  
در همــان مــاه بررســی و مختومــه  و مابقــی بــه علــت طوالنی شــدن ســیکل تامیــن قطعه یا تعمیــرات به 
مــاه بعــد موکــول می شــود.  عــالوه بــر ایــن مــوارد، مشــتریانی هســتند کــه در فراینــد شــرایط و ضوابــط 
گارانتــی قــرار ندارنــد یــا بــه علــت ایــراد رنــگ  بــه دفتــر مراجعــه و درخواســت پیگیــری دارند مجــددا در 

ســامانه crm ثبــت و پیگیــری می شــوند . 
بعــد از ثبــت پرونــده؛ مراتــب از طریــق مالــک پرونــده بــه نمایندگــی اطالع رســانی و نمایندگــی بعــد از 
اســتخراج درخواســت و مشــخصات خــودرو از ســامانه crm، خــودرو فراخــوان و نســبت بــه رفــع ایــراد و 
جلــب رضایــت ایشــان اقــدام مــی   کنــد در صورتــی کــه شــرایط و ضوابــط گارانتــی اجــازه رفــع ایــراد 
یــا جلــب رضایــت مشــتری را نــدارد مســتندات از طریــق مکاتبــات  بــه دفتــر ارجــاع و پرونــده مختومــه 

می شــود.

crm ضرغام رضا زاده؛ کارشناس برتر

پاسخگویی تمام عیار
 برای رضایت مشتری
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ــابقات  ــر مس ــه فج ــت ده ــب بزرگداش ــه مناس ب
ــته  ــک رش ــرادي و  ی ــته انف ــه رش ــوان در س بان
ــا  ۱۱ بهمــن ۱۴۰۰ در مجموعــه  تیمــی از ۴ بهمــن ت
ــزار  ــتی برگ ــای بهداش ــل پروتکل ه ــت کام ــا رعای ــی ب ورزش

ــد. ش

بانــوان شــرکت ایســاکو در ایــن مســابقات موفــق بــه کســب مقــام اول تــا 
ــاب کشــی  ــال دســتی، دارت و طن ــدازی، فوتب ــاي تیران ســوم در رشــته ه
شــدند. برنــدگان ایــن مســابقات بــه تفکیــک رشــته و رتبــه بــه شــرح ذیــل 

اســت:

رشته فوتبال دستی :
- سپیده سهراب وندی از مدیریت طراحی و توسعه سیستم ها

- حمیرا سادات خاتمی از مدیریت طراحی و توسعه سیستم ها 
- پریسا مرادی از مدیریت مهندسی سازمان و فرآیندها 

رشته  تیراندازی:
- پرنا سعدالهی از مدیریت گارانتی

- مرضیه بیک زاده از شرکت ایدکو
- اکرم اسماعیلی از مدیریت حراست

رشته دارت:
- لیال یزدانی از مدیریت بازاریابی

- عاطفه شادمان فرد از مدیریت مهندسی سازمان و فرآیندها
- سونیا پورخلخالی از مدیریت فناوری اطالعات و ارتباطات

رشته طناب کشی:
مقام اول: 

- مدیریــت ســرمایه های انســانی )پروانــه شــکیبایی، ســمیه ترکمــان پــری، 
کیانــوش کیخســرو کیانــی، مریم ســعیدی،مهتاب طایفــی، مریم اصغــرزاده(

- مقام دوم:
ــر شــاه  ــه بیــات، نیلوف ــت مهندســی ســازمان و سیســتم ها )مرضی - معاون
محمــدی، فاطمــه غریبــی، فیــروزه مقــدم، صــدف ضیــاء، پریســا روانمهــر، 

نــدا احمــدی(
مقام سوم:

- معاونــت بازاریابــی و فــروش )آنســه آصغــری، زهــرا آســمانی، پانیــذ وفایی، 
الهــام بابائــی، ســارا موســیوند،مژگان حقیقیت(

شــرکت ایســاکو بــا هــدف گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر و اشــاعه ارزش هــای انقــالب اســالمی، مســابقه نقاشــی 
ویــژه کــودکان و نوجوانــان برگــزار کــرد.

ایــن مســابقه  کــه ویــژه  فرزنــدان کارکنــان ایســاکو بــود در ســه رده ســنی ۵ تــا ۸ ســال، 9 تــا ۱2 ســال و ۱۳ تــا ۱۵ 
ســال برگــزار شــد. 

از بیــن ۱۵۳ اثــر ارســالی بــا نظــر کارشــناس حــوزه هنــر؛ ســه اثر بــه ترتیــب رده ســنی ثنــا واثقــی، هیــراد عبداللهــی و فاطمه 
تاجیــک  برگزیــده و شایســته دریافــت جایــزه ویــژه ســفربه مشــهد مقدس بــه همــراه خانواده شــدند. 

برگزاری مسابقه نقاشی
دهه فجر
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سعدی استاد سخن چنین گفته است:
یــاد دارم کــه ایــام طفولیــت، بســیار عبــادت می کــردم و شــب را بــا عبــادت بــه ســر مــی آوردم. در زهــد و پرهیــز جدیــت داشــتم. یــک شــب در محضــر پــدرم 
نشســته بــودم و همــه شــب را بیــدار بــوده و قــرآن می خوانــدم، ولــی گروهــی در کنــار مــا خوابیــده بودنــد، حتــی بامــداد بــرای نمــاز صبــح برنخواســتند. بــه پدرم 
گفتــم: از ایــن خفتــگان یــک نفــر برخاســت تــا دور رکعــت نمــاز بجــای آورد، به گونــه ای در خــواب غفلــت فــرو رفته انــد کــه گویــی نخوابیده انــد بلکــه مرده انــد.

پدرم به من گفت: عزیزم! تو نیز اگر خواب باشی بهتر از آن است که به نکوهش مردم زبان گشایی و به غیبت و ذکر عیب آنها بپردازی .

نبیند مدعى جز خویشنت را              که دارد پرده پندار در پیش

گرت چشم خدا بینى ببخشند              نبینى هیچ کس عاجزتر از خویش

بیهقی نیز گفته است:
می بینــم کــه هــر آدمــی زادی عیــب دیگــری را می بینــد و از عیبــی کــه خــود بــدان گرفتــار اســت، نابینــا می مانــد و می بینــم کــه هــر مــردی، عیب هایــش 

بــر وی پوشــیده اســت و عیبــی کــه بــرادرش راســت، بــر وی آشــکار می گــردد.
در واقــع، انســان عاقــل و پارســا، همــواره در حــال تهذیــب نفــس خویــش اســت و فرصــت پرداختــن بــه عیــب هــای مــردم را نــدارد؛ زیــرا ایــن خصلــت ناپســند را 
دور از انســانیت و خیرخواهــی مــی دانــد. تــا مطمئــن نشــده اســت کــه خــود در نهــادش عیبــی نــدارد، عیــب دیگــران را نمــی جویــد و البتــه رســیدن بــه چنیــن 

مرتبــه و اطمینانــی بــر همگان آســان نیســت.
موالنا دراین باره سروده است:

ای ُخنک جانی که عیب خویش دید              هر که عیبی گفت آن بر خود خرید

عیب کردن خویش را داروی اوست              چون شکسته گشت جای »اِرَْحموا«ست

گر هامن عیبت نبود، ایمن مباش              بو که آن عیب از تو گردد نیز فاش

نکوهش غیبت
 در کالم بزرگان 

حواستان باشد: 

  افرادی که به شما می گویند نمی توانید در این دنیا تغییراتی ایجاد کنید، دو گروه هستند؛ اول، کسانی که از تالش
 برای امتحان کردن می ترسند و دوم، آن هایی که از موفق شدن شما می ترسند.
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ــت  ــی حمای ــفه کار تیم فلس
ــرای  ــر ب ــتیبانی یکدیگ و پش
رســیدن بــه یــک هــدف 
ایجــاد  تیم هــا  اســت.  مشــترک 
می شــوند تــا بــا همــکاری یکدیگــر بــه 
هــدف تعییــن شــده  برســند، کار تیمــی 
ممکــن اســت بــه صــورت موقتــی بــرای 
یــک هــدف یــا پــروژه خــاص تشــکیل 
ــی  ــورت دائم ــه ص ــه ب ــا اینک ــوند ی ش
ــی  ــد. کار تیم ــوزه کار کنن ــک ح روی ی
بهتریــن بســتر شــناخت اجــزای رفتــار 
ــر  ــا در نظ ــران ب ــت و مدی ــازمانی اس س
ــورد  ــای کاری، در م ــن فض ــن چنی گرفت
ــا و  ــا، خاله ــا، کمبوده ــا و نبایده بایده
نیازمندی هــای کســب وکار به راحتــی 

می تواننــد تصمیــم بگیرنــد.

ــن  ــه ای ــوان ب ــی می ت ــای کار تیم از مزای
مهــم اشــاره کــرد که تــالش افــراد در 

کار تیمــی معنــا و ارزش بیشــتری پیــدا می کنــد، 
چنانکــه حمایــت از افــراد هــم جنبــه ی مهم تــری 
ــک  ــد ی ــت می توان ــن حمای ــت. ای ــد داش خواه
تشــویق ســاده باشــد کــه در هــر صــورت، اهمیت 
و تأثیــر به ســزایی در قیــاس بــا کار انفــرادی دارد.

از دیگــر فوایــد کار تیمــی می تــوان بــه بهــره وری 
ــه کار  ــه تجرب ــرد. درصورتی ک ــاره ک ــغلی اش ش
ــد را  ــه کارمن ــر و چ ــام مدی ــه در مق ــی، چ تیم
ــه  ــد ک ــه موافقی ــن جمل ــا ای ــید ب ــته باش داش
بازدهــی شــغلی در کار تیمــی بــه دلیــل ماهیــت 
ــف  ــیم وظای ــاط تر آن در تقس ــا نش ــر و ب جذاب ت

ــت.  ــر اس ــب باالت به مرات
ســازمانی کــه بــر کار تیمــی تکیــه دارد؛ معمــوال 
عملکــرد  بــا  ســالمت،  کاری  محیــط  دارای 
ــا زمانــی کــه تقســیم وظایــف انجــام  باالســت. ت
ــه  ــم ب ــای تی ــت اعض ــن اس ــد، ممک ــده باش نش
ضعــف و قــوت خــود آگاه نباشــد امــا در کار 
ــا روحیــه همدلــی پیــش بــرود، افــراد  گروهــی ب
در بســتر گــروه بــا توانمندی هــای جدیــد و 

نقــاط قابــل بهبــود خــود بیشــتر آشــنا می شــوند 
و آن را در راســتای بهبــود عملکــرد فــرد و گــروه 
بــه کار می بندنــد. از ســوی دیگــر همــواره در کار 
تیمــی کــه بــا روحیــه دوســتان اعضــا بــه انجــام 
ــود دارد  ــراد وج ــی در اف ــن دلگرم ــد، ای می رس
ــم،  ــل کن ــف عم ــی ضعی ــن  در جای ــر م ــه اگ ک

ــرد. ــد ک ــت خواه ــرا حمای ــی ام م هم تیم
ــل  ــن تعام ــه در ای ــی ک ــر تعادل ــویی دیگ از س
کاهــش  باعــث  می شــود  برقــرار  حرفــه ای 
ضریــب خطــا در زمــان فعالیــت تیمــی می شــود. 
همچنیــن ایــن تبــادل نظــر باعــث تســریع 
در جســتن راه حل هــا یــا تولیــد ســریع تر در 

ــود.  ــرادی ش ــا کار انف ــه ب مقایس

بــه طــور کلــی فوایــد کار تیمــی شــامل 
مــوارد زیــر اســت:

• تقویت خالقیت و یادگیری
• ترکیب نقاط قوت به شکل تکمیل کننده

• اعتمادسازی

و  اختالفــات  حــل  مهارت هــای  آمــوزش   •
قشــه ها منا

ــه  ــش ب ــهم و نق ــودن س ــس مهم ب ــای ح • الق
ــد کارمن

• تشویق به قبول کردن ریسک های سالم
• ایجادتغییرات سریع

• بهبود روابط
• ارزیابی عملکرد کارکنان

حــال بــا توجــه بــه نکاتــی کوتاهــی کــه تــا حــد 
ــه صــورت  ــرداری مخاطــب ب ــرای بهره ب امــکان ب
ــه  ــیم ب ــود بیاندیش ــا خ ــد ب ــر ش ــر ذک مختص
عنــوان یکــی از پرســنل شــرکت ایســاکو، تصــور 
ــه  ــا چ ــما ت ــی در ش ــه کار تیم ــد، روحی می کنی
حــد وجــود دارد؟ فضــای کاری شــرکت تــا چــه 
ــرای کار تیمــی اســت؟ چــه  حــد نیازمنــد و پذی
ــوت  ــا ق ــن ی ــکل گرفت ــرای ش ــی ب نیازمندی  های

ــه اســت؟ ــی در مجموع ــن کار گروه گرفت

مروری بر تعاریف و اهمیت
 کار گروهی در سازمان
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تصــور مــا بــر ایــن اســت کــه 
شــهرت داشــتن، ثروتمنــد 
بــودن و یــا داشــتن چیزهــای 
محســوب  موفقیــت  گران قیمــت، 
ــان را  ــما خودت ــر ش ــا اگ ــود، ام می ش
از تاریکــِی یــک موقعیــت ســخت و 
ــم،  ــن ه ــد، ای ــات داده ای ــایند نج ناخوش
ــت.  ــزرگ اس ــت ب ــک موفقی ــود، ی خ
ــر روز در  ــما ه ــه ش ــد ک ــوش نکنی فرام
ــتید،  ــدن هس ــروزی و فائق آم ــال پی ح
پــس هرگــز تســلیم نشــوید و هــر روز 

ــد. ــری راه یابی ــه باالت ــه مرحل ب

آیــا می دانســتید کــه هــر روز می توانیــد بــه 
البتــه  بیابیــد؟  دســت  بزرگــی  موفقیت هــای 
چنانچــه نگاه تــان فقــط بــه چیــِز بعــدی کــه پیش 
خواهــد آمــد، باشــد، احتمــاالً ایــن موفقیت هــا بــه 
چشــم تان نمی آیــد. بــا ایــن وصــف، خیلــی از 
چیزهایــی کــه امــروز بــه آنهــا رســیده اید، رویاهــای 
شــما در گذشــته بوده انــد. فقــط ممکــن اســت در 
ــا  ــه آنه ــد، متوج ــاق افتاده ان ــه اتف ــه ای ک آن لحظ
نشــده اید و یــا اینکــه خیلــی بــه ســرعت از کنارتان 

ــد. ــور کرده ان عب
ــرور و  ــود، مغ ــتاوردهای خ ــد از دس ــه نبای ــر چ اگ
از خــود راضــی شــد و از حرکــت بــه جلــو دســت 

ــن  ــرای جش ــم ب ــی ه ــد فرصت ــا بای ــید، ام کش
گرفتــن آنهــا گذاشــت. در غیــر ایــن صــورت، وقتی 
بــه گذشــته خــود نــگاه می کنیــد، فکــر می کنیــد 
ــوع  ــن موض ــر ای ــد و اگ ــام نداده ای ــی انج کار مهم
باشــد، زندگی تــان همیشــه  واقعیــت داشــته 

ــد. یکســان خواهــد مان
مــا گاهــی بــه خودمــان بســیار ســخت می گیریــم.  
مــا همــه کارهایــی را کــه بــه اشــتباه انجــام داده ایم 
بــه خاطــر می آوریــم، امــا بــه نــدرت بــه کارهایــی 
ــا  ــم. آی ــر می کنی ــم، فک ــه درســت انجــام داده ای ک
ایــن صحبــت بــه نظــر شــما هــم آشناســت؟ اگــر 
ایــن طــور باشــد بــه ایــن دلیــل اســت کــه شــما 
فــردی خــود انتقادگــر و خــود سرزنشــگر هســتید. 

شــما بایــد هــر از چنــد گاهــی دســِت تشــکرآمیزی 
بــه پشــت خودتــان بزنیــد، زیــرا کارهایــی را انجــام 
داده ایــد کــه دیگــران می گفتنــد شــما قــادر 
ــم  ــان ه ــی خودت ــتید و حت ــا نیس ــام آنه ــه انج ب
ــد.  ــام دهی ــا را انج ــد آنه ــد بتوانی ــر نمی کردی فک
ــالش  ــخت ت ــه س ــد ک ــار کنی ــان افتخ ــه خودت ب
کرده ایــد تــا بــه جایــی کــه امــروز هســتید برســید، 
زیــرا پذیرفتــن ایــن امــر، باعــث بــاال رفتــن ســطح 
رضایــت، انــرژی و حــس و حال تــان می شــود.

برگرفته از کتاب
Good Vibes, Good Life (Vex King)

موفقیت های خود را
جشن بگیرید

g ترجمه: مریم مالکی
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The best way to communicate with oth-
ers is face-to-face. In person. If you look 
at the great generals and other great 

leaders, you will find that they are always in the 
field. Very seldom do you find them hiding behind 
desks. As a matter of fact, the further up you go on 
the managerial ladder, the more time the individ-
ual leader spends in the field actually talking with 
people.
... Be visible and approachable so that people 
will come to you and tell you their problems and 
what’s going on in their departments. You will get 
more immediate and timely information by getting 

out among your staff and your customers than you 
could by spending hours, days, or even weeks in 
your office. The very best leaders are out of the 
office walking around, remaining visible and ap-
proachable and available to others about 50 per-
cent of the time.
Visibility is especially important in communicating 
with and learning from customers. Leaders should 
spend a minimum of 25 percent of their time with 
customers-not sitting behind a desk or looking at 
numbers and statistics, but actually going out into 
the field and taking care of customers.
Not that long ago VCRs were very popular. There 

is a story of a gentleman who was buying a VCR 
in a computer and electronics store in Santa Clara 
and an old Japanese man who served him across 
the counter. His English was quite poor. As the 
customer was leaving the store with his purchase, 
a friend of his pulled him aside and said, “Do you 
know who that was?” “No,” the man replied. “That 
is Akio Morita, the head of Sony Corporation.” 
Morita was traveling in the United States, visiting 
stores, and actually selling products to get feed-
back from the customers.

actuallyدر واقع

approachableقابل رجوع

as a matter of factدر حقیقت

availableدر دسترس

communicateارتباط برقرار کردن

corporationشرکت

counterپیشخوان

especiallyمخصوصا"، به ویژه

face-to-faceرو در رو

feedbackبازخورد، بازخور

fieldمیدان جنگ، زمینه، کارزار

furtherبیشتر، فراتر

gentlemanآقا

headسر )اینجا:رئیس(

hideپنهان شدن

immediateفوری

in personحضوری، شخصی

individualفرد

ladderنردبان

leaderرهبر

leaveترک کردن

managerialمدیریتی

percentدرصد

popularمشهور

productمحصول

purchaseخرید، خریداری کردن

remainباقی ماندن

replyپاسخ دادن

so thatبه منظور اینکه

staffکارکنان، پرسنل

statisticsآمار

taking care ofمراقبت کردن )اینجا: رسیدگی کردن به(

timelyبه موقع، به هنگام

دستگاه ضبط ویدئو
VCR (Videocas-
(sette Recorder

visibleقابل رویت

زبان انگلیسی کسب و کار 
درس هفتم

Always Be Visible
< مهران فصیحی حور

واژگان:



 نشریه الکترونیکی شرکت ایسـاکو    |  شمــاره ۱۶۵    |  اردیبهشت ۱۴۰۱
w w w . i s a c o . i r

29

یادآوری:
Leadership، همــان رهبــری در کســب و کار، ظرفیــت مدیریــت یــک شــرکت اســت بــرای تعییــن و 
دســتیابی بــه اهــداف چالشــی، انجــام اقــدام ســریع و قاطعانــه در زمــان ضــرورت و نیــاز، فراتــر و عالــی 
عمــل کــردن در رقابــت، و الهــام بخشــی و ایجــاد انگیــزه در دیگــران بــرای ارائــه عملکردشــان در باالترین 

ســطحی کــه می تواننــد.

Leadership: Leadership in business is the capacity of a company’s manage-
ment to set and achieve challenging goals, take fast and decisive action when 
needed, outperform the competition, and inspire others to perform at the high-
est level they can.

1) Only the ……………….. arrival of the police prevented the situation from becoming worse

A) managerial
B) available
C) timely  
D) factual

2) Emily seemed the most ……………….. of everyone she’d met.

A) face-to-face
B) further
C) approachable     
D) fast

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:

ــران،  ــا دیگ ــردن ب ــاط برقرارک ــن روش ارتب بهتری
ارتبــاط شــخصی و  ارتبــاط رو در رو اســت. 
ــایر  ــزرگ و س ــای ب ــه ژنرال ه ــر ب ــوری. اگ حض
رهبــران بــزرگ نــگاه کنیــد، همیشــه آنهــا را در 
ــد  ــدرت می بینی ــه ن ــی ب ــد. خیل ــدان می یابی می
کــه آنهــا پشــت میزشــان پنهــان شــده باشــند. 
ــر  ــک رهب ــوان ی ــه عن ــخص ب ــت، ش در حقیق
ــت  ــان مدیری ــر چــه بیشــتر از نردب ــازمانی، ه س
بــاال مــی رود، خــود را بیشــتر در میــدان، در حــال 

ــد. ــراد مــی یاب ــا اف صحبــت ب
ــه شــما رجــوع  به منظــور اینکــه افــراد بتواننــد ب
کننــد، مشکالتشــان را بــه شــما بگوینــد و بیــان 
ــد کــه در بخــش هــای کاری شــان چــه در  کنن
حــال ُرخ دادن اســت، در معــرض دیــد باشــید و با 

دیگــران، بــه گونــه ای کــه قابلیــت مراجعــه دارید، 
تعامــل داشــته باشــید. بــا بیــرون رفتــن و در میان 
کارکنــان و مشــتریان قــرار گرفتــن، از اطالعــات 
بــه هنگام تــر و ســریع تر برخــوردار خواهیــد شــد؛ 
اطالعاتــی کــه اگــر در دفتــر کارتــان می ماندیــد، 
ــا  ــی هفته ه ــا و حت ــاعت ها، روزه ــت س می توانس
ــد.  ــت یابی ــه آن دس ــه ب ــد ک ــول بیانجام ــه ط ب
بهتریــن رهبــران ســازمانی آنهائــی هســتند کــه 
ــرون از  ــود را بی ــان خ ــد از زم ــدود ۵۰ درص ح
دفاتــر کارشــان بــه ســر می برنــد، بــه اطــراف قدم 
ــل  ــرار داشــته، قاب ــد ق ــرض دی ــد و در مع می زنن

مراجعــه بــوده و در دســترس قــرار دارنــد. 
ــه  ــژه هنگامی ک ــه وی ــودن، ب ــد ب ــرض دی در مع
بــا مشــتریان تعامــل داریــد و از آنــان یــاد 

می گیریــد، اهمیــت پیــدا می کنــد. رهبــران 
ســازمانی بایســتی دســِت کــم ۲۵درصــد از زمــان 
خــود را بــا مشــتریان خــود صــرف کننــد - نــه بــا 
نشســتن پشــت میزشــان و نــگاه کــردن بــه اعداد 
و آمــار بلکــه بــا بیــرون رفتــن از دفاتــر کارشــان و 
رفتــن بــه میــدان و رســیدگی کــردن و توجــه بــه 

نیازهــای مشــتریان.
ــی  ــی کــه دســتگاه ضبــط کاســت ویدئوی از زمان
شــهرت داشــت، خیلــی زیاد نمی گــذرد. داســتانی 
ــر ایــن مبنــی کــه مــردی در یــک  وجــود دارد ب
فروشــگاه رایانــه و وســائل الکترونیکــی در ســانتا 
خریــداری  حــال  در   )Santa Clara( کالرا 
ــود و  ــی ب ــت ویدئوئ ــط کاس ــتگاه ضب ــک دس ی
ــی در آنطــرف پیشــخوان  ــرد مســن ژاپن ــک م ی

ــان  ــود. زب ــته او ب ــه خواس ــیدگی ب ــال رس در ح
انگلیســی مــرِد مســن، نســبتا« ضعیــف بــود. در 
حالیکــه مشــتری با دســتگاه خریــداری شــده اش 
ــتانش  ــی از دوس ــرد، یک ــرك می ک ــگاه را ت فروش
ــی  ــا می دان ــاری کشــید و گفــت: »آی ــه کن او را ب
آن مــرد مســن چــه کســی اســت؟« مــرد پاســخ 
ــرِد  ــت: »آن م ــه او گف ــر« و دوســتش ب داد: »خی
ــس  ــا )Akio Morita( رئی ــو موریت ــن؛ آکی مس
شــرکت ســونی )Sony Corporation( است«. 
موریتــا بــه آمریــکا ســفر کــرده و از فروشــگاه های 
ــوالت  ــع، محص ــرد و در واق ــد می ک ــونی بازدی س
ــورد  ــتریان بازخ ــا از مش ــت ت ــونی را می فروخ س

دریافــت کنــد.

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

1: A) visualize

2: B) wander

همیشه در معرِض دید باشید


