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سرمقاله

ثی
غیا

ی 
سعل

عبا توسعه فرهنگ همدلی و هم افزایی در 
خدمات پس از فروش خودرو

صنعت خودرو به عنوان موتور پیشران صنایع دیگر نقش بی بدیلی در زندگی اجتماعی بشر ایفا می كند. این صنعت در كشور عزیزمان ایران 
سابقه بیش از پنجاه ساله دارد. عبور از شمارگان بیست میلیونی خودرو در كشور نشان از استقبال گسترده مردم برای استفاده از این وسیله نقلیه 
فراگیر دارد. شركت های عرضه كننده خودرو اعم از سازندگان و واردكنندگان به خوبی بر نقش رضایت مندی مشتریان در ادامه حیات خود واقف 
بوده و می كوشند تا از هر طریق ممکن بر تعداد مشتریان خود بیافزایند. از دیگر سو نیز مسوولین نظارتی در پی طرقی هستند تا از مشتریان 
خودرو قبل از خرید، هنگام خرید و پس از خرید خودرو حمایت های الزم را به عمل آورند. در كشور ما هیچ صنعتی مانند صنعت خودرو تحت 
نظارت ارزیابان و بازرسان نیست. در این راستا قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های عدیده ای تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده است تا 
مسوولین امر ضمن دفاع از حقوق حقه مشتریان و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، كاستی ها و نقصانی ها را به مراجع ذی ربط گزارش كرده 

و موجبات اصالح و بهبود محصوالت، خدمات و فرایندها را فراهم آورند.
فی الحال شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران به عنوان بازوی اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بازرسی معتمد سازمان ملی استاندارد 
ایران و ... ارایه كننده خدمات استاندارد سازی، بازرسی فنی، مهندسی، مشاوره و ارزیابی در حوزه های مختلف صنعتی و از جمله صنعت خودرو و 
خدمات پس از فروش آن، عهده دار ارزیابی وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان و واردكنندگان خودرو می باشد. این شركت در بازه های 
زمانی منظم گزارش های مربوطه را به وزارت »صمت« ارایه می كند. هدف از انجام ارزیابی های ادواری به ویژه در حوزه خدمات پس از فروش 
خودرو سنجش، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد شركت ها و نمایندگی های وابسته به آنها براساس آخرین ویرایش دستورالعمل 
شرایط و ضوابط خدمات پس از فروش صنعت خودرو مبتنی بر قوانین و مقررات مربوط به منظور افزایش كارآیی، اثربخشی و بهره 

وری در ارایه خدمات با كیفیت به منظور دستیابی به رضایت حداكثری مشتریان می باشد.
این ارزیابی ها در مدل كنونی به صورت جامع و براساس چهار شاخص »كیفیت خدمات«، »سرعت خدمات«، »هزینه 
خدمات« و »نتایج عملکرد« در بازه های یکساله صورت می پذیرد. این در حالی است كه با توجه به ضرورت و اهمیت 
رضایتمندی مشتریان و تاكید شركتهای خدمات پس از فروش بر رضایت حداكثری هموطنان عزیز شركت بازرسی 
كیفیت و استاندارد ایران در بازه های سه ماهه از مشتریانی كه به تعمیرگاههای مركزی و نمایندگی های مجاز 

خدمات پس از فروش مراجعه كرده اند نیز نظر سنجی به عمل می آورد.
گذشته از اینکه براساس این نتایج شركت های خدمات پس از فروش رتبه بندی می شوند و 
بر همین مبنا شركتی بر صدر جدول می نشیند و شركتی دیگر در انتهای جدول قرار می 
گیرد اما مدیران ساعی و فهیم شركت های خدمات پس از فروش خودرو 
این عرصه را به عنوان یک كارزار رقابتی قلمداد نمی كنند، بلکه 
به منظور افزایش میانگین شاخص رضایتمندی تمام مشتریان انواع 
خودروها از كیفیت ارایه خدمات پس از فروش با توسعه فرهنگ 
همدلی و هم افزایی از طریق تبادل اطالعات و تجربیات خود 
مسیرهای جدیدی را برای دستیابی به هدف نهایی كه 
همانا رضایت بیش از پیش مشتریان عزیز است 
این جو  امید است در سایه  خلق می كنند. 
های  موفقیت  به  دوستانه  و  همدالنه 

بیشتری دست یابیم.



5

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

ضو
ی ع

ها
ت 

رک
و ش

ن 
جم

ران
خبا

ا

اقدام مکارانه، شبیه  بارزترین  و  تقلب در عرصه خدمات خودرویی  ترین  در حال حاضر شایع 
سازی آرم و عالئم شرکتهای امداد خودرویی معتبر است.
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اخبار

:عباسعلی غیاثی دبیر انجمن صنفی شركت های خدمات پس از فروش خودرو در این خصوص بیان 
داشت كه: برخی امداد خودروهای متفرقه با بی توجهی به قوانین و مقررات حاكم بر موضوع از شهرت تجاری شركت 
های معتبر امداد خودرویی سوء استفاده نموده و باعث اشتباه و گمراهی مصرف كنندگان از خدمات این شركت ها می 
شوند كه این امر نقض حق محسوب شده و قابل پیگیری است زیرا موجب گمراهی مصرف كننده می گردد و برای 
عموم مردم این ذهنیت بوجود می آید كه خدمات مربوط به فالن شركت است و یا ارتباطی با آن شركت دارد لذا سوء 
استفاده از آرم و عالئم یک برند معتبر امداد خودرو مانور متقلبانه و فریب عمومی قلمداد می شود كه در این صورت 
رأسًا از سوی شركت های امداد خودرو و یا از سوی اشخاصی كه فریب خورده اند و از این قبل متضرر شده اند قابل 
پیگیری كیفری خواهد بود و از طرفی آرم و عالئم شركت های معتبر امداد خودرویی تحت عنوان »عالمت خدماتی« 
نشان قابل رؤیتی است كه می توان خدمات واقعی را از خدمات غیر واقعی متمایز نماید و ارتکاب بر امر شبیه سازی 
از طریق مانور  باشد كه برای فریب عمومی بوسیله عالمت تقلیدی  از عناصر تشکیل دهنده جرم جعل می  عالئم 

متقلبانه صورت می پذیرد.
برای آگاهی مردم شریف ایران اسالمی لوگوی شركت های امداد خودرویی عضو این انجمن به شرح زیر می باشد.

لذا شایسته است عموم مردم ضمن شناخت این عالئم پس از مواجه شدن با اینگونه عالئم از مركز پیام شركت های 
امداد خودرویی نسبت به استعالم و احراز اصالت آن اقدام نمایند.

هشدار دبیر انجمن صنفی شرکتهای خدمات پس از فروش خودرو؛

:منصوری كه اردیبهشت ماه امسال به سمت مدیر عاملی شركت خدمات فنی رنا منصوب شد پیش 
از این سالها در گروه صنعتی ایران خودرو، گروه عظام و شركت یاتاقان بوش ایران تجربه اندوزی كرده است. وی امیدوار 
است بتواند با تمركز بر فروش، افزایش سهم بازار و رضایت مندی بیشتر مشتریان جایگاه شركت خدمات فنی را ارتقا دهد.
با تبریک به ایشان و آرزوی كسب موفقیت در این مسیر، به سهم خود از زحمات مهندس محمدحسین مهدی 

مدیر عامل پیشین شركت خدمات فنی رنا قدردانی كرده و برای ایشان نیز آرزوی موفقیت و بهروزی دارد.

انتصاب مهندس منصوری به جای مهندس مهدی به عنوان مدیر عامل
 شرکت خدمات فنی رنا
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خودروهایی برای رفاه بیشتر 

ساختار کلی
در شماره های قبلی مجله مقاله ای برای شناخت 
شما عزیزان با نحوه كالس بندی خودروها و شکل 

و شمایل و اندازه های بیرونی آنها ارایه شد.
از  دو نوع كالس بندي كه نسبت به سایرین 
اعتبار بیشتري برخوردار است یکی كالس بندي 
به روش  بندي  یکی كالس  و  اروپایي  به روش 
پرداخته  آن  به  مقاله  این  در  كه  است  آمریکایي 

نخواهد شد.
خودروهاي  كالس  با  بیشتر  مقاله  این  در  ما 
 Sport Utility Vehicle - SUVبیاباني
چرخ  )چهار   4WD خودروهاي  شامل  كه 
متحرك( و با قابلیت حركت در مسیرهاي ناهموار 

خارج از شهر معروف به Off-road هستند،

و كالس خودروهاي چند منظوره یا میني ون 
 MPV - Multi Purpose Vehicle

و  شود  مي  گفته  استیشني  خودروهاي  به  كه 
و  بوده  معمول  از خودروهاي  بیشتر  داراي طولي 
مجهز به سه ردیف صندلي با قابلیت حمل حداقل 
7 نفر سرنشین هستند و صندلیهاي عقب قابلیت 
جابجایي و تغییر به حالتهاي مختلف را دارند سروكار 
داریم. این گروه خودروها داراي 5 در بوده و یک 

یا دو در به صورت كشویي باز مي شوند.  از نظر 

از خودروها داراي  این گروه  سطح تجهیزات هم 
امکانات رفاهي تقریبا كاملي بوده و در سفرهاي بین 

شهري،كاربري وسیع تری دارند.

مسافرتی ها
را  مسافرتی  خودروهای  كلی  طور  به 
و   RV یا   Recreational vehicle
خودروهای تفریحی می نامند. این خودروها به طور 
كلی به دو گروِه موتور دار و بدون موتور تقسیم بندی 

می شوند.
همانطور كه می دانیم خودرو از دو بخش ظاهری 

داخلی و خارجی تشکیل شده است. 
در مورد ظاهر و اندازه خارجی به طبع خودرویی 
كه تا حدودی بزرگتر و جادار تر از یک سدان معمولی 
باشد زمینه بهتری برای فراهم آوردن وسایل رفاهی 
سدان  یک  بگیرید  نظر  در  مثال  داشت.  خواهد 
معمولی را كه فقط در آن میتوانید بنشینید، یک ون 
یا مینی باس را كه در آن میتوانید درازبکشید و یک 
اتوبوس را كه می توانید در آن راه هم بروید. به 
هرحال تیپ خودروهای رفاهی مورد نظر ما همین 

خودروهای جادار و به اصطالح خانه مانند هستند.

 به یک كاروان مسافرتی در اصطالح عام و بسیار 
كلی، كمپر Camper گفته می شود. در فرهنگ 
دارای  اتومبیل  به  آریانپور  فارسی  به  انگلیسی 
تختخواب، كمپر گفته می شود. امکانات رفاهی كه 
در این محیط جادار تعبیه می شوند بخش ساختار 
داخلی و به اصطالح دكوراتیو این خودروها هستند 
های  است.كاروان  مقاله  این  مجال  از  خارج  كه 
مسافرتی به شکل تركیبی پیشرانه و اتاق خارجی 

به دو دسته تقسیم می شوند.
Motorhome  موتور هوم ها

در واقع آنها یک ون بزرگ یا اتوبوس هستند كه 
با تغییر گسترده در شاسی و اتاق تبدیل به خودرویی 
كاروان  یک  در  گاهی  شوند.  می  نو  ظاهری  با 
مسافرتی، ممکن است امکانات حتی از بسیاری از 

خانه ها بیشتر باشد.

6
                                   

: آرش فراهانی: خودروهای اس یو وی )SUV ( یا همان شاسی بلند خودمان؟، و یا خودروهای بزرگتر مثل خودروهای ون؟ و یا 
كمی بزرگتر یعنی خودروهای كاروان؟ اینها و یا تخصصی تر این آخری شما را به یاد چه موضوعی می اندازند؟ سفر؟ راحتی؟ شخصی؟ رفاه؟ ... در این 
مقاله سعی دارم به وضعیت برخی خودروها از لحاظ میزان رفع انتظارات رفاهی مصرف كنندگان بپردازم. در واقع معرفی گستره و عملکرد خودروهای 

كاروان، خودروهای پیک نیکی و خودروهایی كه اندازه یک خانه مجهز هستند، از مدرن ترین تا ساده ترینشان.
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مقـــاله

   شاید خیال کنید که دیگر زمانی که این خودروها را می شد در خیابان ها دید گذشته است! اما پیش بینی این مقاله این است که 
تا چند سال آتی خودرو سازها مجبور به ارایه آپشن هایی برای خانه تر شدن به معنای ایجاد رفاه بیشتر در خودروها خواهند شد. 

Espace رنو

807 پژو

Suzuki Vitara

Toyota Land cruiser
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له
ــا

مقـ

Campervan  کمپر ون
این ون های مسافرتی بیشتر در اروپا طرفدار دارند 
و در واقع یک نوع ون هستند كه قسمت بار آن ها 
به طور كلی تغییر نکرده و وسایل رفاهی، در قسمت 
بار خودرو چیده شده اند. كاهش هزینه ها علت تولید 
مدل كمپرَون به نسبت ساخت پیچیده تر و سخت 

تر موتورهوم می باشد.
حتی در برخی از كمپرَونها جهت كاهش هزینه، 
برخی امکانات داخلی مثل حمام و توالت نیز تعبیه 

کاروان جدا از کشندهنمی شود.
در این مدل خودروی اصلی دستکاری نمی شود و 

كاروان توسط خودروی كشنده حمل می شود.
شاید از معایب این دسته این باشد كه راننده با 
كابین ارتباط ندارد. چیزی شبیه واگن های جدای 
قطارهای قدیمی. در اینجا سرنشینان جهت ارتباط با 
راننده باید پس از ترمز كامل از كابین كاروان خارج 
و وارد خودروی كشنده شوند. اما خب بزرگتر شدن 
فضای رفاهی در اتاق كاروان به دلیل حذف اتاق 

راننده هم از مزایای این مدل محسوب می شود.

مزایا در نگاه کلی
شدن  مهیا  و  سفر  در  راحتی  و  آسایش  ایجاد 
سایر  و  غذا  صرف  مطالعه،  استراحت،  شرایط 
فعالیتهای فراغتی، كاهش هزینه های غذایی كه 

باید در یک رستوران و یا هتل آنرا صرف می كردید، 
حذف هزینه اقامت و دردسرهای پیدا كردن جا در 
محلی كه می خواهید به آن سفر كنید و حمل اثاثیه 
ای كه نمی توانستید با خودروی كوچک جابجا كنید 

از مهمترین مزایای اینگونه خودروها است.

امکانات در نگاه کلی
است  ممکن  مسافرتی،  كاروان  یک  در  گاهی 
امکاناتی حتی بهتر از بسیاری خانه ها پیدا كنید! در 

مدلهای لوكس، امکاناتی نظیر: 
- آشپزخانه كامل با اجاق گاز

-ماشین لباسشویی
- ماشین ظرفشویی

- سیستم تهویه و سرمایش و گرمایش
- اتاق نشیمن مبله و میز مطالعه

- تختخواب
- تلویزیون و ابزارهای ارتباطی

- آبگرمکن و دوش سیار 
در برخی از مدلهای بسیار لوكس حتی محلی 
برای حمل خودرو دیگر شما نیز در نظر گرفته شده 

است.

منابع :
 World Model( گزارش-

Production Forecasts( از نشریه معتبر 
 )The Economist Intelligence Unit(
E . I . U  كه توسط انجمن تولیدكنندگان و تجار 

خودرو )SMMT( در انگلیس ارائه شده است.
-  سایتهاي معتبر اینترنتي
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آشنایی با انواع خودروهای آتش نشانیمقـــاله
: در این مقاله سعی شده تا شما خوانندگان فهیم را با انواع خودروهای آتش نشان و کاربری آنها آشنا 
کنیم. امروزه برای اطفای حریق، عملیات نجات و سایر خدمات امدادی و ایمنی، دامنه وسیعی از انواع خودرو ها مورد 
استفاده قرار می گیرند. برای تقسیم بندی خودرو های آتش نشانی روش  های مختلفی وجود دارد. که ما در اینجا بر 

نوع کاربری تمرکز کرده ایم.

خودروی آتش نشانی معمولی
این خودرو ها رایجترین وسیله برای مبارزه اساسی با آتش سوزی محسوب می شوند. این خودرو ها اکثرا با استفاده از شاسی 
کامیون ساخته می شوند به همین خاطر به آنها کامیون آتش نشانی نیز گفته می شود. این خودرو بیشتر در سکونت گاه  های 
انسانی اعم از شهر ها، شهرک ها و روستا ها مستقر هستند. و به »خودروی آتش نشانی شهری« نیز مشهورند. اجزای اصلی این 

خودرو  ها، شاسی، مخازن آب و کف، پمپ و اتاق است.

خودروی فرماندهی عملیات

ضرورت و اهمیت واحد های سیار فرماندهی درحوادث عظیم 
با توجه به همین  بسیار مشهود است. این گروه از خودرو ها، 
ایجاد  با  خودرو ها  داخل  شده اند.  ساخته  و  طراحی  ضرورت 
و  همراه  تلفن  و  فکس  بی سیم،  مانند  ارتباطی  وسایل  انواع 
ماهواره ، تلویزیون مدار بسته و میز کنفرانس، محیط مناسبی 
برای فرماندهی آتش نشانی ایجاد شده است تا در اسرع وقت 
انواع سیستم  های مدیریت بحران و یا فرماندهی حادثه طراحی 

و اجرا شود.
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له
ــا

مقـ

خودروی آتش نشانی دارای نردبان

این گروه برای انجام عملیات در ارتفاع ساخته شده اند. ساختمان آن ها شامل یک شاسی که نردبان 
کشویی یا باالبرهیدرولیکی به روی آن نصب شده است می باشد که به آنها سطح هیدرولیکی 
نیز گفته می شود. نمونه های جدید این خودرو ها، تجهیزاتی از قبیل سبد حمل 
نیز دارند.  بیمار  برانکارد حمل  ثابت آتش نشانی،  مانیتور  افراد، 
نردبان های موتوردار در انواع ۳۲ و ۵۲ متری که 
کاربرد بیشتری دارد ساخته شده اند.

براساس استاندارد های سازمان جهانی هواپیمایی کشوری )ICAO( تمام فرودگاه  های غیرنظامی باید خودرو های 
آتش نشانی و امداد متناسب خود را داشته باشند. 

بر این اساس، گروهی از خودرو های آتش نشانی به طور اختصاصی برای خدمت در فرودگاه ها طراحی و ساخته 
می شوند. از ویژگی  های این خودرو ها می توان به شتاب زیاد، امکان حرکت مطلوب در زمین های ناهموار اطراف 

فرودگاه، مخزن آب و کف بزرگ، مانیتور پرقدرت و... اشاره کرد. 

خودروی آتش نشانی فرودگاهی
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مقـــاله

بسیاری از صنایع به علت 
اولیه مصرفی،  نوع مواد 
در  تولیدات،  نوع  یا  و 

آتش سوزی  انواع  معرض 
مانند  هستند،  انفجار  و 

رزین  و  رنگ  شیمیایی  صنایع 
با  مقابله  برای  پتروشیمی.  و 
گونه  این  در  احتمالی  حوادث 
ویژ ه ای  خودرو های  صنایع، 
است.  شده  ساخته  و  طراحی 
این خودرو ها مخازن  متعدد و 

انواع مواد خاموش کننده و مانیتور 
تلسکوپی را دارند.

خودروی آتش نشانی چند کاره، یکی از خودرو های مخصوص اطفای حریق صنعتی است که مخازن آب، کف، پودر 
خاموش کننده و   گازکربنیک و ... در آن نصب شده است. در بعضی از صنایع، مثال صنایعی که از فلزات قابل اشتعال 

همچون سدیم، منیزیم  استفاده می کنند، از خودرو های پودرپاش که حاوی پودر خشک هستند، استفاده می کنند.

خودروی آتش نشانی جنگلی

خاموش کردن آتش جنگل کار مشکلی است. برای دفع آتش  در جنگل خودرویی نیاز است که بتواند به راحتی از 
جاده  های کوهستانی و ناهموار و تپه ها عبور کند، خودرویی با مخزن آب نسبتا کوچک، موتور قوی و شاسی محکم. 
خودروهایی که با استفاده از شاسی وانت و کامیونت دو دیفرانسیل تولید شده اند در این گروه هستند. برای تولید 

خودرو های قدرتمند تر، از خودرو های شنی دار مانند نفربر و تانک کمک گرفته شده است.

خودروی پشتیبانی

خودروی آتش نشانی حریق صنعتی
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له
ــا

مقـ

خودروی پشتیبانی

این خودرو ها شامل انواع تانکر های آب، خودرو های حمل گالن  های مایعات ضد حریق، سیلندر ها و تجهیزات مربوط 
به دستگاه تنفسی با هوای فشرده، همچنین انواع تجهیزات تامین روشنایی هستند و همینطور جرثقیل، لودر، بلدوزر 

و... نیز دیگر خودروهای این گروه آتش نشانی را تشکیل می دهند.

خودروی نجات و حوادث ویژه

این گروه از خودرو های امدادی به طور معمول از نظر شکل ظاهری شبیه به خودرو های معمولی آتش نشانی انداما 
برخالف آن ها مخزن آب کف و پمپ آتش نشانی ندارند. در مقابل در فضای داخلی اتاق ابزار آنها انواع و اقسام 
وسایل و تجهیزات نجات، جای گرفته است تا در حوادث و سوانح جاده ای، ریزش آوار، وقوع سیل و... برای کمک 
به افراد آسیب دیده، مورد استفاده قرار گیرند.گروهی از این خودرو ها نیز به طور اختصاصی برای مقابله با حوادث 

حفاظتی، ویژه طراحی شده اند. در  لباس  انواع  نجات  ویژه  خودروی 
وسایل تشخیص نوع مواد، مواد 
خنثی کننده و ... جای داده شده 

است. 
منبع :   سایتهاي معتبر اینترنتي
گردآوری: آرش فراهانی
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مقاله

: آرش فراهانی: یکی از مطرح ترین افرادی که تا به حال در زمینه متقاعدسازی و روش های آن نوشته است، دکتر رابرت 
چالدینی است. کتاب او به نام “تاثیرگذاری: روانشناسی متقاعدسازی” نتیجه سه سال تحقیق میدانی بود. او در این تحقیقات متوجه شد که هر 
چند صدها تاکتیک مختلف برای جذب مشتری وجود دارد، اما در حقیقت تنها ۶ اصل جهانی هستند که تمام این تاکتیک ها را توضیح می دهند.
آقای چالدینی همین امسال کتاب جدیدی را منتشر کرد و در آن یک قانون دیگر را نیز به لیست خود اضافه کرد. چالدینی معتقد است که این ۷ 
اصل به صورت غریزی در هر انسانی وجود دارد و از آنها در بازاریابی و فروش گاهی سوءاستفاده می شود. البته او به هیچوجه تجار را در استفاده 
از این ۷ اصل منع و سرزنش نکرده است، بلکه معتقد است که مشتریان هم باید با این تکنیک ها آشنا شوند تا از تجار بی اخالقی که می خواهند 

با این روش ها محصول بد خود را بفروشند، دوری کنند.

رابرت چالدینی و اصول متقاعدسازی  از دید او
12

)Reciprocity( عمل متقابل
ما همیشه می خواهیم لطف دیگران را جبران كنیم و زیر ِدین كسی نباشیم. فرض كنیم امروز 
روز تولدتان است. من هم برای شما یک هدیه خریده ام تا تولدتان را تبریک گفته باشم. با 
این حساب، شما نمی خواهید در روز تولد من، برایم یک هدیه بخرید؟ حتمًا جواب شما مثبت 
است. مهم هم نیست كه هدیه من را دوست داشته اید یا نه. عمل متقابل یک اصل است كه 
در تمام جوامع بشری یافت می شود و می تواند در متقاعدسازی مشتریان شما نیز تاثیر زیادی 

داشته باشد.

)Commitment & Consistency( تعهد و یکپارچگی
ما معمواًل به انتخاب های قبلی خود پایبند می مانیم و تصمیم های جدیدمان با آنها همخوانی 
دارند. چرا؟ خب، چون دوست نداریم در نگاه خودمان یا بقیه به عنوان یک انسان دورو شناخته 
شویم. بنابراین وقتی كه موضع خود را در مورد چیزی مشخص كردیم، دیگر به سختی نظر 
خود را عوض خواهیم كرد. تکنیک پا الی در كامال بر اساس این اصل متقاعدسازی عمل 
می كند. در این تکنیک، شما ابتدا یک درخواست كوچک از مشتری می كنید و بعد از گرفتن 

جواب مثبت، درخواست اصلی خود را مطرح می كنید.

)Social Proof( مدرک اجتماعی
این اصل ساده است: بقیه آن را تائید می كنند، پس حتما خوب است. این ایده دیگر آنقدر در 
فضای آنالین عادی شده كه هر روز در سایت های مختلف با آن روبرو هستیم. سایت هایی 
كه به ما می گویند در حال حاضر چه تعداد مشتری دارند، نظرات مثبت مشتریان خود را با ما 
به اشتراك می گذارند و برندهای بزرگی را معرفی می كنند كه مشتری آنها هستند. تمام این 
تکنیک  های فروش بر اساس این اصل شکل گرفته اند. حتی خود شما هم تحت تاثیر این اصل 
هستید: اگر گروهی از آدم ها را ببینید كه به آسمان نگاه می كنند، واكنش شما چه خواهد بود؟ 

بله، شما هم به آسمان نگاه خوهید كرد.
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13

)Liking( عالقه مندی
ما، به شدت، تحت تاثیر فردی هستیم كه دوستش داریم و معمواًل نظرات او را به راحتی 
قبول می كنیم. حاال این فرد می تواند یک دوست نزدیک و صمیمی باشد، یا یک ستاره 
سینمایی كه ما سبک لباس پوشیدنش را تقلید می كنیم. این اصل دقیقًا توضیح می دهد 

كه چرا بازاریابی دهان به دهان تا این حد موثر است.

)Authority( قدرت و اعتبار
اگر قبول كنید كه كسی در كاری تبحر دارد و از شما بیشتر می داند، راحت تر حرف هایش 
را قبول خواهید كرد و به او اعتماد می كنید. اصل قدرت در همه جا حضور دارد و همان 
دلیلی است كه یک دانش آموز به حرف معلم خود گوش می دهد، یک سرباز به حرف 
مافوق خود و یک كودك به حرف والدین خود. در بازاریابی نیز از این اصل بسیار استفاده 
اینکه بفهمید چگونه، به زمانی فکر كنید كه یک دندانپزشک، به شما  می شود. برای 

خمیردندانی را پیشنهاد می دهد.

)Scarcity( کمیابی
به دست می آیند.  انحصاری هستند و سخت  ما همیشه جذب چیزهایی می شویم كه 
اقتصاد جهانی به كل بر پایه اصل كمیابی كار می كند. طال ارزشمند است چون كمیاب 
است. پول هم همینطور. كمیابی است كه ارزش چیزها را مشخص می كند. كسب و 
كارهای ایرانی بیشتر از هر اصل دیگری، كمیابی را در بازاریابی خود به كار می گیرند. 
منظور من آن زمانی است كه شما متوجه می شوید برای دریافت 20% تخفیف، فقط 

یک روز فرصت دارید.

)Unity( یگانگی
داشتن یک حس هوّیت مشترك می تواند در متقاعدسازی مخاطب تاثیر بسزایی داشته 
باشد. این جدیدترین اصلی است كه چالدینی به لیست اصول خود اضافه كرده است 
و به ما توضیح داده كه منظور از آن، شباهت های ساده نیست، بلکه زمانی است كه 
ارزش های افراد با هم همخوانی دارند. یعنی وقتی كه مخاطب به خود بگوید “اون هم 

یکی از ماست”، نه وقتی كه بگوید “او هم شبیه ماست”.

www.novin.com
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چهارمرحله از ایجاد ارتباط  تلفنی عبارتند از:
۱. معرفی کردن: مشتری مایل به گفتگو در مورد محصول و خدمت است.

2. مصاحبه: به مشتری فرصت شناخت محصول را می دهیم.
۳. عرضه کردن: اواًل شخصی كه با او صحبت می كنیم یک مشتری است، دوم اینکه او پذیرفته است محصول یا خدمات ما برایش كاربرد دارد.

4. خاتمه دادن: مشتری به این نتیجه می رسد كه فواید خدمات و یا محصول ما معتبر و ایرادات بر طرف شده  است و خاتمه فروش كار ساده ای  است.

مشتری  مداری کلید موفقیت است.
مهمترین نتیجه هر تماس باید این باشد كه منجر به رضایت مشتری شود. 

پس از تماس باید این مطالب را مرور کنیم:
 هدف ما از برقراری تماس چه بوده است؟  آیا به آن رسیده ایم؟  برنامه بعدی چیست؟

راهنمایی: از یک كرنومتر استفاده كنید.

اجازه دهید مشتری ها پیش از شما گوشی تلفن را بگذارند. 
دلیل: چنانچه شما اول گوشی را بگذارید، به نظر خواهد رسید كه شما برای خالص شدن از دست مشتری خوشحال هستید و كار مهمتری برای انجام دارید.

 
تالش کنید مشتری را کمتر از ۳۵ الی 4۰ ثانیه پشت خط منتظر نگاه دارید.

 اگر نمی توانید با آنها صحبت كنید، حداقل به آنها اطالع دهید و از آنها بپرسید كه آیا ممکن است منتظر بمانند و یا بعداً تماس بگیرند. 
دلیل: نتایج یک پژوهش نشان می دهد كه بیشتر مشتریان تنها تحمل 40 تا 44 ثانیه انتظار پشت خط تلفن را دارند. 

مقـــاله

نحوه ارتباط و پاسخگویی تلفنی
 به مشتریان 

14

انگيزه،  باید  شدن  موفق  برای   :
در  باشيد.  داشته  اراده  نيروی  و  استراتژی 
است  چيزی  تنها  صدا  حضوری  غير  مکالمات 
قضاوت  ما  مورد  در  آن  وسيله  به  مشتری  كه 
سایر  و  تجربه  با  فروش  مبلغان  اكثر  می كند. 
كار  عادی  جریان  اسير  تلفنی  پاسخگویان 
به  یکنواخت  و  روتين  صورت  به  و  هستند 
كه  است  مهمی  وسيله  تلفن  می پردازند.  كار 
می توان هر روز به  نفع خود از آن استفاده كرد.
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مقـــالهمقـــاله

متون فکس خود را با همان توجه و دقتی تهیه كنید كه تماس های تلفنی و موارد پستی را تهیه می كنید. 
اثربخشی این متون را با پاسخ به این پرسش بیازمایید كه »آیا این متن کفایت می کند و ترغیب کننده یا اقناع کننده هست یا اینکه با تماس 

تلفنی متعاقب آن و یا وسیله ای دیگر آن را به نتیجه خواهم رساند؟«
واژه »فوری« یا »مهم« را در مواردی كه پاسخ نامه ای را دریافت نکرده اید با قلم درشت تر بنویسید. 

البته مراقب باشید در این كار اغراق نکنید.

پاسخ مثبت به این چند جمله بدین معنی است كه داشتن یک فراخوان یا تلفن همراه به شما كمک می كند تا به مشتری خود بهتر خدمت كنید:
۱- چون نمی توانستم تلفن هایم را خوب پاسخ دهم، کاری را از دست دادم. 

2- برای پاسخگویی سریع به تماس های تلفنی نیاز به یک راه ارزان دارم.
۳- مشتری ها باید بتوانند هر جایی که هستم با من تماس بگیرند. 

4- برای پی بردن به این که چه کسانی با من تماس گرفته اند وقت زیادی صرف می کنم.

اغلب اوقات تلفن، اولین و تنها وسیله ارتباطی است که مردم با سازمان شما دارند. وقتی پاسخ تلفنی را می دهید لبخند بزنید حتی اگر كار 
مهمی در دست دارید یا تلفن كننده قبلی با شما برخورد اهانت آمیزی داشته است. لحظه ای صبر كنید تا لبخند روی صورت و در صدای شما نمایان شود. باور كنید 

یا نه، مردم می توانند لبخند شما را از آن سوی تلفن احساس كنند.
تلفن را با زنگ اول یا حداکثر تا زنگ سوم جواب دهید. اگر مردم مجبور شوند كه تا زنگ های چهارم و پنجم صبر كنند، اینگونه فکر خواهند كرد 
كه شما آن روز تعطیل هستید، برای كسب و كار به بیرون رفته اید یا حتماً اهمیت نمی دهید. ما در دنیایی زندگی می كنیم كه انتظار پاسخگویی آنی دارد. اطمینان 
حاصل كنید كه انتظارات مشتریانتان را پاسخگو هستید. قبل از اینکه كسی را در انتظار بگذارید، اجازه بخواهید. شما ممکن است چندین خط تلفن و صفی از مراجعان 
كه در برابر میز شما ایستاده اند، داشته باشید. اما صبر كنید تا پاسخ تلفن كننده را بشنوید. این انتخاب آن شخص است كه صبر كند یا نه. سعی نکنید این حرمت را 

نحوه جذب و جلب 
رضایت مشتری از طریق 

تلفن و پاسخگویی 
صحیح به تلفن در 

شرکتها

15
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به بازی قدرت تبدیل كنید. وقتی روی خط برمی گردید از شخص به خاطر انتظارش تشکر كنید. اگر مجبور هستید كه از تلفن كننده بخواهید 
به انتظار ادامه دهد، پیشنهاد كنید كه یک شماره بگذارد تا بعد خودتان با او تماس بگیرید. 

انتقال خطوط باید با دقت انجام شود. قبل از اینکه تماس گیرنده را به قسمت شخص دیگری وصل كنید مطمئن شوید آن 
شخص هست و می تواند كمکی كند. هیچ چیز بدتر از این نیست كه بارها و بارها خط را جابجا كنید و هر بار مجبور شوید كه همان داستان 
را قبل از یافتن شخص درست، برای گروهی از افراد مختلف بازگو كنید. قبل از اینکه خط را به همکارتان وصل كنید، اسم و شماره آن 

شخص را در صورتی كه امکان قطع تماس وجود دارد به تماس گیرنده بدهید. چه بهتر كه به تماس گیرنده بگویید كه چه كسی هستید و در صورت بروز اشکال 
چگونه می تواند به شما دسترسی داشته باشد. با این كار یک مشتری بی نهایت راضی خواهید داشت. 

نباشد اما اگر مشکل مشتری باشد الزم است كه عالقه همیشه پیشنهاد کمک بدهید. این ممکن است مربوط به بخش شما، كار یا مساله شما 
نشان دهید. 

شما کمک کنم« . هرگز به تماس گیرنده نگویید »نمی دانم« یا »نمی توانم به 
چه بهترین پاسخ به یک مساله برخورد صادقانه است.  ببینم  بدهید  »اجازه 
كه به شما كمک كند. کاری می توانم انجام دهم« یا چه كسی را می توانم پیدا كنم 

كنید و مردم را تحت تأثیر مشتری ها را جلب هر بار كه از این مهارتهای خوب تلفنی استفاده كنید، خواهید توانست 
قرار دهید.

تر هنگامی كه با تلفن صحبت می كنید، به آرامی و به طور واضح صحبت کنید.  آسان  زدن  است. اگرشما می خواهید حرف 
آرامی كه مشتری منظورتان را به سادگی درك  به  طور كند  پس  به  تا و  كنید  صحبت  واضح 

بشود.مشتری كاماًل متوجه حرف هایتان 
کنید  مکث  اوقات  اجازه گاهی  مشتری  به  و 

طریق را مطرح کند. دهید پرسش های خود  از  مکالمه  اینکه  با 
در تلفن بسیار آسان تر انجام  باید  اما  شود،  حالیکه به آرامی صحبت می می 
كنید  مکث  كمی  سواالت خود را بپرسد. مکالمه خود و به مشتری اجازه دهید تا كنید، 
نکنید.را تبدیل به یک سخنرانی 

مشتریان در یک محل آرام  کنید.  شما نمی دانند كه شما پیژامه پوشیده اید، اما صحبت 
راحتی متوجه می شوند. این كار بی ادبی و غیر اتوبوس با آنها صحبت كنید، به اگر در یک ایستگاه 
است.  ای  كنید، و محیطی آرام را انتخاب كنید كه در آن صحبت شما زمانی را برای تماس تلفنی تنظیم حرفه 

نشود  و تمام تمركز شما بر روی صحبت هایتان باشد.قطع 
ندهید در حین صحبت تلفن تان قطع شود. اگر با تلفن همراه صحبت می كنید، اجازه 

شوید كه به طور كامل شارژ شده است. اگر تلفن تان قطع شد، مشتری خود را معطل مطمئن 
با  این حال بهتر است از خط ثابت استفاده كنید.نکنید. 

یک  مشتری احتمالی با یک شرکت تماس می گیرد، اولین برداشت او از آن وقتی 
شخصی ایجاد می شود که به تماس تلفنی او پاسخ می دهد. برای اطمینان شرکت توسط 

گیرنده تصویر مثبتی ایجاد شده، شخص پاسخگو باید كاردان و دارای اعتماد به نفس بوده از این كه در ذهن تماس 
تماس گیرنده باشد. این مسوولیت بزرگی است اما با بررسی مهارت های موجود و تمرین بر روی و بتواند الهام بخش شخص 

می  ها،  مهارت  این  جدید  توان با حفظ استانداردها با مشکالت رو به رو شد.انواع 

به هنگام جواب دادن به تلفن، همیشه به خاطر داشته باشید که:

*هدف شما این است که تماس گیرنده از این که شرکت شما را برای خرید محصول یا دریافت خدمات پس از فروش انتخاب 
کرده راضی باشد.

*هدف شما این است که با ادب و یاری خود، او را تحت تاثیر قرار دهید.
تلفن را با معرفی خود جواب دهید.

به هنگام صحبت کردن پشت تلفن:
     به خاطر داشته باشید كه با صحبت كردن واضح در دهنی تلفن، سالم و احوالپرسی خود را كه معرف شما و شركت شماست، تضمین كنید.. 

همیشه نام تماس گیرنده را بپرسید و در طول مکالمه از آن استفاده كنید، این كار به او احساس آشنایی دوستانه ای را می دهد. لحن صمیمانه و عالقه مند را نیز 
به این مورد بیافزایید.

مقـــاله
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مقـــالهمقـــاله

 اگر باید از تماس گیرنده بخواهید كه منتظر بماند، دلیل این انتظار را برای وی توضیح دهید. كاری كنید كه او احساس كند شما نگران و 
خواهان كمک كردن به او هستید. اگر توافق كرده اید كه در یک فرصت دیگر خودتان با او تماس بگیرید، حتما این كار را انجام دهید، حتی 

اگر هنوز به جواب نرسیده اید یا تقاضای موردنظر او را اجابت نکرده اید.
فوراً به تقاضای او پاسخ دهید وگرنه ممکن است فراموش كنید. اگر اولویت های دیگری در زندگی شما وجود دارند، آن تقاضا را یادداشت 
كنید. اجازه دهید اول مشتری تلفن را قطع كند و بگوید »ممنونم كه تماس گرفتید یا ممنونم كه به حرفها و خواسته های من عنایت داشتید«.

در مقایسه با روش های دیگری مانند نوشتن نامه یا مالقات حضوری، به آسانی می بینید كه تلفن محدودیت های فراوانی دارد. هیچ كلمه 
ای برای خواندن نوشته نمی شود، بنابراین ثبت آنچه كه گفته می شود دشوار است. هیچ زبان اشاره ای وجود ندارد، تنها صداست كه مهمترین تاثیر را می گذارد.

 استفاده صحیح از صدا شامل توجه ویژه به سه عامل است كه عبارتند از:

- سرعت -         - وضوح -       - تن یا لحن صدا - 

۱ -  سرعت
تند صحبت كردن خود به خود موجب ایجاد مانع و سردرگمی می شود. مشتری به سختی می تواند درك كند كه چه می گویید. وقتی یک تماس تلفنی 
صمیمانه برقرار می كنید، آماده می شوید و امیدوار هستید كه بدانید علت تماس مورد نظر چه بوده است. شخص پشت خط احتمااًل انتظار این تماس را نداشته 

و در آن لحظه قطعاً مشغول كاری بوده كه هیچ ارتباط با موضوع تماس نداشته است. 

2 -  وضوح
صحبت كردن خود را كم كنید و قبل از اینکه به تقاضای مشتری پاسخ بدهید  هنگام پاسخگویی به تلفن، سرعت 

فکر كنید.  

۳ -  تن یا لحن صدا
بپرهیزید. واضح و روشن صحبت كنید اما برای جبران آن صدای خود را از جویده جویده حرف زدن 
وضوح  و  سرعت  نبرید.  می توانند خوب باشند اما بدون داشتن یک لحن مثبت هیچ ارزشی ندارند. باال 
بد است، چقدر مشغله دارید یا چقدر خسته اید، اجازه ندهید این در صدای مهم نیست روحیه تان چقدر 
صمیمی به نظر برسید حتی اگر این وضعیت شما را می كشد.شما نمود پیدا كند. شاد و 

         

منابع:  گردآوری و تنظیم: سید مصطفی نورالدین   
برداشتی از وب سایت های معتبر

 فصلنامه
 تخصصـي

 انجمن صنفي
 شركتهاي

 خدمات پس از
  فروش خودرو
  شماره 9|

تابستان 97
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: به گزارش ارتباطات شركت خدمات فنی رنا؛ استراتژي این 
شركت در حوزه كسب و كار با تغییرات زیادي روبرو شده و توسعه فعالیت هاي 
بازرگاني برپایه تعامل با شبکه مستحکم و پایدار سرلوحه فعالیت ها قرار گرفته 

است.
 مهندس منصوری مدیر عامل شركت خدمات فنی رنا ضمن بیان مطلب فوق 
افزود: با توجه به سه عامل »شبکه توانمند نمایندگیها«، »خوشنامي و اعتبار برند 
رنا در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري« و »نیروي انساني جوان 
و آموزش دیده« مي توان ضمن برنامه ریزي و مدیریت صحیح منابع، خروج از 
بحران هاي مالي و توسعه برند در بازار قطعات را رقم زد.  وی در خصوص سهم 
باالی مراجعه خودروها در دوران خارج از گارانتی گفت: در ایران تمركز برخی از 
شركت هاي خدمات پس از فروش فقط به دوران گارانتي بوده و پس از این دوره 
دارندگان محصوالت به بیرون از شبکه نمایندگیها مراجعه مي نمایند راه خروج 
رنا و شركت هاي مشابه از بحران های كسب و كار تمركز بر افزایش سهم بازار 
قطعات در دوران وارانتي در كنار برنامه هاي وفادارسازي طي دوره گارانتي مي باشد .سهم باالی خودروها در دوران خارج از گارانتی و عدم الزام آنها جهت مراجعه به 
شبکه نمایندگی ها موجب گردیده است تا توزیع قطعات استاندارد و مورد تائید شركت هاي خودروساز با محوریت واسطه خدمات پس از فروش آن مغفول بماند. از 
اینرو استراتژي جدید شركت خدمات فني رنا نفوذ در بازار قطعات مورد نیاز با هدف افزایش رضایتمندي مشتریان تعیین شده است.  بر همین اساس در گام اول قطعات 
به صورت خدماتي و تجاري تفکیک گردید.  مهندس منصوری ادامه داد: با توجه به خوشنامي و سبقه 60 ساله شركت رنا در حوزه خدمات پس از فروش خودرو هاي 
تجاري، برند رنا به عنوان توزیع كننده قطعات استاندارد و مورد تائید شركت هاي خودروساز ثبت گردید و بمنظور شناسایي قطعات رنا در بازار و ایجاد حس اعتماد و 
اطمینان در مشتریان، قطعات در بسته بندي یکپارچه توزیع می گردد. مدیر عامل شركت خدمات فنی رنا در خصوص استراتژي تامین قطعات تشریح كرد: به منظور 
كاهش تأثیرات ناشي از تحریم ها و جلوگیري از خروج ارز از كشور، استفاده از توانمندي قطعه سازان داخلي مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا شناسایي قطعه 
سازان داخلي، تهیه بانک اطالعاتي از آنها و توانمندیهاي مربوط به آنها صورت پذیرفته است. با توجه به نیاز مشتریان به قطعات موتور، گیربکس و اكسل خودروهاي 
تولیدي سایپا دیزل در دوران وارانتي، این دسته از قطعات در اولویت تامین و داخلي سازي قطعات قرار دارد. وی ادامه داد: با توجه به ظرفیت باالی قطعه سازان داخلی 
كشور این اقدام در جهت خودكفائی و یکسان سازی قیمتها در حال انجام می باشد. كیفیت باالی قطعات كه مورد تایید شركت خودروساز می باشد و همچنین عرضه 

قطعات با قیمت مناسب و تامین به موقع و مستمر از مزیت های این طرح است.
مهندس منصوری در خصوص توسعه سهم بازار قطعات افزود: با بخش بندي جغرافیایي بازار ایران به 4 منطقه و اعزام كارشناسان فروش به این مناطق  ضمن 
شناسایي و تهیه بانک اطالعاتي از تعمیركاران آزاد در هر منطقه، نسبت به معرفي بسته بندي و قطعات با برند رنا اقدام مي گردد. برگزاري سمینار براي تعمیركاران در 

هر منطقه با مشاركت نمایندگیها، حضور فعال و چشمگیر در نمایشگاههاي خودرو و توسعه تعامل با تعمیركاران را مي توان از جمله اقدامات آتي عنوان نمود.
همواره رضایت نمایندگان و مشتریان و نیروي انساني بعنوان عوامل كلیدي موفقیت كسب و كار شركت هاي خدمات پس از فروش محسوب مي گردد. بدیهي است 
نیروي انساني ماهر و آموزش دیده شركتی، به عنوان مزیت رقابتي در مسیر توسعه رنا داراي نقش ویژه اي مي باشد. بر پایه اصول مشتري مداري رضایتمندي مشتریان 

رابطه مستقیمي با رضایتمندي كاركنان دارد و توجه به نیاز هاي پرسنل در افزایش سودآوري و بهره وري شركت رنا از اهمیت باالیي برخوردار است.

استراتژي جدید شرکت  خدمات فني  رنا  
نفوذ  در بازار قطعات مورد نیاز با هدف 

افزایش رضایتمندي  مشتریان
18
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مدیر عامل شركت خدمات فنی رنا ادامه داد: تدوین برنامه هاي 
توسعه اي در حوزه منابع انساني، توجه به قابلیت ها وشایستگي 
هاي نیروي انساني، ایجاد فضای امن اقتصادی و روانی كاركنان، 
از طریق  اهداف  سازماني  در تحقق  افزایش سهم همکاران 
پرداخت كارانه، ایجاد حس مشاركت در كاركنان از طریق توسعه 
نظام پیشنهادات و صندوق ارتباط مستقیم با مدیرعامل، تقویت 
روحیه انجام كار گروهي، بهبود وضعیت بیمه تکمیلي درمان 
همکاران، بازبیني نظام حقوق و دستمزد، بهبود فضا و محیط 
كاری، تکریم و كرامت نیروی انسانی، تقویت و احیای نیروی 

جوان از اهم اقدامات صورت گرفته مي باشد.

وی در پایان گفت: امید است در سایه الطاف خداوند متعال، با همکاري 
و همراهي مدیران نمایندگیهاي رنا و همکاران ساعي و پرتالش شركت 
برداشته و موجبات  تعیین شده گام  اهداف  راستاي تحقق  بتوانیم در 
بالندگي و رشد رنا در حوزه خدمات پس از فروش خودروهاي تجاري 

را فراهم نماییم.
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مقـــاله
20

: با توجه به گرم شدن هوا  نیاز به داشتن یک کولر سالم به هنگام رانندگی یکی از ملزومات اساسی مقاله کوتاه
می باشد. با مطالعه موارد زیر، با مراجعه به تعمیرگاه و بررسی سالم بودن کولر خودرو خود، تابستانی خنک تر 
در پیش رو داشته باشید. روش کار کولرهای خودرو به مانند کولرهای گازی خانگی است. بدین معنا که در این 

کولرها یک ماده خنک کننده به کار می رود تا حرارت را از هوای عبوری بگیرد و آن را خنک کند.

نکات ضروری در نگهداری کولر اتومبیل

- هنگام روشن كردن اتومبیل دقت نمایید كه حتما كولردرحالت خاموش باشد.
- كولر را در سرعت و دور موتور باال روشن ننمائید. بهترین زمان برای روشن كردن ، قبل از حركت یا در دور موتورپایین است ولی خاموش نمودن سیستم 

در هر سرعت و دور موتوری بالمانع است.
- به منظور كاركرد بهتر و بهره دهی بیشتر كولر، حداقل یک دقیقه بعد از روشن نمودن سیستم، شیشه های اتومبیل را ببندید.

- از كولراتومبیل باید حداقل ماهی یک مرتبه هر چند مدت زمان بسیار كوتاه استفاده نمود، حتی در فصولی كه از سیستم كولر استفاده نمی شود. این عمل 
باعث گردش روغن موجود در سیستم گردیده و در واقع باعث روغن كاری واشرها، اتصاالت و لوله های سیستم می شود. رعایت این مورد باعث كاهش 

احتمال نشتی گاز می گردد.
- در فصولی كه از كولر استفاده نمی كنید، به هیچ عنوان تسمه مربوط به كمپرسور را باز ننمایید و دقت فرمایید كه این تسمه در شرایط استاندارد خود باشد.
- دمای آب موتور در هنگام كاركرد كولر، معمواًل كمی باالتر از دمای كاركرد آن بدون استفاده از كولر می باشد. چنانچه نمایشگر به مدت طوالنی مخصوصا 

در ترافیک، دمای آب را اضافه تر از حد مجاز نشان می دهد، كولر را خاموش نموده و اجازه دهید تا دمای موتور قدری پایین بیاید.
- زمانی كه مدت طوالنی در جاده ای سرباالیی با شیب تند، رانندگی می كنید، از دنده سنگین استفاده نمایید. این امر به كاهش بار موتور و افزایش برودت 

سیستم كمک می كند.
- مناسب ترین جهت دریچه های كولر جهت وزش هوای خنک به سمت سقف و دربها می باشد. 

              
                                                                                                                                                  

            منبع:
www.parizansanat.com
reglazh.com
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قوانين مجموعه ای از د   ستورالعمل ها هستند    كه از سوی سازمانها تد   وین و به اجرا گذارد   ه می شوند    تا 
به عنوان یک ميانجی د   ر پيوند   های اجتماعی بين مرد   م عمل كنند   . بر این اساس قوانين تنظيم كنند   ه رفتار 
بيشتر  نيز  تنظيم كنند   ه ها  این  به  نياز  تر شود     پيچيد   ه  و  بيشتر  انسانها  آد   می است. هر چه روابط ميان 

خواهد    شد   . از طرفی حقوق هم مجموعه ای از قواعد    و مقرراتی است كه نظم اجتماعی را تأمين می كند   .

مرد   م  حقوق  احقاق  برای  كشور  اجتماعی  سازمان  بزرگترین  عنوان  به  د   ولت 
قوانین را تد   وین می كند    و با تعیین حد    و مرز و تالش برای آشنایی مرد   م با حقوق 
خود   ،  می كوشد    تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق ایشان، بستر زند   گی مطلوب 

تر مرد   م را فراهم كند   .
یکی از این قوانین »قانون حمایت از مصرف كنند   گان خود   رو« است كه آیین 
نامه اجرایی آن د   ر تاریخ 1395/01/22 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید   ه 

است.
برای آشنایی مخاطبین محترم با حقوق خود    و یاد   آوری انجام 
نامه  آیین  این  تبیین  با  تا  ایشان،  می كوشد     از طرف  تکالیف و تعهد   ات متقابل 
اجرایی ذی نفعان را برای ارایه و د   ریافت خد   مات پس از فروش مطلوب تر یاری 

د   هد   .

بخشی از آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنند   گان خود   رو

 آشنایی با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو

با قانون

ماد ه 27 - عرضه کننده موظف است در شبکه نمایندگی های مجاز فروش  و خدمات پس از فروش خود صرفاً از ظرفیت واحدهای 
دارای سطح کیفی قابل قبول مطابق با ضوابط استاندارد ملی شیوه ارائه خدمات پس از فروش استاندارد شماره 19117 و 

دستورالعمل شرایط ضوابط و ارزیابی خدمات فروش استفاده نمایند.

ماده 2۸- عرضه کننده موظف است نسبت به استقرار شبکه رایانه ای برای واسطه ها و نمایندگیهای مجاز فروش و خدمات پس 
از شامل محاسبه مدت توقف خودرو فهرست قطعات و مواد مصرفی و اجرت تعمیرات برای هر خودرو و نیز صورتحساب هر 

مصرف کننده اقدام نمایند.
تبصره- شرکت عرضه کننده موظف است امکان دسترسی شرکت بازرسی به اطالعات این شبکه را فراهم نماید ماده 

ماده 29 - مسئولیت رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان و جلب رضایت ایشان در مرحله اول بر عهده عرضه کننده میباشد. 
در صورت بروز اختالف بین عرضه کننده و مصرف کننده، رأساً طریق سازمان های صنعت معدن و تجارت استان ها و با نظارت 
سازمان حمایت مصرف کنندگان تولید کنندگان مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد. چنانچه رضایت مصرف کننده تامین نشود 
میتواند به هیات حل اختالف موضوع تبصره 2 ماده ۳ قانون مراجعه کند. هیات حل اختالف موظف است ظرف 20روز از تاریخ 
ثبت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به آن اعالم رای کند. مناط رای اکثریت اعضای هیات است. این رای باید ظرف 10 
روز از تاریخ ابالغ اجرا شود. تبصره 1 - دبیر خانه هیات حل اختالف موضوع این ماده و محل تشکیل جلسات آن در محل 
سازمان صنعت معدن و تجارت استان ها میباشد. تبصره 2 - سازمان صنعت معدن و تجارت استانها مکلف است ظرف یک ماه از 
تاریخ تصویب این آیین نامه هیات های حل اختالف مربوط را در محل آن سازمان با استفاده از پست های سازمانی موجود 
تشکیل داده و امکانات نیروی انسانی و محل الزم را در اختیار آنها قرار دهد. تبصره ۳ - ثبت اعتراض و رسیدگی به آن در 
هیات حل اختالف رایگان است، اما حق الزحمه کارشناس رسمی که در هیات حاضر و اظهار نظر می کند باید ظرف 5 روز از 
تاریخ اعالم هیات توسط شاکی پرداخت شود در غیر این صورت هیات پرونده اعتراض را با ذکر دلیل مختومه اعالم می نماید. 
تبصره ۴ - کلیه نهادها و سازمان هایی که مصرف کنندگان جهت طرح شکایت به آنها مراجعه می نمایند موظفند شکایت مصرف 
کننده را به وزارت ارسال نمایند. تبصره 5 - سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ظرف یک ماه پس از ابالغ این 
آیین نامه مکلف است دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به سازمان های صنعت معدن و تجارت 

استان ها اعالم نمایند.
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نثر آهنگین و شعرگونه

ساختن یک الگو از جمالت كه آهنگین هم باشد مشتری را مسحور می كند بی آنکه خودش بداند!
تا به حال فکر نکرده اید كه دلیل این شعرگونه بودن جمالت در تبلیغات یک محصول چیست؟ همه شعر 
آهنگ هایی را كه می شنوند زمزمه می كنند و این تکرار و یادآوری آنرا ملکه ذهنشان می كند به همین راحتی!

تکرار و تکرار

كلید واژه ای كه به دفعات تکرار شود به نظر مشتری واقعی تر و درست تر به نظر می رسد. و این یک موضوع 
روانشناختی است  كه بر اساس مطالعات مختلف تحلیل رفتار مصرف كننده به اثبات رسیده است. 

: آرش فراهانی: در دنیای امروز روش های تبلیغاتی گوناگونی برای جذب مشتری مورد استفاده 
کننده  یادآوری  کننده PERSUASIVE ADVERTISING، روش  مانند روش ترغیب  قرار می گیرند روش هایی 
REMINDER ADVERTISING و ...همینطور استراتژي های گوناگونی در اعمال این روش ها مانند استراتژی 
کشش PULL STRATEGY و ... که همگی برای ایجاد انگیزه در خریداران و مصرف کنندگان هستند تا تقاضا را در 
مشتریان ایجاد کنند و آن ها هم کاالها و خدمات را از طریق کانال هاي گوناگون توزیع درخواست کنند. دراین  نوشتار 

به گوشه ای از عوامل روانشناختی به کار برده شده در تبلیغات اشاره می کنیم.

مقاله

روش هایی

برای

تغییر

ذهنیت

مشتری
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اله
مق

بسترسازی فرآیند قرار دادن مشتری در معرض موردی است كه می تواند بر پاسخ شما به موضوع دیگر تأثیر بگذارد. برای مثال، شما با دیدن 
كلمه »دریا« سریع تر یاد كلمه »تعطیالت« می افتید تا با دیدن كلمه »ترافیک«. شركتها در مراوداتشان با شما می توانند با استفاده از این تأثیر 

توجه تان را به سمتی كه می خواهند هدایت كنند.

بسترسازی

در این روش، شركت ها یک گزینه اضافی پیش روی شما می گذارند تا بعد از تاثیر بر آنالیز شما از اوضاع باعث شود شما گران ترین گزینه را انتخاب كنید. در واقع با گیج شدن 
ذهن انسان بر اثر افزوده شدن گزینه جایگزین جدید )فریب گر( تغییر رفتار مشتری پدید می آید. به عنوان مثال در صورت غذای بسیاری از رستوران ها یک آیتم بسیار گران قیمت 
دیده می شود كه نقش فریب گر را بازی می كند. هدف رستوران دار این نیست كه مشتری این آیتم را خریداری كند، بلکه وجود این آیتم، دومین آیتم گران قیمت صورت غذا را 

در نظر مشتری جذاب تر جلوه می دهد.

اثر فریبگری

فرد  كه  است  این  موضوع  همه 
كنید  فرض  كند.  زیان  خواهد  نمی 
اید  دانشگاه گذرانده  در  را  ترم  چند 
و تازه متوجه شدید كه این رشته به 
درد شما نمی خورد، به هر حال بخاطر 
راهی كه آمده اید و با علم به اوضاع 
آینده به مسیر ادامه می دهید چون 
تغییر را سودمند  شما قطع مسیر و 
افراد  وقتی  بگویم  راحت  نمی بینید! 
طعم چیزی را بچشند، تمایل بیشتری 

برای حفظ و از دست ندادنش دارند.

زیان گریزی
طالب  بیشتر  كمیابی،  و  نایاب  منبع  هر 
ایجاد می كند. این یک اصل رایج در عرضه 
و تقاضا است. فروش ویژه با تعداد محدود را 
كه حتما دیده اید؟ وسوسه مشتری از این 
طریق باعث فروش سریع و باال خواهد شد. 
افراد  می شود  باعث  جعلی  نایابی  واقع  در 
شاید  و  دهند  انجام  را  خریدشان  تر  سریع 
حتی به خریدی بیش از حد معمول تمایل 

داشته باشند.

کمبودی و تعداد محدود

 فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات
پس از فروش خودرو  شماره 9|  تابستان 97

مقاله
23



24

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITE WHITE
BACKGROUND

WHITE WHITE
BACKGROUND

24

گزارشگزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97

 فرٔظخالطّ َتايج ارزيابي خديات پص از گسارظ 

 شركت ْاي عرضّ كُُدِ خٕدرٔ

 1396در ضال  
  

 (4بازَگري)فرٔظ طُعت خٕدرٔ بر اضاش دضتٕرانعًم شرايط ٔ ضٕابط خديات پص از 



25

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

25

گزارشگزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97



26

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITE WHITE
BACKGROUND

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITE WHITE
BACKGROUND

WHITE WHITE
BACKGROUND

26

گزارشگزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97



27

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D
WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

27

گزارشگزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97



28

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITE WHITE
BACKGROUND

WHITE WHITE
BACKGROUND

28

گزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97



29

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

WHITEWHITE
B A C K G R O U N D

29

گزارش

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 9|  تابستان 97



30

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

هفت نکته سرویس دهی به 
مشتریان از زبان مدیر عامل آمازون

: تکنیک های سرویس دهی به مشتریان خود دارای نکات مهمی هستند که دانستن همین نکات به اصطالح رایج 
و ساده و به کارگیری آنها می تواند نقش بزرگی در ایجاد رضایت مشتری بازی کند. در مطلب زیر به نکاتی از زبان مدیرعامل 

شرکت آمازون که سایت فروشگاهی اینترنتی بزرگی است پرداخته ایم. امیدواریم از خواندن آن بهره الزم را ببرید.

مقـــاله

تنها به مشتریان گوش ندهید بلکه آنها را درک کنید
“همه باید توانایی كار كردن در مركز تماس و پاسخگویی به تماس های مشتریان را داشته باشند”

جف بزوس، مدیرعامل و موسس آمازون ساالنه از تمامی مدیران ارشد و میانی آمازون می خواهد در یک جلسه آموزشی به منظور یادگیری كار با مركز تماس 
و پاسخگویی به تماس های مشتریان شركت كنند.

 به احتمال زیاد این یک اصل بر گرفته از تفنگداران دریایی ایاالت متحده است كه تمامی تفنگداران بدون در نظر گرفتن رتبه شان برای تفنگدار اول خط بودن 
آموزش می دیدند. با این حال، قصد جف بزوس این است كه مدیران با فلسفه اصلی آمازون كه برپایه “گوش فرا دادن و از همه مهمتر فهمیدن و درك مشتری” 

است آشنا شوند. گوش دادن به مشتری كار راحتی به نظر می رسد ولی به منظور موفقیت بهتر سازمان هر كارمند باید قادر به درك نیازهای مشتریان باشد.

پاسخگویی به نیازهای مشتریان
“هدف ما غلبه بر رقبا نیست بلکه خدمت دهی به مشتریان است. ما با نیازهای مشتریان شروع می كنیم”

تبلت كیندل با در نظر گرفتن  نیازهای مشتریان و نه بر اساس ترجیحات و عالیق مهندسان ساخته شده است. نکته قابل توجه این است كه بزوس بر ساخت 
كاالیی كه براساس نیاز مشتریان شکل گرفته باشد تاكید فراوان داشت، با وجود این كه می دانست ممکن است سالها طول بکشد تا چنین سخت افزاری، متناسب 
با نیازهای مشتریان طراحی و ساخته شود. زمانی كه از بزوف پرسیدند چه میزان زمان برای پروژه كیندل در نظر گرفته است، او پاسخ داد: “به هر میزانی كه زمان 
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مقـــالهمقـــاله

در اختیار داریم”
رهبران كسب و كار هرگز نباید از این واقعیت كلی كه درواقع مشتریان هستند كه دستمزد پرسنل و هزینه های  شركت را پرداخت می 
كنند، منحرف شوند )هنری فورد(. به همین دلیل در ارزیابی های بعدی در مورد كیفیت محصول/خدمات خود از فکر كردن و نظر دادن 

برای باالبردن كیفیت محصول یا خدمت دست نگه داشته و شروع به فکر كردن در باره چگونگی موفقیت مشتری كنید.

شعار بزوس در مورد کیندل این بود:
می خواهیم محصولی را تولید کنیم که سود آن در نتیجه استفاده مشتریان از آن باشد، نه از راه فروش آن محصول!

صندلی خالی: یکی از مهمترین افراد در اتاق
“تمركز بیشتر بر روی مشتری باعث مستحکم تر شدن و انعطاف پذیری سازمان می شود”

حتی در روزهای شروع كار آمازون، بزوس خیلی سخت بر ایجاد شركتی كه بر روی مشتریان خود تمركز كامل دارد تاكید می كرد. 
بسیاری از جلساتی به همین دلیل در 
او  حضور  با  شد،  كه  می  تشکیل 
داشت. یک صندلی خالی  وجود 
آن  از  كه  صندلی خالی بزوس پس 
به  جلسات  در  آورد، را  می  همراه 
كرد  می  صندلی اعالم  این  كه 
توسط  باید  شود. خالی  پر  مشتری 
فرد  در اتاق”. در طول “مهمترین 
نامرئی ولی روشن این جلسات حضور 
تصمیم مشتری باعث می  در  شد 
تفاوت  ها  زیادی ایجاد شود.گیری 

هرگز  مشکالت را تا ۹۹% حل و فصل نکنید.
“99% ما را راضی نمی كند تا زمانی كه 100% نشود”

در دسامبر سال 2011 جف بزوس از اینکه آمازون موفق  شده بود  99٫9% از پکیج هایی كه مشتریان در سال نو سفارش داده 
برایشان  را  كند،” بودند  ارسال 
به بسیار مفتخر” بود.  موفق  آمازون 
میلیونها  پکیج در سرتا سر ارسال 
بزوس دنیا شده بود. ولی  نظر  از 
زیادی  برای پیشرفت در هنوز جای 
اساس اعالم كرد: پیش بود. بر همین 
نمی كند تا زمانی ” 99% ما را راضی 
كه 100% نشود.”

كه  پشتیبانی هنگامی  تیم 
رسیدن  هدف  كوتاهترین با   به 
پاسخگویی  و زمان  مشتریان  به 
ادامه  آنها  هیچ رضایت  دهند  می 
 %99 به  و وقت  نباشید  راضی 
روی  بر  را  100 تنظیم كنید. هدف 

مشتریان با یکدیگر صحبت كرده و تجربیات خود را به اشتراك می گذارند و به شركت هایی كه تجربه رضایت بخشی از آنها گرفته اند 
اشاره می كنند.

به مشتریان خود احترام بگذارید
“در دنیای واقعی اگر چنانچه باعث ناراحتی مشتریان شویم، آنها این تجربه را با 6 نفر از دوستان خود در میان می گذارند ولی در دنیای 

%
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مقـــاله

مجازی مشتری نارضایتی خود را با 6000 كاربر در اینترنت در میان می گذارد.”
به عنوان یکی از پیشگامان تجارت الکترونیک، كامال مشخص است كه بزوس قدرت مشتریان امروز را شناخته است. مشتریان امروز به 
یکدیگر گوش می دهند، به صورت آنالین تحقیق می كنند و حتی شکایات خود را در شبکه های اجتماعی منتشر می كنند. این موضوع 

طرز فکرهایی كه صاحبان كسب كار از مشتریان داشته اند را تغییر می دهد.
برندهای بسیار معتبری بوده اند كه به علت نحوه بد برخورد با یک مشتری سقوط زیادی را تجربه كرده اند.

برای خود با یک برنامه روشن مشخص كنید كه چگونه می خواهید پاسخگوی شکایات مشتریان به صورت آنالین باشید. مهم نیست 
شما چقدر از مشتری به علت ارسال آنالین شکایت عصبانی هستید ولی هیچ موقع از پاسخگویی به او و تشکر كردن چشم پوشی نکنید.

تالش برای ایجاد شرکت بر پایه محور مشتری
“اگر ما كارها را به گونه ای ترتیب دهیم كه منافع ما با منافع مشتریانمان در یک سطح قرار گیرد، در دراز مدت هم به نفع مشتری خواهد 

بود و هم به نفع آمازون”
نکته جالب توجه این است كه با وجود خدمت دهی خوب آمازون به مشتریانش، همچنان دلیل اصلی میلیاردها فروش ساالنه آمازون به 
صورت دقیق مشخص نیست. چراكه دیگر سرویس خوب دادن مزیت رقابتی نبوده و تقریبا اكثر برندها به حد قابل قبولی از كیفیت در ارائه 

خدمات دست پیدا كرده اند.
راز موفقیت بزوس و تفاوت آن با دیگر ارائه دهندگان خدمات آنالین،  در ایجاد شركتی مشتری محور بود. مشتری محور بودن به او جرات 
می دهد تا در نوآوری و گرفتن تصمیم های سخت ریسک كند، چرا كه او دارای ادراكی است كه می تواند بهترین تصمیمات را برای مشتریان 

و همچنین آمازون اتخاذ كند و هردو در مسیر رشد گام بردارند.
در مصاحبه مجله فوربس بزوس گفت در شركت مشتری محور آمازون، ما روی بهترین اهداف مالی خود برای سه ماه یا فصل آینده تمركز 
نمی كنیم، بلکه روی نیازمندی های مشتریان و آنچه برای آنها مهم است تمركز خود را می گذاریم. من فکر می كنم این جنبه از فرهنگ 

آمازون نادر است و دلیل اصلی تفاوت آن با دیگر رقبا نیز چنین فلسفه و طرز فکر سازمانی است.

از عذر خواهی کردن نهراسید
“در پی انجام یک  اشتباه دردناك،  اثر به جای مانده از زخم های وارد شده بر ما، باعث شد در شرایط مختلف بهتر تصمیم گیری 

ماموریت و اهداف كالن خود بگیریم.كنیم و تصمیماتی مطابق با 
آمازون جایگاه خوبی به دلیل سرویس در طول بیش از دو دهه، 
پیدا كرده است. با این حال در سال دهی خوب خود به مشتریان 
معروف 2009، زمانی كه ارائه نسخه  های  رمان  آنالین  های 
حیوانات”  “مزرعه  را برای كاربران كیندل حذف كردند، “1984”، 
اعتراض  آنالین  زیادی به این كار كرده و صورت سیاه كاربران 
كه بزوس سخت تالش می كرد از آمازون را دیدند، همان چیزی 

پیش آمد آن جلوگیری كند.
یک  سرعت  به  بیانیه عذرخواهی با لحنی خشک و آمازون 
مطبوعات به كاربران خود ارسال كرد. غیر انسانی را از طریق تیم 
را  كاربران  كه  چیزی  دوباره به آمازون برگرداند عذرخواهی ولی 
جف  رسمی  وغیر  ریا  بزوس بود. ترجمه متن عذرخواهی او بی 

را در ادامه بخوانید:
گذشته  در  ما  كه  این  دیگر “از  و   1984 كتاب  های  نسخه 
غیر  صورت  به  را  ها  قانونی در كیندل ارائه می كردیم از رمان 
كنیم.  می  عذرخواهی  مشکل،  شما  این  حل  برای  ما  راهکار 
شایسته بسیار احمقانه و كامال خارج  كامال  ما  بود.  ما  قوانین  از 
از  هستیم.  شما  زخمی كه به دلیل اشتباه دردناكی كه انتقادهای 
درس می گیریم تا در آینده تصمیمات مرتکب شدیم، بر ما وارد شد 

بهتری اتخاذ كنیم، تصمیماتی كه با ماموریت سازمانی ما همخوانی داشته باشد. عذرخواهی صمیمانه من به تمام مشتریان
امازون  جف بزوس، موسس و مدیرعامل 

دات کام
 Sarveno.com  :منبع 



33

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 9|  تابستان 97

حوزه فعاليت 
انجمن صنفی: 

حوزه جغرافيایی 
د   ر سراسر 

كشور می باشد   ، 
اقامتگاه قانونی 
و محل استقرار 

د   فتر مركزی 
به شرح ذیل 
است: تهران، 
خيابان آزاد   ی، 

خيابان اسکند   ری 
شمالی، كوی 
خانی، پالک 
1،  تلفن: 

   66911756-9
نمابر: 

66925043

خازنی

تلفننوع خودروهاي تحت پوششنام شرکت
88608241خودروهای سواری ایران خودروامداد خودرو ایران۱
64026انواع خودروهاامداد خودرو رفاه ایرانیان2
44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا۳
73457256خودرو های تویوتاایرتویا4

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساكو۵ 
48097419محصوالت گروه بهمنگروه بهمن۶
44987022محصوالت تولیدي سایپا دیزلخدمات فني رنا۷
خدمات و تجارت بم 8

خودرو
44518632خودروهای جیلی، هیوندایی، jac و لیفان

88853529پخش قطعاتدیزل تندر9
47142770محصوالت تولیدی رامکرامک یدك۱۰
44923351محصوالت تولیدي زامیادزامیاد۱۱
61611207خودروهای سواری سایپاسایپا یدك۱2
ستاره نیک آریا یدك )اسنا ۱۳

یدك(
،brt خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو

جوی النگ و ون ایستانا
66283328

44533115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار۱4
88530681اتوبوس های اسکانیاعقاب افشان۱۵
كانون جهانگردی و ۱۶

اتومبیلرانی
66703658ارائه خدمات به انواع خودروها

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه۱۷
44182203خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو۱8

 فصلنامه تخصصـي
 انجمن صنفي شركتهاي
 خد   مات پس از فروش

خود   رو - شماره 9
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اعضاء انجمن

66925043

لیست اعضاء انجمن صنفی 
شرکتهای خدمات پس از 

فروش خودرو

@anjoman76
آدرس ما در پيام رسان ها
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اهمیت باالی 
مشاغل خد   مات 

پذیرایی و 
تشریفات و لزوم 

توجه به آن

آرش فراهانی: هر شغلي د   اراي جایگاه و اهمیت مختص به خود    است. برخي مشاغل د   ارای اهمیت كم و 
برخي بیشتر. مشاغل خد   مات پذیرایی و تشریفات به واسطه سروكار د   اشتن با سالمت جسمانی و تاثیر روحی بر 
افراد    و نمایش فرهنگ، بیش از مشاغل د   یگر نیازمند    توجه هستند   . براي مثال د   ر نظر بیاورید    كه كوچکترین عد   م 
توجه فرد    مهماندار  به بهد   اشت مواد    خوراكي چگونه مي تواند    منجر به مسمومیت غذایي و نشر بیماریهاي مسري 
د   ر یک سازمان گرد   د   . جلوگیري از بروز بیماریهاي مختلف و حفظ سالمت و كیفیت مواد    غذایی د   ر د   رجه نخست 
كار یک آبد   ارچي قرار د   ارد   . توجه كنید    كه نحوه برخورد    و پوشش این فرد    د   ر نظر مهمان هاي یک سازمان چگونه 

اثرگذار خواهد    بود   . اینگونه مشاغل به عنوان مشاغل تخصصی و حرفه ای د   ر تمام جهان مطرح می باشند   . 
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اصول نظافت محيط 

براي یک مسئول خدمات نظافتي در درجه نخست شناخت قسمت های مختلف یک سازمان  مانند 
سرویس بهداشتی، اتاقهای اداری، آبدارخانه و غذاخوری  از اهميت بيشتری برخوردار است. اینكه 
وي تمام اماكن موجود در یک سازمان را بشناسد به او در برنامه ریزي براي انجام بهتر وظایفش یاري 
مي رساند. در مرحله مهمتر دانستن اصول و روش تميزكاری هر بخش سازمان است كه وي باید به 
آن تسلط یابد و در نهایت نيز شناخت وسایل و تجهيزات الزم براي نظافت و روش كار با آنها به همراه 
رعایت نكات ایمني از الزامات خواهند بود. مثال اینكه ابتدا ميزها را گردگيري كرده و سپس جارو و تي 
بزنيد تا دوباره كاری نكنيد. شيشه های بزرگ را با مخلوط سركه و آب بشویيد. از روش خالف عقربه 
هاي ساعت براي گردگيري استفاده كنيد. )حركت شما در اتاق از در ورودی خالف عقربه هاي ساعت 

بوده و تمام سطوح افقي هر روز و هر چند روز یكبار سطوح عمودي، گردگيري مي شوند.(

شناخت وسایل و تجهيزات و روش كار با آنها
ابزارهای بهداشتی الزم براي كارتان را بشناسيد و با روش كارشان آشنا شوید. براي مثال شناخت 
مواد شوینده داراي خاصيت واكنش پذیري و خورندگي مثل وایتكس، جرم گير، لوله بازكن و یا مواد 
شوینده كه خود به خود تجزیه مي گردند. و همينطور پاک كننده ها، ضدعفوني كننده ها، مایع هاي 
ظرفشویي، صابون آنتي باكتریال و خوشبوكننده های هوا و  ابزار هایي مانند تي و جارو )به ارتفاع 
دسته هاي آن متناسب با قدتان توجه كنيد(، انواع دستكش )جنس هر دستكش توانایي مقاومت در 
انجام كار خاص خود را دارد. در خرید به این نكته دقت كنيد(، فرچه و اسكاچ ها )باز هم به جنس و 

اندازه دقت كنيد( و چكمه نيز از نيازهاي مهم شغل خدمات نظافتي هستند.
                      

در شستن ظرف  باید به جنس آن ومواد و ابزار شوینده خاص آن دقت شود.  -
براي شستن، از ظروف تميز تر و بدون چربی یا  دارای پسماند سوخته غذا شروع كنيد.  -

برای رفع جرم كتری  استيل یا چای ساز، مقداری سركه یا آب ليمو در آن ریخته و بگذارید   -
بجوش بياید، از نوشابه نيز مي توانيد استفاده كنيد.

اگر ظروف بلور، فنجان و ليوان های شما زرد و كدر شده ، آبي را جوش آورده و ظروف را در آن   -
بگذارید چند قل بخورد و سپس آبكشی كنيد.

براي رفع بوی سرویسهای بهداشتی چهار پيمانه سركه سفيد را داخل دستشویی ریخته و   -
بشویيد.

از نوشابه براي جرم گيري استفاده كنيد.  -
چند قطره عطر را به داخل رول های دستمال كاغذی اضافه كنيد.  -

مبارزه با حشرات و جوندگان:
 سوسک ؛

 سوسكها به دليل نيازهاي خاص خود تقریباً در اكثر مناطق مسكونی و اماكن عمومی دیده می 
شوند. این حشره از همه مواد قابل هضم موجود در محيط تغذیه می كند و در انتقال بيماریها نيز نقش 
عمده اي دارد. برای مثال سوسک از خلط مریض مبتال به سل و یا مدفوع بيمار اسهالی می خورد و 
دست و پا و بدنش به آن آلوده می شود و بعد به آشپزخانه راه پيدا می كند و روي ظروف غذاخوري و 
موادغذایی راه می رود. در جوامع پيشرفته این حشرات معموالً به عنوان عالمت مهمی در پایين بودن 
سطح بهداشت محيط، شرایط اجتماعی و اقتصادي به شمار می روند. انتقال عوامل بيماری زاي موجود 
بر روي بدنشان به انسان مهمترین اثرات سوء این حشره می باشد.گاهی اوقات ممكن است گزشهاي 
ضعيفی انجام دهند. ترشحات و پوسته هاي ناشی از تعویض جلد سوسک باعث ایجاد حساسيت 

می گردد. ترس از وجود سوسریها* یک آسيب رواني است.
مبارزه با سوسک و مراحل آن  ....                                                                                ) اد   امه د   ارد   (

دار
له
نبا
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) ق
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* بسیاری از 
مردم، سوسری ها 
یا سوسک حمام 
 )cockroachs(یا

را با سوسک ها 
 )Beetles(

اشتباه می گیرند. 
سوسک ها دارای 
یک الیه یا قاب 
محکم و محافظ 

روی باالهای خود 
هستند و قبل از 

پرواز باید ابتدا آن 
را كنار بزنند، ولی 
سوسری ها روی 

بالشان قاب ندارند.
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مقاله
36

هفت نکته برای ایجاد یک فرهنگ 
خدمات عالی به مشتری 

نکته ۱

استخدام  را  از كاركنان  به زودی یک گروه جدید 
كنید، آنها را با فرهنگ شركت هماهنگ كنید؛ برنامه 
ای را ایجاد كنید كه در آن درباره سابقه و تاریخچه 
شركت خود، دستاوردها و اهمیت مشتریان و برآورده 

كردن نیازهای آنان به تازه واردان آموزش دهید.

نکته2

فلسفه خدمات مشتری را مانا و برجسته كنید، 
سوگند یاد كنید كه آن را حفظ كنید و آن را با 
فرهنگ اداری خود هماهنگ كنید. كاركنان شما 

باید بدانند كه چه چیزی برایتان مهم است.

نکته3

رهبری با مثال! با در نظر گرفتن بهترین عالقه مشتریان 
خود، سیاست ها را توسعه دهید. اگر تیم بتواند ببیند كه 
شما متعهد به ارائه خدمات برجسته هستید، آنها از شما 

پیروی خواهند كرد.

امروزه کارمندان خدمات مشتری باید به مشتریان و جذب مشتری جدید جذب کنند. چگونه یک سازمان 
اطمینان می یابد که کارکنان خود به طور طبیعی نسبت به ارائه خدمات استثنایی تمایل دارند؟ این می 
تواند با ایجاد سیاست ها و استراتژی هایی ایجاد شود که فرهنگ را در سازمان ایجاد می کند، جایی که 

کارکنان برای خدمات عالی مشتری تالش می کنند. از نکات زیر در شرکت خود استفاده کنید:  7
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By Muhammad Ghaznavi
www.customerservice.ae
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مقاله

نکته4

آیا یکی از كاركنان شما یک مشتری خشمگین را به طرز 
فوق العاده ای اداره كرده است؟ كلمه كلیدی را به اطراف نشر 
دهید تا كاركنان همه آن را بدانند. به فردی كه برای دیگران 
یک محیط الهام بخش ایجاد كرده است تا آنها كار خود را به 
صورت دقیق انجام دهند، اعتبار بخشیده و از او قدردانی كنید. 

نکته6

تشویق یک راه عالی برای ایجاد یک محیط كار پویا است. 
چیزی شبیه » كارمند ماه با هزینه شركت به تعطیالت می 
رود« نه تنها انگیزه و اشتیاق كاركنان را تضمین می كند بلکه 
یک فرهنگ تعهد و كار پر تالش در دفتر شما را به وجود 

می آورد.

نکته5

بهبود  برای  هایی  ایده  تا  كنید  تشویق  را  خود  كارمندان 
خدمات مشتریان ارائه دهند. این اساسا یک فضایی ایجاد می 
كند كه در آن كاركنان احساس ارزشمند بودن می كنند. وقتی 
كه مدیریت از آنها درخواست می كند تا پیشنهادات خود ارایه 
كنند، این آنها را به طور دائم به سمت هدف متمركز می كند.

نکته7

به  خود  كاركنان  تمام  با  را  مشتری  بازخورد 
اشتراك بگذارید. كاركنان با درك این واقعیت كه 
شما مراقب سطح خدماتی كه آنها ارایه می كنند 
هستید، این آنها را برای اشتباهاتی كه مرتکب می 
شوند پاسخگو نگاه خواهد داشت و بر این اساس 
برای پرهیز از چنین مسایلی بسیار مایل به پیشرفت 

هستند.

 7
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حکایت
38

     شرح حکایت

نگاه اول: برای هر تصمیم گیری شتاب نکنیم و کمی بیندیشیم.
نگاه دوم: حل مشکالت ممکن است راه حل های متفاوتی داشته باشد. برخی راه حل ها ریشه ای هستند و برخی سطحی و 
موقت. بهتر است راه حل هایی را دنبال کنیم که مشکالت را علمی و ریشه ای حل کنند تالشی که امروزه به آن توجهی نمی شود 

و به دنبال کارهای ضربتی، زودبازده و نمایشی هستیم.
نگاه سوم: قابل توجه مشاوران مدیریت؛ الزم است راه حل های متفاوتی بسته به شرایط مدیران ارائه شود.

owww.mgtsolution.com

     

از همان دوران کودکی تا همین االن هم که بزرگ شده ام، همیشه فکر می کنم شبها کسی زیر تختم پنهان شده 
است. خالصه تصمیم گرفتم به یک روانپزشک مراجعه کنم. آشنای یکی از دوستانم روانپزشک بود. پیش او رفتم 

و مشکلم را گفتم. روانپزشک گفت: »باید یک سال هفته ای یک جلسه ویزیت بشی تا درمانت کنم.«
ویزیت هر جلسه پنجاه هزار تومان می شد. هم هزینه اش زیاد می شد و هم خیلی وقت گیر بود. چند ماه بعد که 

رفته بودم به دوستم سری بزنم، روان پزشک هم آنجا بود. پرسید: »پس چرا نیومدی؟«
گفتم: »خب، جلسه ای پنجاه هزار تومان، برای یک سال خیلی زیاد بود. یک نجار من رو مجانی معالجه کرد.«

پزشک با تعجب گفت: »عجب! می تونم بپرسم اون نجاره چطور تو را معالجه کرد؟«
گفتم: »به من گفت اگه پایه های تختخواب را ببُری دیگه هیچکس نمی تونه زیر تختت قایم بشه!«

آموزش

مشکل من و تختخواب

جوهره 
استراتژی 
انتخاب 
چیزهایی 

است 
که نباید 
انجام 

داد.

مایکل پورتر
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د   فتر تحریریه 
آماد   ه د   ریافت نظرات، 

پیشنهاد   ها و انتقاد   ات شما 
خوانند   گان عزیز می باشد   .

..............................................
رضا پرستش:

با سالم، حکایت کوتاه فیل سفید 
را خواندم و لذت بردم. لطفا بیشتر 
از این حکایت های مدیریتی کوتاه 

چاپ کنید.

خدمت  سالم  با   :
شما. خوشحالیم که مطالب را می 
خوانید و برایتان مهم است سعی 
شده در هر شماره این کار انجام 

شود. ممنونیم از تماس شما.
..............................................

حسن طالبی:
مقاله  ارسال  برای  لطفا  سالم 

راهنمایی کنید.

شما  سالم،  با   :
طریق  از  را  خود  مقاله  می توانید 
های  شبکه  آدرس  یا  و  ایمیل 

اجتماعی برای ما ارسال کنید و یا 
با دفتر مجله تماس حاصل کنید.
...........................................

نوروزی:
مباحث  احترام.  عرض  و  سالم 
کننده  مصرف  حقوق  به  مربوط 
بود  جذاب  برایم  قانونهایش  و 

ممنونم.
موضوع  سالم  با   :
کننده  مصرف  حقوق  از  حمایت 
برای  اساسی  محورهای  از  یکی 
ماست و سعی داریم بیشتر به این 
موضوع بپردازیم. با سپاس از شما
..............................................

 علی محمددوست:
ما  تعمیرگاه  در  شما  نشریه 

حسابی طرفدار دارد.
 :

که  خوشحالیم  و  شما  به  سالم 
خوانندگان  شما  برای  نشریه  این 

فهیم مفید است. شاد باشید.
..............................................

هومن آرا:
سالم، بخشی را به طور ثابت به 
تعمیر و نگهداری اختصاص دهید.

: باسالم و سپاس 
موضوع  این  شما  تماس  از 
گذاشته  میان  در  تحریریه  با 
صفحه  امکان  درصورت  تا  شد 
موضوع  این  برای  نشریه  از  ای 

اختصاص یابد.
..............................................

صورتک اصالنی:
به  اگر ممکن است راجع  سالم 
به  مربوط  روانشناختی  موضوعات 

مشتریان مطالبی را چاپ کنید.

این  سالم،  با   :
تحریریه  اطالع  به  موضوع 

می رسد. سپاس از تماس شما
............................................ 

تمامی  از   :   
مخاطبانی که تماس حاصل نمود   ند    
منتظر  همچنان   و  سپاسگزاریم 

نظرات شما عزیزان هستیم.

با شما

۰2۱۶۶9۱۱۷۵۶ 

  khedmatemrooz@gmail.com
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با    شما
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Tip -  6

Tip -  5

Tip -  7

Encourage your employees to 
come up with ideas to improve 
service for clients. This will 
essentially create an atmosphere 
where the staff will feel valued 
that the management is asking for 
their suggestions and keep them 
constantly focused towards the 
goal.

Incentivizing is a great way 
for creating a productive work 
environment. Something like 
‘Employee of the month gets a 
free paid vacation’ will not only 
guarantee that your employees stay 
motivated, it will create a culture of 
dedication and hard work at your 
office.

Share customer feedback with 
all your staff. Employees, upon 
realizing that you are keeping an 
eye on the level of service they 
provide, would know they will be 
held accountable for any mistake 
that they commit, and will thus go 
an extra mile to avoid any such 
issues.

By Muhammad Ghaznavi
www.customerservice.ae
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Carve a customer 
service philosophy, 
take an oath to uphold 
it, and sync it with 
your office culture. 
Your employees 
should know what you 
stand for.

Tip -  2

Lead with example! 
Develop policies 
while keeping in mind 
the best interest of 
your clients. If your 
team can see that 
you are committed to 
providing outstanding 
service, they will 
follow in your 
footsteps.

Tip -  3

One of your employees 
handled an angry customer 
exceptionally well? Spread 
the word around so all the 
staff knows. Giving credit 
and appreciation where it 
is due creates an inspiring 
environment for others to 
perform on the same lines.

Tip -  4
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 7 Tips for Creating an
 Excellent Customer Service

Culture

Nowadays, the customer service staff needs to give in all 
they have got in order to retain clients and attract new 
ones. How does an organization ensure that their staff is 
naturally inclined towards exceptional service delivery? 
This can be done by inculcating polices and strategies 
which creates a culture in the organization where 
employees strive for customer service excellence. 

Utilize the tips given below in 
order to build that culture in 
your company:

Tip - 1
As soon as you hire a new 
group of employees, tune 

them in with the company’s 
culture; develop a program in 
which you educate the newbies 
about your company’s history, 
achievements, the importance 
of customers and providing to 
their needs.
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عناوین دوره های 
آموزشی انجمن صنفی 

شرکت های خدمات پس 
از فروش خودرو

مبلغ سرمایه گذاری آموزشی بابت هر 8 ساعت اجرای هر دوره اختصاصی با در نظر گرفتن 
ميزبانی شركت، بجز ردیف 53، 12/000/000 ریال و مبلغ سرمایه گذاری آموزشی 

ردیف 53، 22/000/000 ریال می باشد.




