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گزارشی از وضعیت انرژی خورشیدی در کشور

انرژی خورشیدی در فراز و فرود حمایت دولتی و سرمایه گذاری خصوصی
استفاده از منابع تجدیدپذیر از جمله خورشید برای تولید
انــرژی راهکار رهایی از نگرانی پایان منابع انرژی فســیلی و
تخریبهای زیست محیطی اســت؛ اما توسعه این انرژیها
به ســرمایهگذاری و حمایتهای تشویقی زیادی نیاز دارد.در
تابســتانی چنین گرم که روزانه بیش از  10ساعت بارقههای
خورشید روزمان را روشن و ســرمان را گرم میکنند؛ شاید
اولین ســوال این باشــد که آیا ایــن بارقهها فقــط به کار
رســاندن میوههای تابســتانی میآیند یا فواید دیگری برای
این بیکرانه روشــن میتوان اندیشــید؟ انرژی خورشیدی و
دیگر منابع انرژیهای تجدیدشــونده ایــن روزها به منبعی
قابــل توجه برای تامین انرژی تبدیل شــده و چرخ صنعت،
کشــاورزی و اقتصادهای بزرگ دنیا را میچرخاند.به نوشته
گروهــی از محققان ایرانی و خارجی در مقاله «حال و آینده
انرژی خورشــیدی در ایران» ،مجموع مساحت ایران 1600
کیلومتر مربع یا  1.6در  10متر مربع اســت و هر متر مربع
هر ساعت به طور متوسط  220کیلووات ساعت انرژی تابشی
خورشــید دریافت میکند.در صورتی کــه تنها 1درصد کل
مساحت کشــور با کارآمدی  10درصد به انرژی خورشیدی
اختصاص داده شــود؛ حدود  9میلیون مگاوات ساعت روزانه
انرژی به دست میآید.با وجود این ،دبیر ستاد توسعه فناوری
انرژیهــای تجدیدپذیــر معاونت علمیو فناوری ریاســت
جمهوری در مورد ســهم انرژیهای تجدیدپذیر در تولید و
عرضه کلی انرژی در کشور معتقد است :در سبد کلی انرژی
هنوز تجدیدپذیرها سهم نمایانی ندارند و سهم آنها به کمتر از
یک درصد و حتی شاید کمتر از نیم درصد میرسد.سیروس
وطنخواه به خبرنــگار علمیایرنا گفت :ظرفیت برق تولیدی
کشور حدود  70هزار مگاوات (هر مگاوات یک میلیون وات)
نیروگاهی اســت و کل ظرفیت نصب شده تجدیدپذیرها به
 350مگاوات نمیرسد.
وضعیت کلی انرژی
بر اســاس آخرین بررســی آمــاری وضعیــت انرژی که
شــرکت بریتیش پترولیوم ژوئن  2017منتشر کرد( آمارها
ســال  2016را در برمیگیرد)؛ امــروزه  32.9درصد انرژی
مورد نیاز جهان از نفت 29/2 ،از گاز 29/2 ،از ذغال ســنگ،
 6.8درصــد از انرژی بــرق آبی 4/4 ،از انرژی هســته ای و
 2.8از انرژیهای تجدیدشــونده تامین میشود.با آنکه سهم
انرژیهای تجدیدشــونده زیاد نیست؛ تولید این نوع انرژیها
طی یک دهه قبــل از  8دهم درصد در کل انرژی جهانی به
 2.8درصد رســیده و بعضی کشــورها مانند کاستاریکا (98
درصد) دانمارک ( 140درصد) و ایسلند ( 100درصد) میزان
قابل توجهــی از انرژی مورد نیاز خود را از منابع تجدیدپذیر
از جمله انرژی خورشــیدی تامین میکنند.امروزه چین (18
درصــد) ،ژاپن ( 14درصــد) ،آلمان و آمریــکا (بیش از 13
درصد) برای تامین نیازهای خود به منبع الیزال خورشــید
روی آورده اند؛ تا از آلودگی ناشــی از ســوختهای فسیلی
رها شــده ،با پایان یافتن منابع نفتی جهان نگران نباشــند،
نیازهای روزافزون خود به انرژی را پاســخ دهند و از برکات

بی شــمار این منبع برخوردار شوند.با وجود همه این آمارها
میزان تولید انرژیهای تجدیدشــونده شامل منابع مختلف
خورشــیدی و بادی در ایران به درســتی مشخص نیست و
با وجود سیاستهای تشویقی دولت از جمله خرید تضمینی
برق نیروگاههای خورشیدی برای  20سال و به قیمت هفت
برابر قیمتی که دولت میفروشــد ،از کمتــر از دو درصد تا
نزدیک به یک درصد متفاوت است.استاد دانشگاه آزاد واحد
تهران جنوب که مسوول طرح نصب آبگرمکنهای خورشیدی
در این دانشــگاه است ،قیمت پایین حاملهای انرژی را یکی
از دالیل توســعه نیافتن این نوع از انرژیها در کشور دانسته
و میگوید :با وجود آنکه افزایش یا تثبیت قیمت حاملهای
انــرژی موافقان و مخالفان خــود را دارد ،همگان اتفاق نظر
دارند قیمت انرژی در ایران در مقایســه با بسیاری کشورها
پایین اســت.به گفته فرزاد جعفرکاظمی ،شناخت ناکافی از
فناوریهای موجود برای استفاده از انرژی خورشیدی و لزوم
آموزش این موارد از دیگر دالیل است.
انرژیهای تجدیدپذیر توسعه نیافتهاند
مجری طرح توســعه فناوری انرژیهــای تجدیدپذیر در
پژوهشگاه نیرو نیز در مورد روند توسعه انرژی خورشیدی در
کشور با اشاره به تبدیل شدن معاونت برق و انرژی در وزارت
نیرو به دو معاونت جداگانه بر اســاس مصوبه ســال گذشته
مجلس شورای اسالمیگفت :بعد از شکل گیری این معاونت
سیاست گذاریها در این حوزه و معاونت برنامه ریزی میشود
و پژوهشــگاه یکی از بازوهای اجرایی است.داود محمدی در
پاسخ به این ســوال که به نظر میرســد یکی از دالیل کم
توجهی به انرژی خورشیدی هزینههای گزاف آن باشد افزود:
بحث اقتصادی همیشه در این حوزه مطرح است ولی مسائل
را باید با هم نگاه کنیم.در چند سال گذشته قیمت تجهیزات
انرژی خورشــیدی به دلیل رکود جهانی ،کاهش قیمت نفت

و ورود چیــن به این بازار حــدود  30درصد کاهش یافت.از
دیگر سو  ،گران بودن تجهیزات تولید انرژی خورشیدی هم
فاکتور مهمیاســت که وطنخواه درباره آن میگوید :قیمت
هر کیلووات برق تولیدی از پانلهای خورشــیدی در جهان
به زیر  4تا  5ســنت یورو رسیده است؛ در ایران هم به لحاظ
مواد مورد اســتفاده در این پانلها برنامههایی داریم و بعضی
شــرکتهای دانش بنیــان روی آن کار میکنند؛ مثال روی
سلولهای خورشــیدی پروسکایت یا ســلولهای زیستی،
فرایندهای تولیدی پانلهای دوسویه bifacial/که از هر دو
سطح نور خورشید را جذب و تولید انرژی میکنند.دبیر ستاد
توسعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر گفت :توسعه انرژیهای
فسیلی در کشــور با پول و تصدی دولت انجام شده ولی در
حال حاضر در حوزه انرژی تجدیدپذیر از مشارکت بخشهای
خصوصی بیشتر استفاده میشود.اما معاون وزیر نیرو و رییس
سازمان ســاتبا با سرمایه گذاری دولت در این بخش مخالف
اســت و میگوید :ســرمایه گذاری دولت در توســعه انرژی
خورشیدی افزایش هزینه و زمان همچنین کاهش بهرهوری
را همراه دارد؛ ضمن اینکه امکان آن از نظر مالی نیست.
ســیدمحمد صادق زاده گفت :در سرمایه گذاری دولتی
با سه مشکل اساســی روبرو هستیم؛ هزینه در پروژه دولتی
یک و نیم تا دو برابر بیشــتر از هزینه واقعی است ،دو تا سه
برابر بیشــتر زمان میبرد و میزان بهره وری کمتر از ظرفیت
اســت.ولی بخش خصوصی بــا ظرفیت تمام بهــره برداری
میکند.مقوله دوم این اســت که دولت اص ً
ال توان تامین این
منابــع مالی را ندارد.در همین حال وطنخواه معتقد اســت:
در حال حاضر توســعه تجدیدپذیرها بــدون حمایت دولت
با دشــواری مواجه خواهد بود.دولتها بســتههای سیاستی
حمایتــی از توســعه این بخــش دارند؛ زیرا هنــوز دو کفه
انرژیهای متعارف و تجدیدپذیر برابر نیســتند.وی با تاکید

بر ادامه سیاستها در زمینه توسعه انرژی خورشیدی گفت:
صنعــت تجدیدپذیرها در کشــور ما هــم در بخش دولت و
سیاســتهای دولتی و هم در بخش خصوصی جوان است و
جای کار بســیار دارد؛ در بسیاری کشورها بسته یا بستههای
سیاستی متنوعی برای مشــارکت و تشویق سرمایه گذاری
بخش خصوصی در توســعه انرژیهــای تجدیدپذیر تدارک
دیده اند.دبیر ســتاد توســعه فناوری انرژیهای تجدیدپذیر
تاکید میکند :به طور کلی با توجه به بروکراســی و مداخله
چند نهاد اداری ،مشــکالت اجرایی تملک و تخصیص زمین،
نبود یا کمبود منابع پایدار مالی برای خرید برق تجدیدپذیر،
قیمت تقریبا رایگان انرژی در کشــور ،در ســایه نفت و گاز
ماندن تجدیدپذیرها ،نبود زیرســاختهای منطقه ای و ملی
برای حــرارت تجدیدپذیر و هزینههای قابل توجه ســرمایه
گذاری در داخل ،توسعه انرژیهای تجدیدپذیر کار ساده ای
نیســت و به همین دالیل توسعه آنها متناسب با پتانسیلها
و ظرفیتهای کشور انجام نشــده است.صادق زاده در مورد
مشکل تخصیص زمین برای احداث این نیروگاهها میگوید:
بعضی سرمایهگذاران میخواهند از زمینهای دولتی استفاده
کنند که راه برای آن باز اســت؛ اما در حوزه اختیارات وزارت
جهاد و کشاورزی است و تاکنون بیش از دو هزار هکتار زمین
در اختیار سرمایه گذاران تجدیدپذیر قرار گرفته؛ ولی فرایند
پیچیده ای دارد.در بعضی اســتانها این کار خیلی سریع تر
انجام میشــود و بعضی کندتر.وی ادامــه داد :مجوز محیط
زیستی را که سازمان حفاظت محیط زیست میدهد عموماً
به ســادگی صادر میشــود؛ اما متقاضیها در دو نقطه یکی
تخصیص زمینهای دولتــی و دیگری در مورد مجوز اتصال
نیروگاه به شبکه با مشــکل روبرو هستند که از شرکتهای
برق منطقه ای دریافــت میکنند.با وجود اختالف نظرها در
مورد لزوم سرمایه گذاری دولت در این بخش و ...تالشهای
ساتبا در سال جاری به افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی
از  350مگاوات به  420مگاوات منجر شده که هر چند هنوز
زیاد نیست؛ رشد خوبی را نشان میدهد.
همچنین افتتاح خط تولید تجهیزات انرژی خورشــیدی
شــیراز با ظرفیت تولید ساالنه  130مگاوات در فاز اول و در
مراحل طرح توســعه تا میزان  250مگاوات میتواند ضمن
اشتغالزایی در این بخش کشور را از ورود تجهیزات الزم انرژی
خورشیدی بی نیاز کند.یقینا استمرار سیاستهای تشویقی و
حمایت بیشتر از بخش خصوصی برای احداث این نیروگاهها،
حل مشکل تامین منابع خرید برق ،تالش برای جذب سرمایه
گذاران خارجی بیشــتر به ویژه با توجه به موقعیت مناسب
کشــور برای صادرات برق به کشــورهای همسایه تسریع در
توسعه تولید صفحات خورشیدی متناسب با موقعیت کشور،
حل مشــکل تخصیص زمینهای دولتی و ورود برق تولیدی
به مدار و از همه مهم تر اطالع رســانی درست و مفید برای
ســرمایه گذاری داخلی و خارجی در این بخش تنها بخشی
از اقداماتی اســت که باید برای اســتفاده بیشــتر از انرژی
خورشیدی انجام دهیم.

آغاز تولید بنزین یورو 4
در پاالیشگاه آبادان
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت آبادان گفت :با اتمام طرح تعمیرات در واحد
بنزین سازی پاالیشگاه آبادان تولید بنزین یورو  4در این پاالیشگاه از سرگرفته
شد.اســفندیار دائمالذکر در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:به دلیل تعمیرات
اساسی واحد تولید بنزین ،چند ماهی است که تولید بنزین یورو 4در پاالیشگاه
آبادان متوقف شده بود.وی اظهار داشت:هم اکنون روزانه  23هزار بشکه بنزین
یورو  4در پاالیشــگاه آبادان در حال تولید است و بعد از تثبیت تولید توزیع آن
در کالن شهرها آغاز میشود.
دائم الذکر گفت :بنزین یورو  4پس از تولید در پاالیشگاه آبادان برای توزیع
در اختیار شــرکت پخش فرآوردههای نفتی قرار میگیرد و ســپس با تانکر و
لوله به کالنشــهرها و جایگاههای سوخت در آبادان و خرمشهر توزیع میشود.
وی اظهــار داشــت :به طور متوســط روزانه  500هزار لیتر بنزیــن یورو  4در
جایگاههای ســوخت آبادان و خرمشــهر عرضه میشود.پاالیشگاه نفت آبادان،
بزرگترین پاالیشگاه ایران است که در شهر آبادان در استان خوزستان ایران قرار
دارد.ســاخت این پاالیشگاه در سال  1291ه.ش به پایان رسید و تا آغاز جنگ
ایران و عراق در ســال  1359بزرگترین پاالیشــگاه دنیا با ظرفیت تصفیه 628
هزار بشکه در روز بود.
این پاالیشگاه تا سال  1973به دست شرکتهای نفتی خارجی اداره میشد
تا اینکه در این سال به شرکت ملی نفت ایران تحویل داده شد.پاالیشگاه آبادان
به وسیله خطوط لوله به چندین میدان نفتی و بندر ماهشهر متصل شده است،
خــط لولهای هم از آبادان به ســمت تهران میآید و ســپس در طول مرزهای
شمالی کشور از مشهد تا تبریز امتداد مییابد.

ارائه جدیترین تکنولوژیهای نوین
صنعت سیمان
همزمان با برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی صنعت سیمان اصفهان،
واحدهای تحقیقاتی ،دانشــگاهی و پژوهشی و همچنین شرکتها و واحدهای
صنعتی و اقتصادی داخلی و خارجی؛ جدیترین و نوینترین صنایع ماشین آالت
و تجهیزات صنعت سیمان را ارائه و در معرض دید عالقمندان قرار میدهند.
بــه گزارش روابط عمومیو اطالع رســانی چهارمین نمایشــگاه بینالمللی
صنعت ســیمان اصفهان؛ در این نمایشگاه که از  8الی  11شهریورماه در محل
دائمینمایشگاه های بینالمللی اصفهان برگزار میشود ،بیش از یکصد شرکت
داخلی و خارجی از جمهوری اســالمیایران و کشــورهای فرانسه ،سوئد ،ژاپن،
آلمــان ،ایتالیا ،ترکیه ،آمریکا ،تایوان ،اســترالیا و امارات متحده عربی حضور و
مشارکت دارند.برگزاری چهارکارگاه تخصصی با موضوع نقش برجام و تاثیر آن
بر تحوالت منطقه در صنعت سیمان و نقش آن در بخش صادرات  ،انتظار صنعت
ســیمان از دولت دوازدهم ،بحث حمل و نقل ترکیبی و حمایتهای تشویقی
دولت و گسترش استفاده از بتن در فرهنگ جاده سازی و بازارسازیهای جدید
و تنوع تولید در سیمان از برنامههای جانبی این نمایشگاه است.
ارائه راهکارهای کاهش آالیندگی هوا در کارخانههای تولید ســیمان ،حفظ
محیط زیســت ،اشــتغالزایی ،افزایش صادرات ،افزایش راندمان تولید داخلی،
آشــنایی شرکتهای ایرانی با آخرین تکنولوژیهای روز دنیا در صنعت سیمان
و بتن مهمترین اهداف برگزاری چهارمین نمایشگاه بینالمللی سیمان اصفهان
است.
محمود بندرچی مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن و مجری این نمایشگاه
با بیان اینکه تولید سیمان کشور 64میلیون تن است ،گفت :بیش از  70کارخانه
سیمان فعال در کشــور وجود دارد که در کنار آن  15پروژه هم در حال انجام
اســت؛ البته تولید کشــور در سال  95نسبت به دو ســال قبل از آن  6درصد
کاهش یافته است.

واکاوی کسب باالترین رتبه خدماتی ایران خودرو در میان خودروسازان داخلی

هشتمین مقام اولی برای هشتمین دوره متوالی چگونه ممکن شد؟

ارایه نتایج ارزیابی دســتورالعمل شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش
صنعت خودرو امســال در حالی اعالم شد که بار دیگر و برای هشتمین
بار متوالی شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو توانست در جایگاه
نخست شرکتهای خودروســاز داخلی قرار گیرد .نتایج امسال با توجه
به سختگیرانه شدن دســتورالعمل ارزیابی وزارت صنعت در خصوص
خدمات ،قابل بررســی با سالهای قبل مقایسه نیســت .این ارزیابی به
گونهای است که میتوان گفت ،شبکه خدمات پس از فروش خودروسازان
داخلی به معیارهای جهانی نزدیکتر شده؛ هر چند هنوز مسیری طوالنی
تا حصول رضایت کامل مشتریان پیشرو است.
رضایت مشتریان باالتر از قبل
اما نکتهای که امسال توانســت جایگاه ایساکو را باالتر از رقبای خود در
صدر جدول خدمات پس از فروش مستحکم کند ،رشد قابل توجه میزان
رضایت مشــتریان نسبت به سال قبل اســت .میزان رضایت مشتریان
خدمات پس از فروش ایرانخــودرو طبق آخرین ارزیابی 8/71 ،از 100
بوده ،که البته این عدد گویای نیاز تالش حداکثری برای دســت یافتن
به ایدهآلهاست.
معیارهای خدمات فراتر از الزامات
فعالیتهای خدمات پس از فروش ایرانخودرو از حیث انطباق با الزامات
آییننامــه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرفکننــدگان خودرو در
باالترین ســطح یعنی «انطباق خیلی زیاد» قرار گرفته که شــاید بتوان
مدعی شــد ارایه خدمات نوین نقش قابل توجهی در کسب این نتیجه
داشــته است .این امر بیانگر این است که شرکت خدمات پس از فروش
ایرانخودرو در تالش برای جلب حداکثری رضایت مشتریان است و روند
رو به رشد این شرکت خود تاییدی بر این مدعاست.
مدیریت برتر
کســب چنین شــاخصی به معنی وجود یک مدیریت همهجانبه است؛

چیزی که در قســمت دیگری از شــاخصها مورد بررسی قرار گرفته و
خدمات پس از فروش ایران خودرو را در باالترین سطح قرار داده است.
در ادامه به مهم ترین اقدامات صورت گرفته در یکســال اخیر در مسیر
جلب حداکثري رضایت مشتریان ارائه شده است.
 -1طرحهای نوین خدماتی
در راســتای کسب رضایت حداکثری مشــتریان و ارائه خدمات ویژه و
متمایز به آنان ،طی ســال  1395طرحهای ویژهای در شــرکت خدمات
پس از فروش ایرانخودرو برنامهریزی شده و با توجه به نیازهای گروههای
مختلف مشتریان ،در شبکه نمایندگیها اجرا شده است .این طرحها در
مقاطع زمانی مختلف و با توجه به مناســبتهای ملی و مذهبی از جمله
ایــام تعطیالت نوروز ،عید ســعید فطر ،اربعین حســینی (ع) و ارتحال
حضرت امامخمینی(ره) برگزار شده و کلیه مسیرهای حیاتی و شریانی
کشور تحت پوشش شبکه گسترده خدماتی و امدادی قرار گرفته است.
همچنین به منظور ارائه خدمات به مشتریانی که به واسطه مشاغل خود
امکان مراجعه به نمایندگیها در ســاعات اداری نداشتهاند ،طرح شیفت
دوم در کلیه استانهای کشور اجرا شده که در این طرح نمایندگیها پس
از پایان زمان اداری و تا پاسی از شب نسبت به پذیرش مشتریان و ارائه
خدمات به آنان اقدام کردهاند.
 -2اخذ نظرات مشتریان و حرکت در مسیر نظرات ایشان:
شــرکت خدمات پس از فروش ایرانخودرو به منظور افزایش مستمر
رضایت مشــتریان ،برنامههای متنوعی در سال  95در دستور کار داشته
است.
 )2-1طرح پیگیري مشتریان:
در طــرح ( follow upپیگیری مشــتریان) ضمن برقــراری تماس با
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مشتریان ،نســبت به دعوت مجدد مشتریانی که به هر دلیل از خدمات
نمایندگیها ابراز نارضایتی داشتهاند و رفع کلیه مشکالت مورد نظر آنان
اقدام شده است.
 )2-2ارتقای نمایندگيها در راستاي نظرات مشتریان:
در طرح ارتقای نمایندگیها در ســال  ،95نسبت به شناسایی قریب به
20درصد از نمایندگی که شــاخصهای پایینتری در رضایت ،شکایت
و ارزیابی جامع داشــتند ،اقدام شد و پس از عارضهیابی مشکالت آنان و
تعیین راهکارهای ارتقاء براساس برنامههای زمانبندی منظم ،مشاورههای
فنی و تخصصی به منظور بهبود فرایندهای نمایندگی به آنان ارایه شــد
همچنین پس از سررسید مهلت ارایه شده به آنها ،عملکرد نمایندگیها
مجددا مورد بررسی و نظارت قرار گرفت تا درصورت عدم ارتقا ،پرونده این
گروه از نمایندگیها به کمیسیون اعطا و لغو ارجاع داده شود.
در راســتای اهمیت کیفیــت ارایه خدمات به مشــتریان گروه صنعتی
ایرانخودرو ،در ســال  ،95در کمیسیون اعطا و لغو نمایندگیها به 87
نمایندگی اخطار کتبی داده شــد که  43نمایندگی که موفق به بهبود
وضعیت و رفع مشــکالت نشدهاند تعلیق امتیاز و  31نمایندگی نیز لغو
امتیاز شدند.
 -3نظارت مؤثر و مســتمر بر شــبكه نمایندگيهاي مجاز رمز
موفقیت:
 )3-1نظارت و ارزیابي نمایندگيهاي مجاز:
در ســال  1395کلیه نمایندگیهای مجاز سراســر کشور مورد ارزیابی
جامع قــرار گرفتهاند .در این ارزیابیها کلیــه فرایندهای نمایندگی در
بخشهای فنی و مهندســی ،بازرگانی و انبار ،فروش خودرو ،فرایندهای
خدماتی از زمان پذیرش تا ترخیص خودرو ،وضعیت نیرویهای انسانی

و مهارتسنجی آنان و ...به صورت دقیق و کامل بررسی شده و امتیازات
اخذ شده توسط نمایندگی تاثیر مستقیم در بخش درآمدي آنان داشته
و این کار اثر قابل توجهی در وضعیت کســب و کار نمایندگیها به جای
گذاشته است .ارزیابیهای سال  ،95شامل  6100نفرساعت بوده است و
ارزیابان مربوطه از میان پرســنل مجرب و کارآزموده دفاتر منطقهای که
موفق به کسب شرایط احراز و قبولی در آزمونهای تخصصی ستاد انتخاب
شدهاند.
 )3-2نظارتهای نامحسوس بر شبكه نمایندگیها
بــه منظور بررســی میدانی وضعیــت پذیرش و فرایندهــای خدماتی
نمایندگیها ،همکاران و بازرسین شرکت خدمات پس از فروش با مراجعه
به نمایندگی در قالب مشــتری به صورت نامحسوس نسبت به ارزیابی
این فرایندها اقدام کردهاند .این نظارتها به سطوح مدیران ارشد شرکت
نیز تعمیم یافته و شــخص مدیرعامل ایساکو نیز با مراجعات متعدد به
نمایندگیها در اقصی نقاط کشــور ،به صورت نامحسوس وضعیت این
نمایندگیها را مشاهده کرده و پس از معرفی خود به نمایندگی ،از نزدیک
و بدون واسطه در جریان مشکالت و پیشنهادات نمایندگیها قرار گرفته
اند و برای کلیه مشــکالت مطرح شده در این بازدیدها برنامههای بهبود
تعریف و اجرا شده است.
 -4افزایش نفوذ سیســتمها و فناوري اطالعات در فرآیندهاي
کاري:
توسعه سامانههاي ارتباط با مشتریان (سامانه موبایل اپلیکیشن و وبسایت
ایساکو) که مشتریان ميتوانند از خدمات نوین و آنالین ایساکو بهرهمند
شوند .از جمله سرویسهایي که توسط این سامانه به مشتریان محترم ارائه
ميشود ،ميتوان به سرویس اتوکلیک ،نوبتدهي پذیرش نمایندگيها،
اطمینان از اصل بودن خدمات ،مشاهده دفترچههاي راهنماي محصوالت،
نمایش نمایندگيها و فروشگاهها بر روي نقشه اشاره کرد.

