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همانطور که عرض کردیم مشکالتی که وجود دارد اّواًل با گفتن و حرف زدن حل نمی شود، اقدام 
و ابتکار و عمل الزم است. ثانیاً حلّ  مشکالت مجموعه ی اقتصادی کشور را در درون کشور 
باید پیدا کرد، ستون فقرات هم عبارت است از تولید، ستون فقرات اقتصاد مقاومتی که ما عرض 
کردیم، عبارت است از تقویت تولید داخلی، اگر این کار تحّقق پیدا کرد و هّمتها متوّجه به این 

مساله شد، مسائل کار به تدریج حل می شود.
                                                                                مقام معظم رهبری )مد   ظله العالی(

معنی اقتصاد مقاومتی این است که اقتصادمان را با تولید و فعالیت داخلی و با صادرات کاال آن 
چنان تقویت کنیم و در شرایطی قرار دهیم که اگر روزی دشمن هوس کرد بر مردم ما فشار وارد 

کند یا ناتوان و یا توانایی اش بسیار محدود باشد. 
                                                                                          ریاست محترم جمهوری

   نشر مطالب فصلنامه تنها با ذكر منبع مجاز مي باشد.
فصلنامه در تلخیص و ویرایش مطالب آزاد است.

هر چند توسعه صنایع خودرویی ما مانند کشورهایی که به منابع عظیم مالی دسترسی دارند نبوده 
و با چنگ و دندان به پیش رفته، اما ما نباید به وضع موجود راضی و قانع باشیم و همواره بر 

توسعه کمی و کیفی این صنعت توجه کنیم.
توجه به تولید داخلی یک امر بسیار عظیم است که باید مورد تاکید همه مدیران این صنایع و مردم قرار بگیرد.
                                                                                        وزیر محترم صنعت، معد   ن و تجارت
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حور
ت م

ادرا
برگ برنده شریعتمداری برای تحقق شعار تولید و اشتغال ص

سکان  دوازدهم  دولت  آغاز  با 
که  تجارت  و  معدن  صنعت،  اهمیت  پر  بخش  هدایت 

دارای بیشترین سهم اقتصادی کشور هستند و با سایر حوزه های 
را  گذاری  اثر  و  گسترده  بسیار  تعامل  نیز  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی، 

داشته و می توان از آن به عنوان موثرترین موتور پیش برنده اقتصاد کشور یاد 
پر  در دستان  این  از  قبل  به دکتر محمد شریعتمداری سپرده شد. سکانی که  کرد، 

توان وزیری کار کشته به نام مهندس نعمت زاده بود. هم او که به حق معمار صنعت 
کشور، مهندس کارهای جمعی و مدیر بحرانهای صنعتی کشور بود. بزرگمردی که برای 
را تحمل  بستی  بن  داشت، هیچ  ای  راه حلهای عدیده  راه حل که  نه یک  ای  هر مسأله 

نمی کرد و اعتقاد راسخ داشت که بجز مرگ برای هر کاری چاره ای وجود دارد.
این همه کار را برای شریعتمداری سخت تر می کند. اما شریعتمداری هم کوله باری از 
علم و تجربه را به دوش می کشد و عالوه بر نیروی جوانی، وزارتخانه ای را از نعمت زاده 
اگر  شریعتمداری  دارد.  مطلوبی  وضعیت  ها  بخش  از  بسیاری  در  که  است  گرفته  تحویل 
چه یک متخصص حوزه بازرگانی است اما با تکیه بر تجارت ارزشمند و نفس سلیمی که 
دارد قطعًا از حمایت های بخش تولید هم بهره مند خواهد شد. استفاده از رهنمودهای 

مهندس نعمت زاده که چهار سال قبل وزارتخانه نیمه جانی را تحویل گرفت و آنرا 
نه تنها احیا شده که در وضعیتی مناسب به شریعتمداری سپرد، به او در پیمودن 

جناحهای  اعتقاد  اینها  بر  عالوه  کرد.  خواهد  شایان  کمک  مسیر  ادامه 
برای تحقق شعار  برنده شریعتمداری  مختلف سیاسی کشور برگ 

تولید و اشتغال صادرات محور است.

عباسعلی غیاثی

4سرمقاله
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ی ع
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ت 

رک
ر ش
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: آقای مهندس مهدی به عنوان مدیرعامل شرکت خدمات 
فنی رنا منصوب شدند.

این انتصاب را به آقای مهندس مهدی تبریک گفته، و برای 
ایشان آرزوی موفقیت کرده و از زحمات آقای مهندس حداد  قدردانی 

می نماید.

انتصاب مدیر عامل جدید

انتصاب مدیر عامل جدید

زامیاد  شرکت  مدیرعامل  عنوان  به  ظهیری  دکتر  آقای   :
منصوب شدند.

این انتصاب را به آقای  دکتر ظهیری تبریک گفته، و برای 
ایشان آرزوی موفقیت کرده و از زحمات آقای مهندس حمیدی  قدردانی 

می نماید.

انتصاب مدیر عامل جدید

: نخستین نشست 
بین  همایش  پنجمین  هماهنگی 
حضور  با  خودرو  صنعت  المللی 
خودرو  صنعت  و  ایدرو  مدیران 
گسترش  سازمان  محل  در 

برگزار شد.
صنایع  توسعه  معاون  اعتمادی  بهزاد 
اینکه صنعت  بیان  با  ایدرو  نقل  و  حمل 
از  پس  درآمدزا  صنعت  سومین  خودرو 

نفت و گاز و بانکداری است گفت: امسال 
این همایش در حالی برگزار می شود که 
بسیاری از فعالیت های صنعت خودرو به 
برکت توافق نامه برجام جان گرفته و می 
توان عاملی برای استفاده از فرصت ها و 
افزایش سطح کمی و کیفی قطعه سازان و 

خودروسازان دانست.
بر این اساس قرار شد این همایش در 
مرکز همایش های برج میالد و در اواخر 

بهمن ماه برگزار شود.          منبع عصر خودرو

اخبار
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حور
ت م

ادرا
برگ برنده شریعتمداری برای تحقق شعار تولید و اشتغال ص

پنجمین همایش بین المللی صنعت خودرو بهمن ماه امسال برگزار می شود

گواه  مدیرعامل شرکت  عنوان  به  محمدی  مهندس  آقای   :
منصوب شدند.

این انتصاب را به آقای  مهندس محمدی تبریک گفته، و 
برای ایشان آرزوی موفقیت کرده و از زحمات آقای دکتر صالح  قدردانی 

می نماید.
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چه مسایلی را نزد همکاران خود بازگو نکنیم؟

1   اگر شغلتان را دوست ندارید، راجع به این موضوع با 
کسی صحبت نکنید. می توانید پنهانی به دنبال کار جدید بگردید،  

اما به همکارانتان نگویید که از شغلتان ناراضی هستید. 

2        اگر مدیر یا مدیرانتان را دوست ندارید، احساستان را به 
همکارانتان نگویید. اگر بگویید، ممکن است ناخواسته رازتان را فاش 

کنند و شما را به دردسر بیندازند.

با کسی  به دنبال شغل جدید هستید، درباره اش  اگر      3
صحبت نکنید. وقتی شغلی به شما پیشنهاد شد و آن را پذیرفتید، آن 

وقت می توانید همکارانتان را در جریان بگذارید.

4    درباره وضعیت مالی، درآمد و هزینه هایتان چیزی به 
همکارانتان نگویید، حتی اگر آنها شما را در جریان مسائل مالی شان 
قرار می دهند. اگر شرایط مالی خوبی داشته باشید، ممکن است حس 
حسادت آنها را بر انگیزید. اگر از نظر مالی در مضیقه باشید، سوژه 
گفت وگوهایشان می شوید. مردم وقتی ناراضی یا بیکارند، دوست 

دارند پشت سر دیگران بدگویی کنند. بهانه به دست آنها ندهید.

5   اگر احساس می کنید شغلتان در حد و اندازه شما نیست، 
درباره این موضوع به همکارانتان چیزی نگویید. اگر به آنها بگویید: 
»برای ماندن در این سازمان، الزم نیست باهوش یا باسواد باشید«، 

مطمئنا احساس خوبی نخواهند داشت.

6      اگر برنامه ریزی کرده اید در آینده دور، از شغلتان استعفا 
جریان  در  را  همکارانتان  اگر  نگویید.  کسی  به  را  رازتان  دهید، 
برنامه های جاه طلبانه تان قرار دهید، از اینکه هیچ برنامه ای ندارند 
و خودشان را به این سازمان محدود کرده اند، احساس بدی پیدا 

خواهند کرد.

7  اگر به یکی از همکارانتان عالقه پیدا کرده اید و تصمیم 
به ازدواج دارید، مادامی که رسما از او درخواست نکرده اید، کسی را 
در جریان قرار ندهید. زمانی که رابطه شکل گرفت و جدی شد، ابتدا 
مدیر سازمان را در جریان بگذارید. او باید این خبر را از شما بشنود، 

نه از همکارانتان.

با شما تماس می گیرند،  دائما  اگر موسسات کاریابی      8
لزومی ندارد این موضوع را در سازمان جار بزنید. اگر همکارانتان به 
اندازه شما پیشنهاد شغلی دریافت نکنند، ممکن است نسبت به شما 

حسادت بورزند و حسادت، روحیه تیم را تضعیف می کند.

9  اگر قوانین سازمان را زیر پا گذاشته اید )مثال مرخصی 
استعالجی گرفته اید در حالی که بیمار نبودید(، این موضوع را به 
کسی نگویید. اگر رازتان را فاش کنید، عواقب آن دامن خودتان را 

خواهد گرفت.

این  شوید،  منتقل  دیگری  واحد  به  دارید  قصد  اگر   10
نزد  آنها  از  یکی  است  ممکن  نگویید.  به همکارانتان  را  موضوع 
تو  اطالع  بدون  کسی  چه  بزن  بگوید: »حدس  و  برود  مدیریت 

تصمیم گرفته انتقالی بگیرد؟«

هرچه محیط سازمان سالم تر باشد، حتی اگر ناخواسته حرفی از 
دهان تان بپرد، نگران نمی شوید که مبادا رازتان به گوش دیگران 
برسد. اما اگر محیط سازمان ناسالم باشد، مجبور می شوید مراقب 
تک تک کلماتی که از دهانتان خارج می شود باشید. اگر محیط کار 
بقدری بد است که به جز آب و هوا، نمی توان با خیال راحت درباره 

موضوع دیگری صحبت کرد، این یک زنگ خطر است.

Liz Ryan :نویسنده
o @Organizationalbehavior سایت دنیای اقتصاد

6

مقـــاله

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خد   مات پس از فروش خود   رو - شماره 6|  پاییز 96

 : همه ما تقریبا یک سوم از شبانه روز خود را در محیط های کاری می گذرانیم. دانستن برخی نکات پیرامون 
رفتارهای اجتماعی مربوط به ارتباطات با  همکاران در محل کار باعث خواهد شد تا به هدف هایمان نزدیک شده و همینطور  بازدهی 

باالتری هم داشته باشیم.
در زیر نکاتی راجع به بازگو نکردن برخی موضوعات که لزومی ندارند آورده شده است که توجه شما را به آنها جلب می نماییم.
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مقاله كوتاه

نکاتی برای اعتمادسازی در درون سازمان ها

خطاب  مد یریت  د نیای  بزرگان  از  یکی   :
به مد یران ناموفق و ناكارآمد  چنین گفته است: »شما د ر 
كه  ند ارید   اعتماد   همد یگر  به  كافی  اند ازه  به  شركتتان 

بتوانید   موفق شوید .« 
از  یکی  اینکه  است  نهفته  معناد ار  جمله  این  د ر  آنچه 
پیش نیازهای اصلی برای رسید ن به موفقیت مد یران د ر 
سازمانهای تحت رهبری شان این است كه باید   قاد ر باشند   
بین خود  و كاركنان از یکسو و بین تمام كاركنان از سوی 
د یگر، اعتماد  متقابل و پاید ار ایجاد  كنند . د ر واقع قد رت 
اعتماد  سازی یک مد یر از جمله فاكتورهای متمایزكنند ه او 
محسوب می شود  كه این مساله د ر مورد  مد یران جوان و 

تازه كار بیشتر مصد اق پید ا می كند .
با این همه باید  د انست كه اعتماد  سازی د ر د رون سازمانها 
و حساس  پیچید ه  كاری، فرآیند ی  تیمهای  اعضای  میان  و 
است كه د ر راستای انجام آن باید  به نکات و توصیه هایی 

چند   توجه د اشت كه به تعد اد ی از آنها اشاره می شود :

1 به افراد تان اعتماد  كنید  تا آنها هم به شما       
اعتماد  كنند .

2 اولویت های فرد ی و شركتی خود   و افراد تان 
را به اهد اف و استراتژی های شركت پیوند  بزنید .

3     كاركنانتان را د ر جریان نتایج و وضعیت مالی 
شركت قرار د هید .

هر  به  و  بد انید   قد ر  را  كاركنانتان  زحمات    4
بهانه ای از آنها ستایش كنید .

به  را  خود   اشتباهات  به  نسبت  حساسیت    5
كاركنان نشان د هید .

6   به  صورت كامال حساب شد ه و قانونمند  د ر 
جهت تفویض اختیارات و قد رتتان گام برد ارید .

7   عملکرد  د رخشان هر كد ام از كاركنانتان را 
به صورت علنی و برای همه افشا كنید .

منبع:
 - Asked Manager 
  o @ Organizationalbehavior 
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 به گزارش گروه بازار باشگاه خبرنگاران آمار و ارقام نیز چیزی                         جز این نمی  گویند. طبق بررسی های انجام شده 
20% از شرکت ها در همان سال اول اعالم ورشکستگی می کنند.                       این رقم در سه ساله اول به 50% می رسد. به منظور 
حفظ مشتری، باید نظامی را در پیش گرفت که در آن تمامی                                                          نیازهای مشتری برآورده شود. 

حال رمز ایجاد یک تجارت مشتری پسند چه می تواند باشد؟ 
به این منظور می توانیم 4 فاکتور اصلی را به شما معرفی کنیم که به                واسطه                       آن هر نوع تجارتی موفق   

خواهد بود: 
-به جزئیات دقت کنید.

- کاری کنید که مشتری »شما« را انتخاب کند. 
- پاسخگو و مسئول باشید.

- انتظارات آتی آنها را برآورده سازید.
برای شروع نگاهی به کارفرمایان قبلی خود بیندازید و ببینید که آنها چگونه شرکت و یا تجارت شخصی خود را اداره می کردند. باید 
با دقت کامل به تعریف آنها از »اداره درست« توجه کنید. سپس می توانید نظر بدهید که آیا آنها رویه درستی را در پیش گرفته بودند 

یا خیر. 
اگر به نظر خودتان احساس کردید که آنها در مسیر اشتباه قرار دارند، پس این فرصت مناسبی است برای شما که سرویس بهتری را 
در اختیار مشتریان قرار دهید. هر تصمیمی که می گیرید، هیچگاه نباید اهمیت مشتری را از نظر دور کنید. با همین تصمیمات است که 

شما می توانید به موفقیت یا شکست برسید. با چنین دورنمایی می توانید دست به تاسیس یک زیربنای محکم بزنید. 
ساخت یک زیربنای محکم 

ابتدا باید برای خود یک برنامه تجاری معین اختیار کنید و سپس در آن یک سری اهداف دست یافتنی را بگنجانید. باید در زمینه 
ای مشغول به فعالیت شوید که به طور کامل در مورد آن آگاهی داشته باشید. در این میان عالقه نیز نقش مهمی را بازی می کند. 

در ابتدا به این دلیل که مشتری ها شناخت دقیقی از بازار کار شما ندارند، ممکن است توجه چندانی به خدمات شما نداشته باشند. شاید 
اسم تشکیالت شما را تنها در تبلیغات روزنامه های محلی دیده باشند و یا فقط به خاطر اینکه محل کسب و کارتان نزدیک پست خانه 
است، متوجه فعالیت شما شده باشند. می توانید از اینترنت هم کمک بگیرید. با پرداخت مبلغ کمی می توانید نام خود را در موتورهای 

جستجوی اینترنتی معروف مانند گوگل و یاهو قرار دهید تا اسم شرکت شما را در باالی لیست جستجو قرار دهند و مشتری با مرور
                                               اولین صفحه با فعالیت شما آشنا شود. زمانی که اسم شما به گوششان خورد، بازهم این امکان

                                                                            وجود دارد که یادشان برود اسمتان را کجا شنیده اند و یا اصاًل چیز
                                                                                                      خوبی در موردتان شنیده اند و یا چیز بدی، اما

                                                                                                                               به هر حال زمانی که با نامتان 

چگونه رضایت مشتری را جلب كنیم؟
: یکی از راههایی که تجارت های کوچک می توانند توان رقابت و برابری با قدرت های 

بزرگ تجاری را بدست آورند، خدمات پس از فروش )یا خدمات مربوط به جلب رضایت مشرتی( است. 
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آشنا شدند، شما یک
موقعیت استثنایی پیدا می کنید تا بتوانید

تاثیر خوبی روی آنها بگذارید و نظر آنها را به خدمات خود جلب 
کنید. 

توجه به جزئیات 
اگر شرکت شما فقط از خودتان تشکیل شده باشد، همیشه باید خودتان را طوری جلوه دهید که دارای یک سری تشکیالت قوی و ثابت 
هستید. البته منظور ما این نیست که در مورد توانایی های خود اغراق کنید، بلکه منظور ما این است که داشتن یک وجهه حرفه ای می تواند 

شما را یک قدم به موفقیت نزدیکتر سازد.
از سایت های اینترنتی گرفته تا تبلیغات متعددی که به چشمتان می خورد، از بروشورهای چاپی گرفته تا نحوه پاسخگویی به تلفن ها و اینکه  

با چه سرعتی به آنها پاسخ می دهید، همه و همه گویای خدمات شرکت شما هستند. 
مطمئن شوید که موارد باال به روشنی پیغام اصلی شما را به مشتری انتقال می دهند، همچنین باید هم از نظر شفاهی و هم از حیث دیداری   

اهداف شما را دست یافتنی تر جلوه دهند. 
این روزها مشتری نه تنها می تواند جنس مورد عالقه خود را انتخاب کند، بلکه می تواند آنرا در هر زمان و هر مکانی که بخواهد، در اختیار 
بگیرد. پیش از انتخاب هم به اندازه کافی منابع اطالعاتی مختلف در اختیارش قرار دارد و او به راحتی می تواند اطالعات الزم را بدست آورد. 
همانطور که می دانید هیچ دلیلی برای انتخاب نکردن گزینه های بهتر وجود ندارد. )خود شما هم به عنوان یک مشتری این کار را انجام می دهید 

و دنبال اجناس و خدمات بهتر و با کیفیت تر می روید(. 

کاری کنید که مشتری »شما« را انتخاب کند 
انسانها از انسانها خرید می کنند به همین دلیل باید کاری کنید که احساس راحتی کنند. به عنوان مثال در مورد تلفن ها می توان گفت که 
بهتر است بیش از اینکه سه بار زنگ بزنند، گوشی را بردارید و کسی که مسئول پاسخگویی تلفن هاست می بایست لبخند بر لب داشته باشد 

و ارتباط خوبی را با مشتری ها برقرار کند. 
یک شماره رند که راحتی به ذهن سپرده شود نیز بی تاثیر نیست، اما از همه این ها مهمتر احساسی است که مشتری هنگام تعامل با شرکت 
شما پیدا می کند. باید توجه داشته باشید که این »شما« از همان شخصی که پاسخگوی تلفن است شروع می شود تا کسی که نامه ها را 
جواب می دهد، صدایی که بر روی پیغام گیر قرار دارد و … به همه این موارد باید دقت داشته باشید و کاری کنید که همه این موارد شما را 

به اهدافتان نزدیک تر سازند. 
زمانی که مشتری با شما تماس می گیرد، فکر می کنید که می توانید احساس خوبی را به آنها القا کنید؟ دقت داشته 
باشید که باید توجه خاصی به ظریف ترین مسایل مبذول دارید، نباید کاری کنید که آخرین تماسشان با شرکت شما 
باشد. پاسخ به تماس های تلفنی و نامه های ارسالی باید ظرف مدت یک تا دو روز انجام شود. اگر به طور مرتب این کار 

را انجام دهید آنوقت می توانید به راحتی ادعا کنید که برای مشتری های خود اهمیت قائل هستید. 
سیستم تلفنی پیشرفته 

اگر کمتر اتفاق می افتد که مشتری ها را رو در رو مالقات کنید، بهره گیری از یک سیستم پیشرفته تلفنی امری ضروری به شمار 
می رود. باید کاری کنید که در ساعات اوج کار، تماس هایی که با خط های اشغال گرفته می شوند به طور خودکار بر روی خط های  

                            دیگری انتقال داده شوند تا مشتری مجبور نشود چند مرتبه شماره تلفن را بگیرد. 
                                                                           حتی می توانید خدماتی را به آنها ارائه کنید که در صورت
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 لزوم بتوانند پیغام بگذارند تا مجبور نشوند بر روی خط باقی بمانند. همین کارهای  اینچنینی هستند که می توانند
رضایت مشتری را به راحتی به خود جلب کنند. انجام کلیه امور مذکور می تواند انتخاب شرکت شما توسط مشتری ها را ساده کرده و 

نشان دهد که  تشکیالت شما مسئولیت پذیر است. 
تماس هایی که با شرکت گرفته می شوند از اهمیت باالیی برخوردار هستند. تلفن های بی پاسخ و قطع شده درآمد شما را پایین می 
آورند. زمانی که بحث از خرید و فروش به میان می آید همین نحوه پاسخگویی به تلفن ها است که برنده ها را از بازندگان جدا می سازد. 
مطمئن شوید که تمام تلفن ها فوری و بدون هیچ گونه اتالف وقتی پاسخ داده می شوند. همیشه چهره یک حرفه ای را به خود بگیرید 

و به سمت خوشحال کردن مشتری ها گام بردارید. 
مشتری ها را گروه بندی کنید 

آیا تا کنون به یک سازمان بزرگ تجاری پیشنهاد کرده اید که با ارگان دیگری همکاری کند؟ حرف زود پخش می شود ! مشتری ها به 
راحتی از تعهدات کلیه مکان های تجاری با خبر می شوند. در هر شرایطی باید در نظر داشته باشید: 

مدیر شرکت باید با لشخصه خرده فروش ها را انتخاب کنید )عالوه بر سایر وظایف دیگری که دارد(.
مشتری باید بتواند کاال و خدمات شما را به طور مستقیم )از طریق سایت های اینترنتی، مغازه، کاتالوگ( و یا از طریق فروشنده های 

محلی خریداری کند. 
مشتری حق دارد که به جای استفاده از قراردادهای بلند مدت و محکم از انواع کوتاه مدت و راحت استفاده کند. 

در صورت نیاز، مشتری در همان مراحل اولیه باید از خدمات پس از فروش و امکاناتی که بعداً در اختیارشان قرار خواهد گرفت، مطلع شود. 
اغلب مشتری ها به دنبال کاالها و خدمات ارزان قیمت تری هستند و کمتر اتفاق می افتد که به دوام کاال و خدمات دقت کنند. 

مشتریها ترجیح می دهند که اطالعات به زبان آمیانه در اختیار آنها قرار بگیرد تا به زبان پیچیده صنعتی. 
زمانی که کلیه این امور را انجام دادید، نوبت به آن می رسد که سایر انتظارات مشتری ها که ممکن است در آینده به آن برخورد کنند 

را برآورده سازید. 

رفع انتظارات آتی 
به قول هایی که می دهید عمل کنید و کاری را که می گویید، انجام دهید. انواع مختلف محصوالت را از یکدیگر جدا کنید، تمام 
محصوالت را به درستی قیمت گذاری کنید، و نهایتاً برای از بین بردن هر گونه تصور غلط، زبان فنی را کنار بگذارید و با زبان خودشان 

با آنها صحبت کنید.
هر چند وقت یک بار مشتری ها را چک کنید و ببینید که آیا از خدماتی که به آنها ارائه کرده اید راضی هستند و مشکلی در رابطه با 
استفاده از کاالهای شما دارند یا خیر. آنوقت اگر می خواهید تغییری در مجموعه بدهید با اتکا به پاسخ هایی که از مشتری ها گرفته اید، 

به راحتی می توانید این کار را انجام دهید. 
باید مشتری ها را در جریان بگذارید که شما به خاطر آنها، در تشکیالت و در نحوه ارائه کاال و خدمات، تغییر ایجاد کرده اید. آنها باید 

بدانند که شما مسئولیت پذیر هستید و همیشه انتظارات آنها را برآورده کرده و سرویس مطلوبی به آنها ارائه خواهید داد. 
سعی کنید در کلیه سطوح کارایی خود را باال نگه دارید. باید توجه داشته باشید که نباید این کار را تنها در زمانی که چیزی غلط از آب در
                                   می آید، انجام دهید. اگر کارکنان احساس کردند که با یک تغییر کوچک، نتیجه خوبی پدید می آید، به آنها
                                                                 اجازه ایجاد تغییر را بدهید. اگر به نتیجه دلخواه نرسیدید، هیچ ترسی به خود راه 

                                                                                           ندهید و همه چیز را به صورت قبل برگردانید. 
                                                                                                                       به کارکنان خود پاداش دهید تا اشتیاق
                                                                                                                                                  بیشتری برای

ش
آموز
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 سرویس دهی به مشتریان
 پیدا کنند. به آنان این اختیار را بدهید که انتظارات

 مشتری ها را برآورده سازند. هر جا که امکان داشت مسایل مالی را نیز
 در نظر بگیرید تا سود مناسبی عایدتان شود. اگر شما و خدمه به طور مکرر از خود سؤال بپرسید و

نیازها و خواسته های مشتریان را همیشه در نظر داشته باشید، چیزی جز موفقیت در انتظارتان نخواهد بود. همه مشتری ها به خوبی می دانند 
که   به راحتی می توانند شرکت دیگری را پیدا کنند که خدمات و کاالهای مشابه شما را به آنها ارائه کند، آنها به این دلیل شما را انتخاب کرده اند 
که به حرف هایشان گوش داده و نیازهایشان را مرتفع می سازید!                                                                                          منبع: مردمان

ش
وز

آم

تلفننوع خودروهاي تحت پوششنام شرکت

88608241خودروهای سواری ایران خودروامداد خودرو ایران1

44180446خودروهای سواری سایپاامداد خودرو سایپا2

73457358خودرو های تویوتاایرتویا3

48222405خودروهای سواری ایران خودروایساکو4 

48097419محصوالت گروه بهمنگروه بهمن5

44987022محصوالت تولیدي سایپا دیزلخدمات فني رنا6

44518632خودروهای جیلی، هیوندایی، jac و لیفانخدمات و تجارت بم خودرو7

88853529پخش قطعاتدیزل تندر8

47142770محصوالت تولیدی رامکرامک یدک9

44923351محصوالت تولیدي زامیادزامیاد10

61611207خودروهای سواری سایپاسایپا یدک11

خودروهای ون دلیکا، اتوبوس تندرو brt،ستاره نیک آریا یدک )اسنا یدک(12
جوی النگ و ون ایستانا

66283328

44533115محصوالت تولیدی شهاب خودروشهاب یار13

88530681اتوبوس های اسکانیاعقاب افشان14

66749970ارائه خدمات به انواع خودروهاکانون جهانگردی و اتومبیلرانی15

44545001محصوالت تولیدي ایران خودرو دیزلگواه16

44182203خودروهاي سواري ام وي اممدیران خودرو17

NEW

NEW

NEW

لیست 
اعضاء 
انجمن 
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 )Time management( مدیریت زمان :
به مجموعه رفتارهای حرفه ای یا غیر حرفه ای و همچنین 
به  زمان  روی  بر  آگاهانه  کنترل  کارگیری  به  و  طراحی 
نحوی که صرف فعالیتهای دسته بندی شده و یا معلوم 
شده و به منظور افزایش اثر بخشی، کارایی یا بهره وری 

اطالق می گردد.
در طول تاریخ زمان و ابعاد مختلف آن مورد توجه انواع 
تمدن ها بوده و امروزه این توجه بیش از پیش وجود دارد. 
به گونه ای که فناوری های نو محیطی فراهم آورده اند که 
تقریباً در کوتاه مدت می توان به کارهای زیادی رسیدگی 
نمود و اطالعات دسته بندی شده و یا غیر دسته بندی شده 

را دریافت نمود.
با تکیه بر دستورات ساده در عین حال حرفه ای مدیریت 
زمان کارها و برنامه هایتان به موقع انجام گرفته، با استفاده 
نحوه  مورد  در  افراد  بینش  زمان،  مدیریت  روش های  از 
استفاده از زمان بیشتر شده، تخمین دقیق تری از مدت 
زمان الزم برای انجام کارها به دست می آوریم و در کل 
بایید بگویم نتایج به شدت موثری را دریافت می کنیم که 

هدف نهایی مدیریت زمان نیز همین است.
 

اما تعدادی از نتایج مدیریت صحیح زمان عبارتند از:
-  برنامه ریزی صحیح

-  زمانبندی اصولی
-  سر و سامان بخشیدن به امور مهم

-  انجام امور در زمان مقرر
-  تمرکز بر روی تک تک کارها

-  اولویت بندی مناسب
-  ایجاد و پرورش انگیزه

-  جلوگیری از اتالف زمان مفید
- سرعت در بهبود و توسعه عملکردهای فردی و گروهی

افزایش  همچنین  و  وری  بهره  و  کارایی  افزایش   -
سالمت روان

در مجموع با اجرای مدیریت زمان، برنامه ریزی و پایش، 
پیامدهای واقع بینانه تری حاصل می گردد و همه چیز به 

شکل مؤثرتر انجام می شود.
مساله این است که اگر بتوانید کارهای خود را مدیریت 
از زمان خود به نحو مطلوبتری استفاده  کنید، می توانید 

نمائید اما چطور و چگونه؟
در این مقاله کوتاه 7 تکنیک طالیی و موثر زمان را با هم 

مرور خواهیم نمود.
قدم اول اولویت بندی

که  فردی  و  اپل  شرکت  موسس  جابز  پاول  استیون 
همراه  تلفن  کارتون  سینما  یعنی  دنیا  مهم  صنعت   7
نمود  را کامال دگرگون   … و  قابل حمل  کامپیوترهای 
می گوید من از ابتدای روز با یک شمشیر بی رحمانه مشغول 
اولویت بندی هستم. لطفاً از امروز  فهرستی از تمام کارهای 
خود تهیه و در سه نسخه بسیار فوری فوری و غیر فوری 

دسته بندی فرمایید.
اول شما  اولویت  در  باید  فوری  بسیار  کارهای  تمامی 
قرار بگیرند و سپس دسته های بعدی و آنهایی که اهمیت 
کمتری دارند و زمان با ارزش شما را هدر می دهند می توانند 
به روز بعد وانهاده شوند. نکته مهم شما با استفاده از اصل 

12

مدیریت زمان 
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ویلفردو پارتو یا 80/20 تمرکز و کارایی خود را  دو یا چند برابر 
خواهید نمود و خیلی خالصه و مختصر کارهای خود را اولویت 

بندی و متمرکز می نمایید.
قدم دوم برون سپاری و زمانی برای خویش

با  بزرگ  مشکل  یک  از  احساس  با  ایرانیان  ما  متاسفانه 
عنوان کمالگرایی و ایده آل گرایی رنج برده، تازه باید به آن 
خود محوری را هم اضافه کنیم. شما مدیر عامل هستید اما 
کار مالی و اداری و یا …. را نیز شما انجام می دهید. این 
رفتار غیر حرفه ای و غیر مسووالنه در نهایت باعث خواهد 
شد که ما دچار استرس و خستگی مفرط شویم. محول کردن 

وظایف، فرار از انجام آنها نیست، بلکه دقیقاً به معنی 
مدیریت بهتر آنهاست. یاد بگیرید که کارهای خود 
را به زیردستان بر اساس توانایی ها و مهارتهایشان 
را خیلی زود  آدمهای موفق روز خود  واگذار کنید. 
آغاز می کنند تا زمان کافی برای نشستن، فکر کردن 
و برنامه ریزی داشته باشند. وقتی صبح زود بیدار 
و ذهن  دارید  بیشتری  آرامترید، خالقیت  شوید، 
تان آزاد است. هر چه روز به سمت پایانش رود، 

انرژی شما هم تحلیل می رود و همین امر 
باعث پایین آمدن کارایی تان می شود. 

به خودتان وقت استراحت بدهید.

قدم سوم کار امروز را به 
فردا محول نکردن

یکی از تکنیکهای مهم که سارق 
به  کارها  کردن  محول  است  زمان 
هم  هرگز  که  فردایی  و  است  فردا 
این  ما  که  گفت  دوستی  نمی رسد. 

کار را نمی کنیم ما معمواًل کارها را به 
چند روز آینده و یا چند هفته دیگر به 

صورتی پرتاب می کنیم که حاال حاالها 
یادمان نیاید ….

باید اذعان کنم این رفتار غیر حرفه ای سرآغاز 
از بین بردن زمان و نابودی زمان گرانقدر است 
یک یک رفتار حرفه ای می تواند ما را به اوج برساند  و 

را به تباهی رفتار غیر حرفه ای می تواند زمان و منابع مالی ما 
کشد پس خواهش می کنم از ادبیات و قاموس خود این مهم 

را حذف نمایید.
به شدت و اکیداً توصیه می شود از انجام این کار خودداری 
شود این مشکلی است که می تواند شما را در دراز مدت کاماًل 
باید صرف  یاد بگیریم که زمان طالیی که  نابود کند. پس 
کارهای بسیار مهم و حیاتی شود را تلف نکنیم. با نه گفتن به 
خود و دیگران یاد بگیریم که کارهای اضافه را خیلی مؤدبانه 
رد کنیم. حتی اگر از طرف صمیمی ترین دوستان پیشنهاد شده 
باشد. پیش از موافقت کردن با کار جدید به فهرست کارهایی 
که باید انجام دهید لطفاً و حتماً کمی دقت فرمایید. ما زمانی 

برای تلف کردن و از برنامه خارج شدن نداریم.
قدم چهارم کارهای خود را زمان بندی کنید

همیشه یک دفترچه یادداشت مناسب برای برنامه ریزی، 
همراه خود داشته باشید و هر چه برای انجام دارید و به ذهن 
تان می آید در آن فهرست کنید. فهرستی ساده از کارهایی که 
باید انجام شوند پیش از آغاز روز ایجاد کنید و مطمئن شوید 
که می توانید در همان روز خاص به آنها رسیدگی کنید. برای 
مدیریت بهتر زمان می توانید فهرست خود را در سه بخش کار، 

خانه و شخصی تهیه کنید.
قدم پنجم از استرس دوری کنید

استرس معمواًل زمانی رخ می دهد که حجم کاری  بیش تر از 
توان انجام آن است. اینگونه است که بدن مان خسته می شود   
و کارایی پایین می آید. در این مواقع می توانید کارهای خود را به 

محول  کنید و زمانی را برای آرام شدن به خود دیگران 
اختصاص  دهید.

قدم ششم
االجل                                                      ضرب  خود  برای   

تعیین کنید
انجام  برای  کاری  که  زمانی 
االجل                                                   ضرب  خود  برای  دارید، 
تعیین کرده و به آن وفادار باشید. 
خود را برای انجام کار در موعد 
مقرر به چالش بکشید و در مقابله با 
چالشهای دشوار برای خود جایزه 

تعیین کنید. 
قدم  هفتم 

از انجام چندکار به طور
 همزمان بپرهیزید

می کنیم  تصور  ما  از  بسیاری 
که انجام چند کار به طور همزمان 
کارهاست،  انجام  برای  مناسب  راهی 
اما واقعیت این است که تمرکز بر روی یک 
از  دارد.  پی  در  بهتری  نتیجه  خاص  کار 

باید  روش  دوری کرد تا بتوان مهارت های مدیریت این 
زمان را  ارتقاء بخشید.

زمان یافتید، آن را به استراحت بگذرانید. استرس زیاد بر روی 
بدن و کارایی تان تأثیر منفی می گذارد. قدم بزنید، به موسیقی 
گوش دهید و چند حرکت کششی انجام دهید. بهترین کار این 

است که وقت استراحت خود را با خانواده و دوستان بگذرانید.
یادتان باشد زمان طال است آنرا خاک نکنید.

یادتان باشد عمر ما بسیار کوتاه تر از آن است که  فکر کنیم.
یادتان باشد  همه چیز زمان است پول سالمتی و آینده، پس 

به آن بسیار احترام بگذارید. 
 مازیار میر  مدرس بین المللی مذاکره و زبان بدن

13

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 6|  پاییز 96

مقـــاله



14

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 6|  پاییز 96

14

 Classification of
vehicles

آنچه باید در مورد کالس بندی 
خودروها بدانید!

مقـــاله

: خودروهای سایز متوسط، کوچک و …. عباراتی هستند که مسلما همه شما 
عزیزان شنیده اید. بسیاری از تولیدکنندگان خودرو محصوالت خود را کالس بندی می کنند. در 
اروپا خودروسازان، اتومبیل های تولیدی خود را با نام هایی همانند کالس A، کالس B و 
…. طبقه بندی کرده که به آن کالس بندی اروپایی می گویند. این نوع کالس بندی توسط 
کمیسیون اروپا در سال 1999 تنظیم شده که به عنوان یک روش ساده برای طبقه بندی 

خودروها مورد استفاده قرار می گیرد.
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A کالس

بسیاری از افرادی که خواهان خرید اولین اتومبیل خود هستند، به سراغ این کالس می روند. کالس A خودروهای کوچک شهری را تشکیل می دهند 
که از معروف ترین خودروهای موجود در این کالس می توان به شورولت اسپارک، هوندا بریو، میتسوبیشی میراژ و مینی 3 درب اشاره نمود. این کالس 
از اوایل قرن 21 با معرفی خودروهایی مانند هیوندای گتز و نسل دوم سوزوکی سوئیفت، رشد قابل  توجهی را تجربه کرد. در میان دستگاه های قدیمی تر 

می توان پراید هاچ بک و تویوتا استارلت را نام برد که در کالس A قرار می گیرند.

B کالس

در این کالس خودروهایی قرار می گیرند که اندازه کوچکی دارند ولی نیازهای پایه برای یک خودرو سدان 4 در و یا هاچ بک 5 در را رفع می کند. 
اتومبیل های این دسته سوپر مینی یا ساب کامپکت نام گذاری می شوند. در کالس B می توان به خودروهای فورد فیستا، هوندا سیتی، هیوندای اکسنت، 

مزدا، پژو 208 و رنو کلیو اشاره نمود.

باتوجه به صادرات بی شمار خودرو از کشورهای اروپایی به دیگر نواحی دنیا، این نوع کالس بندی خودرو در 
بسیاری از مناطق جهان رایج است. استفاده از این طبقه بندی باعث فهم ساده تر انواع خودروهای تولیدی 

می شود.

از کالس بندی خودروها چه می دانید؟
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D کالس
کم کم داریم به خودروهای بزرگتر و مجهزتر نزدیک می شویم. در این کالس شاهد حضور خودروهایی هستیم که اندازه متوسطی دارند 
و از تجهیزات پایه خودروهای لوکس بهره می برند. از معروف ترین محصوالت موجود در این کالس می توان به هوندا آکورد، سوبارو لگاسی، 
تویوتا کمری، شورولت مالیبو، مزدا 6، پژو 508 و فولکس واگن پاسات اشاره کرد. خودروهای لوکس تری همانند بی ام  و سری 3، مرسدس 

بنز کالس C، آئودی A4 و لکسوس IS نیز در این کالس قرار می گیرند.

 
E کالس

در این کالس خودروهایی قرار می گیرند که دارای فضای داخلی بزرگی هستند که 3 خودرو معروف آلمانی آئودی A6، مرسدس بنز 
کالس E و بی ام و سری 5 در آن قرار می گیرند. از دیگر محصوالت کالس E موجود می توان به جگوار XF، لکسوس GS و کرایسلر 

300 اشاره نمود.

C کالس

قبل از ورود خودروهای کالس B، این اتومبیل های کالس C بودند که در بازار حکمرانی می کردند. محصوالت موجود در این 
کالس دارای فضای کافی برای 5 سرنشین بوده و صندوق عقب حجیمی دارند. بیشتر خودروهای خانوادگی مانند هوندا سیویک، 

تویوتا کروال، فورد فوکوس و سوبارو ایمپرزا در این کالس قرار می گیرند.
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F کالس
خودروهای لوکس در این کالس قرار می گیرند که از فضای داخلی بسیار بزرگی بهره برده و موتور قدرتمندی برای آنها درنظر 
گرفته شده است. بهترین طراحی  در فضای داخلی را می توان در خودروهای این کالس مشاهده نمود. مرسدس بنز S کالس، 

لکسوس LS و رولز رویس فانتوم در کالس F قرار می گیرند.

 
S کالس

در این کالس خودروهای کوپه، رودستر، اسپرت، گرند تورر و کانورتیبل )کروکی( قرار می گیرند. درحالی که این اتومبیل ها بیشتر مناسب 
دو سرنشین بوده ولی خودروسازان توجه ویژه ای به آن نشان می دهند. دستگاه های ارزان قیمتی همانند مزدا MX-5 و تویوتا 86 در این 

کالس جای می گیرند که البته محصوالت گران قیمت پورشه 911 و نیسان GT-R نیز در کالس S قرار دارند.

 
M کالس

خوردوهای کالس M برای حمل بار یا حمل تعداد زیادی سرنشین طراحی شده اند، انواع ون ها در این کالس قرار می گیرند. تویوتا 
آلفارد، هیوندای استارکس، پژو اکسپرت و مرسدس کالس V خودروهای کالس M محسوب می شوند.
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 پیکاپ 

باید به شما بگوییم که خودروهای پیکاپ جایگاهی در کالس بندی اروپایی ندارند، البته کالس بندی آن ها با نامشان یکسان است. از مینی پیکاپ ها 
گرفته تا پیکاپ های قدرتمند با لقب هوی دیوتی )Heavy Duty( همگی در کالس پیکاپ هایی قرار می گیرند که در بازار خریداران زیادی دارند 

که توسط آن ها می توان به سبک زندگیشان پی برد.
 

PPV

در این کالس خودروهایی وجود دارند که از ویژگی های پیکاپ ها و SUV بهره می برند. از این اتومبیل ها برای حمل و نقل 7 سرنشین می توان 
استفاده کرد و همچنین وجود سیستم تعلیق چند میله ای باعث رفاه و قابلیت های حرکتی بیشتر آنها می شود که ویژگی اول مربوط به SUV و مورد 

دوم مربوط به پیکاپ ها است.

 
J کالس

آیا نیاز به خودرویی دارید که با آن بتوانید به هر مکانی سفر کرده و عالوه بر آن، قادر به حمل 7 یا 8 نفر در رفاه کامل باشید. 
مسلماً به فکر خرید SUV ،CUV و کراس اوور افتاده اید، تمامی این محصوالت در کالس J قرار می گیرند. ارتفاع بلند و سیستم 

تعلیق ارتقا یافته این اتومبیل ها باعث می شود که در شهر و یا زمین های ناهموار از آنها بهره ببرید.
محصوالت غول پیکری همانند تویوتا لندکروزر و رنجرور و خودروهای کوچکتری همانند کیا سورنتو، مزدا CX-5، نیسان 

جوک و شورولت تراکس در این کالس قرار دارند.
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قوانین مجموعه ای از د   ستورالعمل ها هستند    كه از سوی سازمانها تد   وین و به اجرا گذارد   ه می شوند    تا 
به عنوان یک میانجی د   ر پیوند   های اجتماعی بین مرد   م عمل كنند   . بر این اساس قوانین تنظیم كنند   ه رفتار 
بیشتر  نیز  تنظیم كنند   ه ها  این  به  نیاز  تر شود     پیچید   ه  و  بیشتر  انسانها  آد   می است. هر چه روابط میان 

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

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

را فراهم کند   .
یکی از این قوانین »قانون حمایت از مصرف کنند   گان خود   رو« است که آیین نامه 

اجرایی آن د   ر تاریخ 1395/01/22 به تصویب هیأت محترم وزیران رسید   ه است.
انجام  یاد   آوری  و  خود     حقوق  با  محترم  مخاطبین  آشنایی  برای 
تکالیف و تعهد   ات متقابل از طرف ایشان،  می کوشد    تا با تبیین این آیین نامه اجرایی 

ذی نفعان را برای ارایه و د   ریافت خد   مات پس از فروش مطلوب تر یاری د   هد   .

آشنايي    با   قا نون

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

ماد ه18 -ضوابط پرد اخت خسارت توقف خود رو به استثنای خسارات ناشی از موارد حاد ثه و تصاد ف 
به شرح زیر است؛

الف- خود روی سواری:  از زمان تحویل خود رو به نمایند گی مجاز به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شد ه د ر ماد ه 17 این 
آیین نامه مقد ار پانزد ه د ه هزارم )0.0015( بهای خود رو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کنند ه به مصرف کنند ه پرد اخت می شود. 
ب- خود رو عمومی )تاكسی، وانت و ون(: از زمان تحویل خود رو به نمایند گی به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد 
شد ه د ر ماد ه 17 این آیین نامه به مقد ار د و هزارم )0.002( بهای خود رو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کنند ه به مصرف کنند ه 

پرد اخت می شود.
پ- خود روی سنگین )مینی بوس، مید ل باس، اتوبوس، كامیونت، كامیون و كشند ه(: به ازای هر روز توقف 
مازاد به میزان یاد شد ه د ر ماد ه 17 این آیین نامه به مقد ار یک هزارم )0.001( بهای خود رو به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کنند ه 

به مصرف کنند ه پرد اخت می شود. 
ت- موتورسیکلت: به ازای هر روز توقف مازاد به میزان یاد شد ه د ر ماد ه 17 این آیین نامه به مقد ار یک هزارم )0.001( بهای 

موتورسیکلت به عنوان هزینه توقف توسط عرضه کنند ه به مصرف کنند ه پرد اخت می شود.

 تبصره 1- د ر صورت عد م توافق طرفین نسبت به مبلغ خسارت توقف خود رو، مراتب با کسب نظر کارشناس رسمی د اد گستری 
انجام می پذیرد. 

تبصره 2 - عرضه کنند ه موظف است راسًا یا از طریق واسطه خد مات پس از فروش خود پس از اخذ مد ارک مثبته د ر مورد احراز 
مالکیت خود رو نسبت به پرد اخت خسارت توقف خود رو د ر کمتر از 15 روز اقد ام نماید.

 تبصره 3 - د ر صورتیکه توقف خود روی سنگین بیش از یک ماه به طول انجامد، با موافقت کتبی مصرف کنند ه برای هر روز توقف 
خود رو مازاد بر یک ماه، عرضه کنند ه ملزم به پرد اخت د و د ه هزارم )0.0002( بهای خودرو عالوه بر مقدار قبلی می باشد.



20

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 6|  پاییز 96

: این مقاله به نگرش و فنون برخورد با مشتري مي پردازد و نكات سودمندي براي کسب و کارهاي 
کوچک ارائه مي کند. توضیح اینكه این مقاله با عنوان »چگونه فروشنده موفقي شویم؟« در منبع مذکور منتشر 

شده است.

مقدمه
کسب و کارهاي کوچک معمواًل با مشکالت زیادي روبه رو مي شوند. براي مثال، شخصي که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایي انجام مي دهد، مسلم است که در 
کارش با مشکالت زیادي روبه رو مي شود چرا که همزمان باید مشتریان را مالقات کند، محصوالتش را بفروشد و در سمینارهاي مختلف شرکت کند. جرالد کین درباره 
انجام دادن تجارت یک نفره به شوخي مي گوید: »آقا باالسر خود بودن خوب است، چرا که هم مي توانید فقط نصف روز کار کنید و یا در روز دوازده ساعت سر کار باشید«.

نکته اي که باید تمام کاسبان و تاجران به آن توجه کنند این است که باید در زمان بسیار محدودي کارها و وظایف بسیاري انجام دهند و البته باید از حداقل کار بهترین 
نتیجه الزم را بگیرند یعني کارشان باید بیشترین بهره داشته باشد. اما براي اینکه از کمترین زمان بهترین استفاده را برد چه باید کرد؟ اگر شما دوست دارید که برنامه ها و 
کارهایتان را به سریع ترین و بهترین نحو انجام دهید بهتر است که به نکاتي که در این مقاله به آن اشاره مي شود خوب توجه کنید و آنها را در رأس کارهایتان قرار دهید. 
البته براي اینکه خواندن این مقاله خسته کننده نباشد این نکات به صورت پرسش و پاسخ آمده است و فایده دیگر آن این است که به خاطر سپردن نکات آسان تر مي شود.

پرسش اول
چگونه مي توانم مشتریان بیشتري بگیرم؟

پاسخ:  گاهي اوقات براي جلب مشتریان بیشتر الزم است که کارهایي را که تاکنون براي این کار انجام داده ایم، متوقف کنیم. گاهي اوقات باید از روشهاي مؤثري 
براي این کار استفاده کرد. البته روشهاي استانداردي براي جلب مشتریان وجود دارد و نیز روشهاي غیراستاندارد دیگر.

 اما این نکته را به خاطر داشته باشید: یک روش را بارها و بارها امتحان کنید. اگر انتظار داشته باشید که نتایج منفي به همراه داشته باشد پول و انرژي خود را از دست 
داده اید. بنابراین آنچه که باید انجام دهید فقط کار کردن نیست. ذهنتان را متوجه اهداف و کارهاي دیگر کنید. 

همان طور که پیشتر اشاره شد گاهي اوقات راه حل مشکل این نیست که چه کار دیگر باید انجام داد بلکه این است که براي گرفتن مشتریان بیشتر انجام چه کارهایي 
را باید متوقف کرد. نکته مهمي که باید به ذهن بسپارید این است که قوانین و مقررات نامرئي در جهان وجود دارند. حتي اگر شخصي با ذهنیت متافیزیکي نباشید، 
مي توانید ببینید که نیروهاي نامرئي بسیاري در زندگي هاي ما وجود دارد. الکتریسیته، نور، گرما و غیره. یک بذر را در نظر بگیرید: به محض آنکه در دل خاک کاشته 

مي شود، نیروهاي نامرئي دست به کار مي شوند و آن را به یک گیاه، درخت یا بوته تبدیل مي کنند. 
تمام این نیازها چیزهاي بسیار اساسي هستند که به بذر کمک مي کند که قسمت هاي دیگري به آن اضافه شود و به اصطالح رشد و نمو کند. اما بیشتر مردم فکر 
مي کنند که چنین نیروهایي به چیزهاي مرئي و مشهودي که مي توانیم در زندگي روزانه خود ببینیم، تعلق ندارد. آیا شما احساس کرده اید که در طول یک روز همه 
چیز بر وفق مرادتان پیش مي رود و به اصطالح کارهایتان روي غلتک افتاده است؟ در این مواقع چه فکر کرده اید؟ آیا دوست داشته اید که تالش اضافي که به نتایج 
عادي بزرگتر مي انجامد، انجام دهید؟ چه چیزي آن روز را متفاوت تر از روزهاي دیگر کرده است؟ نیروهاي نامرئي که به نفع خود تحت کنترل درآورده اید. آیا تاکنون با 
کسي مالقات کرده اید که شما را سخت تحت تأثیر خود قرار داده باشد به اصطالح شما را جادو کرده باشد؟ آیا به نظرتان او یک آدم جذاب بود؟ البته منظورم زیبایي 

و جذابیت فیزیکي نیست بلکه انرژي اوست. راز این دسته افراد این است که این افراد موفق یاد گرفته اند که چگونه چهار قدرت نامرئي خود را کنترل و هدایت کنند.

من و مشتریانم

مقـــاله
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چهار قدرت نامرئي عبارتند از:
- رفتار

- تمرکز
- گفت وگوي دروني با خود

- باورها

روش و رفتار مثبت باعث خلق مثبت مي شود. من از ساده طبعي و یا تأییدات بي فایده سخن نمي گویم، بلکه عقیده دارم که احساس و برداشت من از جهان، مردم 
وقایع و اتفاقات، و باورها و رفتارهاي مناسب با آن را برایم به ارمغان مي آورد. آنچه که زندگیم را تغییر مي دهد نوع نگاه و نگرش من به اشیاء و افراد و در کل، جهان 
است. یک فکر مثبت نتیجه مثبت به همراه دارد. با نگاه کردن به گلها، گیاهان و درختان و دیگر چیزها این احساس را در خود به وجود آوریم که براي رشد آنها 
نیروهاي نامرئي دست اندرکارند. اما علف هاي هرز از کجا مي آیند؟ از بذرها. نتایج احساسات خود از کجا نشأت مي گیرند؟ بذرهاي افکار، باور و رفتارها. در ذهن شما 
چه چیزي کاشته شده است؟ زندگي همیشه ما را با چالشها و مشکالت زیادي روبه رو مي سازد. از این رو مهم است که این نظریه را به خاطر بسپاریم: یک شخص 
بدبین هر فرصت و شانس را یک مشکل مي بیند و یک شخص خوش بین مشکالت را یک فرصت مي داند. خود من چه از نظر شخصي و چه از نظر شغلي به این 
نتیجه رسیده ام که داشتن ذهنیت مثبت باعث افزایش اعتماد به نفس در انسان مي شود. شاید اگر این حرف را به دوستانتان بزنید آنها به شما بخندند و بگویند: »این 
از آن حرف هاي متافیزیکي عجیب و غریب است«. اما این مساله را به خاطر بسپارید که آنها چه موفقیت هایي در زندگیشان کسب کرده اند؟ زندگي افراد مشهور را 
مطالعه کنید. در زندگي انسان ها لحظاتي وجود دارد که باید به آن نگاهي عمیقي انداخت. خود من متوجه شده ام که عامل مهم موفقیت شغلي ام دیدگاه و نگاه مثبتي 
بوده است که به کارم داشته ام. اگر به نتایج بهتري در زندگي شخصي و شغلي خود نیاز دارید، دو چیز است که باید به آنها بیشتر از هر چیز دیگر توجه کنید: چگونه 
به نتایج مثبت و جالبي در زندگیتان دست یابید؟ با استفاده از نیروهاي نامرئي که در وجود هر موجود زنده اي به ودیعه گذاشته شده است؟ چنانچه نتایج حاصله مثبت 
نیستند، استفاده از این نیروها مي تواند تغییرات زیادي را در شما به وجود آورد. افزایش اعتماد به نفس در کسب موفقیت بسیار مهم است. گفت وگوي دروني با خود 
و تکرار کلمات و جمالت تأکیدي روش بسیار مفیدي براي افزایش اعتماد به نفس در انسان مي شود. یکي از مشتریانم با استفاده از این روش توانست 40 پوند از 
وزنش را البته بدون کم کردن از میزان غذاي خود کم کند. تغییرات کوچک مي تواند نتایج بزرگي به همراه داشته باشد. سعي کنید که دستورات باال را به مدت چند 

هفته به کار گیرید.

پرسش دوم
چرا وقتي که مطمئنم که مشتریان خوبي پیدا کرده ام، آنها را خیلي زود از دست مي دهم؟

پاسخ: وقتي که دانش آموز سر کالس حاضر باشد، سر و کله معلم نیز پیدا خواهد شد. حال ممکن است معلم بد باشد. هر جا که فروشنده باشد، مشتري هم هست، 
اما باید روش تشخیص آنها را خوب بدانید.

پرسش سوم
مي دانم درست نیست که این را بگویم اما گاهي اوقات یك مشتري تمام روزم را خراب کرده است. در این مواقع چه کار باید بكنم؟
پاسخ: آیا فقط یک بار اتفاق مي افتد یا همیشه؟ یاد بگیر چطور این تناقض را تغییر دهي تا تو و مشتري هایت به جاي عذاب کشیدن از معامله لذت ببرید.

پرسش چهارم
مي دانم براي اینكه کارم را بسیار خوب انجام دهم بسیار خوب هستم اما به دالیلي چندان اعتماد به نفس ندارم. با این وضعیت چگونه 

برخورد کنم؟
پاسخ: همیشه چیزهاي کوچک هستند که باعث بروز اختالفات بزرگ مي شوند. 

داشتن دیدگاه و ذهنیت مثبت و باور داشتن توانایي هاي خود باعث مي شود که ترستان از انجام کار بریزد و از کارتان لذت ببرید.

پرسش پنجم
دسته اي از افراد وجود دارند که نمي توانم با آنها ارتباط برقرار کنم. این در حالي است که یقین دارم که آنها مشتریان بسیار خوبي از آب 

در مي آیند. چه کار کنم که بتوانم آنها را متقاعد سازم؟
پاسخ: یک بار کسي گفت: »من تا به حال نتوانسته ام همسرم را درک کنم«. یک روز تمام با او صحبت کردم ولي نتوانستم حرف هایش را بفهمم. چیزي که 
عجیب است این است که اگر چه پاسخ به این سووال بسیار روشن است، اما بیشتر افراد نمي توانند پاسخ این سووال را بیابند و همین مشکل هم بر روي افراد کاسب 

و بازرگان نیز تأثیر مي گذارد.

پرسش ششم
من براي متقاعد کردن مشتریانم دست به هر کاري مي زنم، اما بیشتر اوقات نتیجه نمي دهد. آیا تكنیك مؤثري براي این کار سراغ دارید؟

پاسخ: گاهي یک تصویر کار هزاران کلمه را مي کند. سعي کنید از محصوالتتان تصاویر واضح و زیبایي تهیه کنید. در این صورت خیلي راحت تر مشتریان خود را 
براي خرید اجناستان قانع مي کنید.                    

                                                          نویسنده : C. Devin Hastings  مترجم : دنیا مملکت دوست،    منبع : روزنامه همشهري
                                                                                                                                           

مقـــاله
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امدادخودرو  شرکت  لطفاً  مهندس  آقای   
سایپا را برای خوانندگان خدمت امروز معرفی 
این  تشکیل  از  کلی  بفرمایید هدف  و  کرده 
شرکت چه بوده است؟ و اصوالً چه خدماتی 

را ارایه می دهد؟
با سالم خدمت شما و خوانندگان محترم نشریه وزین 

خدمت امروز
شرکت امداد خودرو سایپا حلقه ی تکمیلی در شبکه 
خدمات پس از فروش و با هدف پاسخ به نیاز امداد 
 1381 سال  در  سایپا  خودروسازی  گروه  خودروهای 
تشگیل شده و بر اساس رسالت تعریف شده ی شرکت 
با طراحی و توسعه خدمات؛ مجموعه اقداماتی را به 
منظور افزایش رضایت مندی مشتری و بهبود کیفیت 
انداز ما بهبود و  انجام می دهد. چشم  خدمات گروه 
اصول  به  تمرکز  نیازمان؛  مورد  ساختها  زیر  توسعه 

با  نیاز مشتریان و  بر اساس  امدادی  طراحی خدمات 
هدف دستیابی به وفاداری مشتری و سرآمدی در ارائه 

خدمات است.

  لطفاً آماری از تعداد و تنوع ناوگان امداد 
خودوری سایپا را ارائه بفرمایید.

با  سایپا  خودروی  امداد  شرکت  حاضر  حال  در 
بکارگیری 621 نمایندگی مجاز، 387 ناوگان امدادی 
خودروهای سواری، خودروسوار و موتور آماده خدمت به 

هموطنان عزیزمان می باشد.

  آیا شرکت از تجهیزات خودروهای جدید 
پشتیبان و فناوری های نوین در ارائه خدمات 
به امداد خواهان استفاده می کند؟ لطفاً کمی 

توضیح دهید.

و  امدادگران  با  ارتباط  در  تسهیل  برای  قطعاً  بله، 
از سیستم های  ها  آن  به عملکرد  نظارت  همچنین 
نوین الکترونیکی و مخابراتی استفاده می نماییم. سامانه 
 Auto Vehicle Locationا AVL ردیاب ماهواره ای
مورد استفاده ما قرار گرفته است با این سیستم محل 
استقرار خودروهای امدادی و همچنین مسیرهای طی 
شده توسط آن ها را در هر نقطه از کشور توسط واحد 
هنگام  به  کنیم.  می  پایش  و  کنترل  امداد  عملیات 
درخواست امداد نزدیک ترین امدادگر به محل اعزام می 
شود و این اعزام پس از مشخص شدن طول و عرض 
جغرافیایی محل توقف خودروی امدادخواه صورت می 
پذیرد. کارکرد دیگر این سیستم ثبت دقیق مسافت طی 
شده توسط امدادگر می باشد تا در صورت هر گونه ابهام 
با مراجعه به سیستم نقاط ضعف مورد بررسی قرارگرفته 

از تخلفات احتمالی نیز جلوگیری به عمل آید.

22

مصاحبه

:  لزوم شناخت خدمات دهندگان در حوزه امدادخودرو از سوی مشتریان بسیار مهم است.  شرکتهای خدمات پس از فروش 
خودرو و بخصوص امدادی ها، از کارشناسان، تجهیزات اصلی و نرخ های مصوب خدماتی استفاده می کنند که این موضوع منجر به دریافت 
خدمات با کیفیت و رضایتمندی نهایی آنان خواهد شد. درخصوص اطالع رسانی و ایجاد رفاه دسترسی مشتریان، این شرکتها اقداماتی را 
صورت داده اند. اکنون این مشتریان هستند که باید با کمی دقت صحیح انتخاب کنند و با ارسال پیشنهادها و انتقادها به بهبود ایرادات کمک 
نمایند. درخصوص خدمات پس از فروش و درحوزه امدادرسانی به خودروهای سواری گروه خودروسازی سایپا، با  مهندس بهزاد پناهی مدیر 

عامل شرکت امدادخودرو سایپا گفتگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید:

22
مصاحبه

مهندس بهزاد پناهی

امداد خودرو، حلقه تکمیلی در شبکه 
خدمات پس از فروش خودرو
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مصاحبه

از خدمات  مندی مشتریان  روند رضایت    
شما در پنج سال گذشته چگونه بوده است؟

در خصوص رضایت مشتریان ابتدا شاخص های مورد 
نظر در ارزیابی را خدمتتان ابراز می کنم ارزیابی رضایت 
مشتریان در خصوص موارد رضایت از هزینه ، رضایت از 
کیفیت )اعم از قطعه و خدمات( رضایت از رفتار امدادگر 
و رضایت از زمان رسیدن امدادگر به امدادخواه؛ زمان 
انتظار مورد سنجش و پایش ها قرار می گیرد. تالش 
کرده ایم با بکارگیری از توان نیروی انسانی متخصص و 
آموزش دیده و امکانات و نرم افزارها و سخت افزارهای 
موجود و نوین رضایت حداکثر هموطنان و نیز روندی 
صعودی را در این خصوص بدست آوریم. واحد پیگیری 
عملیات نیز تمامی مراحل اعزام و مدت انتظار و اجرا 
و روند کار امدادگران را جهت جلب رضایت مشتریان 

محترم پیگیری می نمایند.

اشخاص  و  متفرقه  شرکتهای  از  مردم   
آیا  هستند  مند  گله  بسیار  امدادگر  ظاهر  به 
مرجعی برای رسیدگی به شکایات آنان وجود 

دارد؟
الزم می دانم پیش از گفتگو در مورد شرکتهای متفرقه 
و اشخاص به ظاهر امدادگر در خصوص رسیدگی به گله 
ها و شکایات احتمالی مشتریان گرامی مرکز تماس امداد 
خودرو سایپا به صورت 24 ساعته و در تمامی روزهای 
مشتریان  رفع مشکالت  و  مدیریت  پاسخگویی  سال 
تماس گروه خودروسازی سایپا  مرکز  به عالوه  است 
نیز با ارائه خدمات آنالین درگاهی است برای دریافت 
گروه  مشتریان  پیشنهادات  و  انتقادات  شکایات،  کلیه 
در کلیه فرآیندهای فروش و خدمات پس از فروش و 
در خصوص شکایت از شرکت ها و امدادگران متفرقه، 
مراجع قضایی ذی ربط نظیر سازمان تعزیرات حکومتی 
و غیره استیفای حقوق مشتریان محترم را عهده دار می 

باشند. 

  آیا راهی برای تشخیص امدادگران رسمی 
وجود  متفرقه  امدادگران  اصطالح  به  این  با 

دارد؟
بله، قطعاً تمامی ناوگان امدادی گروه سایپا مزین به 
آرم و نشان گروه سایپا بوده و امدادگران نیز ملبس به   
اونیفرم های امدادی این گروه بانضمام کارت شناسایی 
عکس دار می باشند. بعالوه پایش و کنترل از طریق 
مرکز عملیات نیز صورت گرفته و مشتریان محترم می 

توانند از هویت امدادگراعزامی از طریق این مرکز مطلع 
شوند. عالوه بر این به هنگام درخواست یک عملیات 
امدادی و ثبت آن در امداد خودرو سایپا اطالع رسانی 
آنالین به مشتریان محترم صورت می پذیرد. پیامک 
اطالع رسانی با محتویاتی نظیر شماره پیگیری امداد ، 
نام امدادگر ، شماره تماس ایشان و لینک دسترسی به 
اطالعات تکمیلی برای امدادخواه ارسال می گردد. که 
در صورت برخورداری مشتری از گوشی هوشمند همراه 
با کلیک بر روی لینک ارسالی تصویر ناوگان امدادی 
اعزام شده و موقعیت آنالین واحد اعزامی را مشاهده 

خواهد نمود.

اگر  آتی شرکت چه خبر؟  برنامه های  از   
بخواهیم مقایسه ای بین عملکرد های بین 
استانداردهای  با  امداد خودرو سایپا  شرکت 
باشیم،  داشته  امدادی  خدمات  ارائه  جهانی 

اوضاع چگونه است؟
 ADAC پیشرو  های  شرکت  از  برداری  الگو  با 
آمریکای  در   AAA و  بریتانیا   Green Fag آلمان، 
شمالی برنامه های توسعه ای و زیر ساختی مناسبی 
در دست تدوین و اجراست و درخصوص دستیابی به 
استانداردهای جهانی و شاخص های عملکردی مان 
نیز شاخص  در دو شاخص رضایت مندی مشتری و 
زمان انتظار بررسی هایی صورت گرفته است. تالش 
نموده ایم مجموعه اقداماتی را برای افزایش رضایت 
مندی مشتری و بهبود کیفیت خدمات ارائه شده و نیز 
طراحی و توسعه خدماتمان تعریف نماییم. و در خصوص 
شاخص زمان انتظار نیز مطابق با استانداردهای جهانی 

زمان انتظار مشتریان پیش می رویم.

 

  طریقه امدادخواهی از شما چگونه است؟
مشتریان محترم سایپا از طریق بستر مخابراتی فراهم 
در  یا  و  یا 02182222  تماس 096550  شماره  شده 
صورت داشتن گوشی هوشمند همراه از طریق اپیلکیشن 
گروه خودروسازی سایپا اقدام به ثبت درخواست امدادی 
خود می نمایند. که در صورت استفاده از اپلیکیشن گروه 
اعزام هوشمند ناوگان امدادی سایپا از طریق سیستم 
امدادخواه  موقعیت  و  درخواست  با  متناسب  مکانیزه 

صورت می پذیرد.

آقای مهندس در صورتی که خودروی در   
آیا  باشد  داشته  ای  به قطعه  نیاز  مانده،  راه 
امداگران شرکت از قطعات اصلی استفاده می 

کنند؟ فاکتور رسمی هم می دهند؟ آیا می شود 
از  پرداختی  مبلغ  صحت  از  اطمینان  برای 

شرکت استعالم گرفت؟
قطعاً و حتماً اینگونه است تمامی قطعات مورد استفاده 
ی امدادگران سایپا از قطعات شرکتی و کلیه خدمات و 
قطعات دارای گارانتی و ضمانت مطابق با قوانین سازمان 
فاکتور  ارائه  باشند.  می  سایپا  فروش  از  پس  خدمات 
رسمی جزء الینفک خدمات امدادگران بوده و اصواًل 
بدون ارایه آن فرآیند ارائه خدمت تمام شده تلقی نمی 
گردد ضمنا در پایان پیامکی نیز از جانب مرکز عملیات 
به جهت اطمینان از دریافت فاکتور هزینه با ذکر میزان 
پرداختی برای امدادخواه ارسال می گردد. پس از آن نیز 
نظرسنجی صد درد صدی آنالین از مشتریان صورت 
می گیرد و میزان رضایت مشتری محترم در خصوص 
زمان  امدادگر،  رفتار  تماس،  مرکز  پاسخگویی  موارد 
انتظار، کیفیت تعمیرات و نیز هزینه پرداختی )قطعات و 
اجرت تعمیرات( مورد پایش قرار می گیرد. و نکته جالب 
اینکه بر این اساس کارنامه نتایج عملکردی هر امدادگر 
نیز به صورت هفتگی به خودش و همچنین نمایندگی 

مجاز مربوطه ابالغ می شود.

 در صورتی که خودرو در محل تعمیر نشود 
و امدادخواه نمایندگی خاصی را برای انتقال 
نحوه  باشد  داشته  نظر  در  آن  به  خودرو 

همکاری امدادگران چگونه خواهد بود؟
متعهد  سایپا همواره  گروه خودرو سازی  امدادگران 
به ارایه خدمت به مشتریان محترم بر اساس ضوابط 
و نیز رضایت و تمایل مشتریان می باشند. در صورت 
کنترل  مرکز  با  هماهنگی  ضمن  مشتری  درخواست 
عملیات و نیز درج خواسته مشتری در فاکتور ارائه شده و 
اخذ رضایت ایشان انتقال خودرو به نمایندگی های مجاز 

امکان پذیر است.

با خوانندگان خدمت   اگر صحبت خاصی 
امروز دارید، به عنوان نکته پایانی بفرمایید؟

کلیه  برای  سالمت  و  صحت  آرزوی  پایان  در 
هموطنان و مشتریان گروه خودروسازی سایپا دارم و 
امیدوارم با توجه به تالشهای صورت گرفته ی گروه در 
خصوص افزایش کیفیت محصوالت به خدمات امدادی 
نیازی نداشته و ما در حوزه ی ارائه خدمات دوره ای و 

خدمات در محل خودروهایشان خدمتگزار باشیم.

23
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24
 با هوشمندی

 به پیشواز آینده برویم

برای  نورالدین:   سید مصطفی 
اینكه از جهان پر شتاب و پر تكاپو 
جا نمانیم کافی است به دور و بر 
خود نگاهی بیاندازیم و وضعیت 
دور  با گذشته های  نه  را  موجود 
بلكه با یكی دو سال قبل مقایسه 
کنیم. شكل و ریخت خیابانها با 
حضور خودروهای گوناگون و رنگ 
به رنگ عوض شده است. اعمال 

نوین  فناوریهای  و  طراحی   ها 
مولد  های  سیستم  در  مدرن  و 
و  تعلیق  قدرت،  انتقال  قدرت، 
بدنه  بندی، چرخها و ترمزها،  فنر 
و  فرمان  و  هدایت  شاسی،  و 
را  مشتریان  ذائقه  رسانی  برق 
دگرگون کرده است. امروزه تنها 
قیمت خودرو تعیین کننده خرید 
در جهانی که علم و  آن نیست. 

به  ها  عرصه  تمامی  در  آگاهی 
شگفت  و  محیرالعقول  صورت 
تزاید است، سطح  به  رو  انگیزی 
مشتریان  انتظارات  و  توقعات 
نیز سریعتر از گذشته رو به فزونی 
امروزی  مشتریان  است.  گذارده 
زیست  و  ایمنی  مالحظات  به 
محیطی نه به عنوان یک امتیاز 
که به عنوان یک الزام می نگرند. 
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فكر  به  جهانی  بزرگ  خودروسازان  بنابراین 
جایگزینی سوخت های فسیلی با سوخت های 

پاک هستند.
 شرط مانایی در بازار به شدت رقابتی امروز، 
توانمندی در تولید »خودروی پاک« و در آینده 
خودران«  »خودروی  ساخت  دور  چندان  نه  ای 

خواهد بود.
 این مهم به ویژه برای کشورهایی که فاقد 
منابع عظیم نفتی هستند یک اولویت بسیار 

مهم به حساب می آید.
اصلی  راهبرد  گفت  بتوان  شاید  اینرو  از 
سازندگان  ویژه  به  جهان  بزرگ  خودروسازان 
اروپایی در یكی دو دهه پیش رو انتقال خطوط 
تولید خودروهای با سوخت فسیلی به کشورهای 

در حال توسعه ای مانند ایران خواهد بود. 
در کشور ما و در فضای پسابرجام شرکت رنوی 
فرانسه گوی سبقت را از شرکت های رقیب 
ربوده و با انعقاد تقاهم نامه ای با سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( برای 
فرم  پلت  روی  بر  جدید  خودروهای  ساخت 
تندر 90 و همچنین واردات محصوالت متنوع 
دیگر جای پای خود را در صنعت خودروی کشور 

مستحكم تر کرده است.
 راه اندازی مراکز مستقل مهندسی، ساخت، 
فروش  از  پس  خدمات  و  فروش  توزیع، 
دهه  سرآغاز  در  رنو  شرکت  توسط  مستقیم 
ششم خودروسازی کشور، نقطه عطفی تاریخی 
و بسیار مهم در این صنعت قلمداد می شود. 
پر واضح است که این راهبرد شرکت رنو زنگ 
خطر را برای رقبای داخلی و خارجی به صدا در 

آورده است.
 بی شک مقامات رنو و شرکت های مشابه 
آن می کوشند به جای سرمایه گذاری عظیم 
به منظور ساخت و تجهیز شبكه نمایندگی ها 
در عرصه پهناور کشور و نیز جذب، بكارگماری 
هزینه  و  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  تربیت  و 
هایی که می بایست در حوزه توسعه کمی و 
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کیفی شبكه پرداخت نمایند، نسبت به جذب 
نمایندگی های رتبه باال از میان نمایندگان 
سایر برندها روی آورند، روشی که در گذشته 
نیز برخی از عرضه کنندگان خودروهای وارداتی 

از آن بهره ها بردند.
پس  خدمات  شبكه  مدیران  هوشمندی   
از فروش ایجاب می کند با اعمال سیاست 
های انگیزشی و اجرای سیاست هایی که رشد 
به  می کند  تضمین  را  ها  نمایندگی  درآمد 

استقبال آینده بروند. 
غفلت از این پدیده لطمات جبران ناپذیری 
را به شبكه های خدمات پس از فروش و در 

نتیجه به اعتماد مشتریان وارد خواهد کرد.
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 بازخوانی وضعیت خد  مات پس از 
فروش خود  رو د  ر سه ماه نخست 

سال 96

خالصه گزارش اندازه گیري 
رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت 
خودرو

26

گزارش
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1www. co.irISQIwww. .co.irISQI

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

1

خالصه گزارش اندازه گیري رضایت مشتریان

از خدمات پس از فروش صنعت خودرو

(96سال اول سه ماهه )

96مرداد ماه 

ازارتحقيقات مشتري و ب

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

3www. co.irISQI

  شرکت 23 از مشتريان رضايت ،1396 سال اول ماهه سه در ايران استاندارد و کيفيت بازرسي شرکت از واصله اطالع حسب

 حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه شرکت 16 و سواري خودروهاي حوزه در فروش از پس خدمات کننده ارائه

 نمونه عدادت زير شرح به نهايت در که گرفته قرار سنجش مورد تلفني پيمايش طريق از گيري نمونه کمک به کار خودروهاي

.است گرديده استخراج ذيل نتايج و شده اخذ

حوزه
96سه ماهه  اول سال 

تریانامتیاز تلفیقی رضایتمندي مش** امتیاز کارایی* امتیاز عملکردييامتیاز رضایتمندفراوانی

خدمات پس از فروش خودروهاي 
272867689805744712سواري

خدمات پس از فروش خودروهاي 
17549647803687678کار

نمايندگي در متعارف توقف زمان در خودرو مناسب تعمير از است عبارت کارايي شاخص *

:تلفيقي امتياز محاسبه نحوه **

عملکردي% ( 20)  ادراکي% ( 80)  امتياز تلفيقي
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
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(1000امتیاز از )ي خودرو هاي سوارعرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 
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پرشیا خودرو

اطلس خودرو
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ایرتویا

.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*
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 به نفر104601 است شده انجام مصاحبه سبک خودروهاي فروش از پس خدمات فرآيند خصوص در آنان با که 272867 مشتري مجموع از

  .باشد مي ذيل شرح به باال فراواني با انتقاد و پيشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه باز صورت

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

8.3 21.7 22685 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.4 14.2 14855 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.2 10.9 11351 عدم انجام کار یا رفع ایراد 3

2.7 6.9 7247 کمبود تعداد نمایندگی 4

2.3 6.0 6324 گارانتیشامل دریافت هزینه از خودرو  5

2.3 6.0 6304 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 6

1.6 4.1 4272 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.0 2.6 2700 برخورد نامناسب پرسنل و مسئوالن نمایندگی 8

0.8 2.1 2199 طوالنی بودن زمان تعمیرات 9

0.8 2,0 2123 عدم ارائه خدمات مناسب 10
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شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران

16www. co.irISQI

(1000امتیاز از )کار خودرو هاي عرضه کننده شرکت هاي از خدمات پس از فروش رضایت مشتریان 
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.شرکت هایی با عرضه خدمات محدود در پایین نمودار قرار گرفته و به صورت مجزا مقایسه شده اند*
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 باز صورت به نفر7144 است شده انجام مصاحبه کار خودروهاي فروش از پس خدمات فرآيند خصوص در آنان با که17549 مشتري مجموع از

  .باشد مي ذيل شرح به باال فراواني با انتقاد و پيشنهاد ده که اند نموده نظر ارائه

درصد فراوانی

نسبت به کل مشتریان 

درصد فراوانی

نسبت به کل موارد اشاره  

شده

فراوانی شرح ردیف

10.1 24.8 1775 کمبود یا نبود قطعات یدکی 1

5.8 14.2 1011 کیفیت پایین خدمات و تعمیرات و قطعات 2

4.3 10.6 754 دریافت هزینه باال براي خدمات و قطعات و یا هزینه تراشی 
بی مورد 3

3.3 8.1 578 عدم انجام کار یا رفع ایراد 4

3.0 7.5 533 کمبود تعداد نمایندگی 5

1.7 4.3 305 گارانتیدریافت هزینه از خودرو شامل  6

1.3 3.1 222 جوان و بی تجربه بودن و عدم مهارت تعمیرکاران 7

1.2 2.9 208 تفاوت هزینه خدمات و قطعات در نمایندگی هاي مختلف و یا 
تعمیرگاههاي بیرون 8

0.8 1.9 139 عدم ارائه خدمات در زمان گارانتی  9

0.8 1.9 133 طوالنی بودن زمان تعمیرات 10
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30

شش نکته در طراحی بهترین تبلیغات 
برای جذب مشتری    

برخی سازمان ها بازار هدفشان کل جامعه هستند اما این سازمان ها 
هم می توانند بازار خودشان را محدودتر کنند. فراموش نکنید شما با 
تبلیغ محصوالت، خودتان را فریاد می زنید پس هرچه تعداد مخاطبان 
شما دقیقتر، کامل تر و محدودتر شود صدای تبلیغات شما بهتر به 

گوش آنها می رسد.

:  در این مطلب با 6 نکته مهم در تهیه تبلیغات آشنا می شوید،  
 با دانستن این موارد می توانید تبلیغات تاثیر گذارتری را ایجاد کنید و در نتیجه

 فروش بهتری داشته باشید.

اولین اقدام بسیار مهم برای انجام تبلیغات شناسایی 
بازار و نوع مخاطب می باشد.

مخاطب شما کیست؟

 اگر تمایل دارید تبلیغ تاثیرگذاری را تهیه کنید بازار 
هدف خودتان را شناسایی کنید.

مقـــاله

30
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مخاطب کجاست؟
پس از شناسایی بازار هدف و نوع مشتریان بایستی بفهمید این مشتری ها کجا هستند و یا چه کانال تبلیغاتی 
)تلویزیون، بیلبورد، مجله و ....( را مشاهده می کنند، برای مثال یک برگزارکننده کالس کنکور بازار هدفش جوانانی 
است که قصد شرکت در کنکور دارند)گام اول(، حاال این افراد اغلب کجا هستند؟ در مدارس پیش دانشگاهی و کالس 

پایانی دوره دبیرستان. پس بهترین محل تبلیغ مشخص شد.

از طریق کدام رسانه؟
رسانه های مختلفی برای معرفی محصوالت/ خدمات وجود دارد برای

 اینکه تبلیغ شما باالترین تاثیرگذاری را داشته باشد باید  در بهترین کانال و رسانه 
تبلیغ کنید. بنابراین رسانه ای را انتخاب کنید که مخاطبان هدف شما آن را ببینند.

برخی از رسانه ها )تلویزیون، رادیو، بیلبورد، نشریه و مجله ها، روزنامه، تراکت، پیام 
کوتاه، اینترنت و ... (

منتقل  را  پیام  این  چرا 
کنیم؟

از  را  سوال  این  همواره 
چرا  که  بپرسید  خودتان 
را در قالب  پیام  این  باید 
مخاطب  به  تبلیغ  این 
پیام  این  آیا  کنیم.  منتقل 
می تواند بر مخاطب تاثیر 
پیام  در  همواره  بگذارد؟ 
های  ویژگی  روی  بر  ها 
فرد محصول/  به  منحصر 
در  کنید.  اشاره  خدمت 
ضمن این ویژگی ها باید 
هم  شما  مشتریان  برای 

دارای ارزش باشند.

چه وقت؟
زمان آگهی نیز یکی از عوامل مهم می باشد، اگر در زمان مناسب آگهی را انتخاب نکنید به طور حتم به 
گوش مخاطبان شما نمی رسد. فرض کنید تبلیغ شما ساعت 4 صبح از یک رادیو پخش شود و یا قرار 
است تنها چند روز تبلیغات محیطی شما در شهر باشد و این چند روز مصادف با چند روز تعطیلی باشد.
در ضمن برای برخی از برنامه های تبلیغاتی بهتر است یک تقویم ایجاد کنید. برای مثال در زمان های 
مشخص پیام کوتاه ارسال کنید یا زمانهای مشخصی را برای ارسال ایمیل تبلیغاتی ، خبرنامه یا ... در 

نظر بگیرید.

چه پیامی را منتقل کنیم؟
یکی ازعوامل اصلی و مهم در خلق تبلیغات، محتوا و پیامی است که در آن منتقل می کنید، در بین این 
محتوا تیتر آگهی شما از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد. کسانی که تیتر آگهی را می خوانند 5 برابر 
بیشتر از کسانی هستند که کل محتوا را می خوانند. فراموش نکنید باید تمام تالش خودتان را برای خلق 

تیتری خالقانه به کار ببندید.

منبع: ایران آکادمی
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مقاله
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32

آشنایی با 5 عضو جدید انجمن صنفی شرکتهای 
خدمات پس از فروش خودرو

اخبار

: کانون جهانگردي و اتومبیلراني جمهوري اسالمي ایران با نزدیک به یک قرن تجربه در 
زمینه برگزاري انواع مسابقات اتومبیلراني، رالي و برپایي نمایشگاه، کمپینگ، صدور اسناد بین المللي رانندگی و 
خودرو، امداد خودرو، خدمات مسافرتی و گردشگري و خدمات رسانه اي و... در زمره زبده ترین نهادهاي بین المللي 
مي باشد. با عنایت به ماموریت کانون بر اساس اساسنامه مهمترین اهداف کانون عبارتند از: فراهم آوردن موجبات 
آسایش و تامین حوایج و تسهیل مسافرت صاحبان وسایل نقلیه موجود در ایران به خارج از کشور و نیز جهانگردان 
سایرکشورها که با وسایل نقلیه خود به جمهوري اسالمي ایران سفر مي کنند و یا قصد عبور از مرزهاي ایران را 
دارند. فراهم کردن زمینه پذیرش اعضا به منظور ارائه خدمات گردشگري، فرهنگي، هنري، ورزشي و اعتباري به 
آنها و همچنین ایجاد و انجام فعالیتهاي فرهنگي، هنري، انتشاراتي ایجاد و ارائه خدمات اعتباري در راستاي وظایف 

و ماموریتهاي کانون.
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: شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان بزرگترین تولیدکننده اتوبوس شهری و بین شهری 
در بخش خصوصی کشور با سابقه 60 ساله است و توانسته به عنوان هاب منطقه اسکانیا ایفای نقش نماید. کارخانه 
این شرکت در شهر سمنان در زمینی به مساحت 50 هکتار و فضای سرپوشیده بیش از 55 هزار متر مربع قرار 
دارد و نزدیک به 1200 نفر در آن مشغول به کار هستند. این شرکت هم اکنون ظرفیت تولید 3 هزار دستگاه انواع 
اتوبوس را دارد و محصوالت خود را در دو نوع شهری و بین شهری با 6 مدل مختلف تولید می کند. مرکز خدمات 
پس از فروش شرکت عقاب افشان به عنوان یکی از مهمترین ارکان شرکت در راستای هدف متعالی خدمت رسانی 
و جلب رضایت مشتریان گام برداشته است. این مرکز از طریق احداث تعمیرگاه مرکزی به وسعت 10 هزار مترمربع 
با تجهیزات بسیار پیشرفته در جنوب شرق تهران، اعطای نمایندگی خدمات پس از فروش در مراکز 20 استان 
بزرگ کشور، تجهیز نمایندگی ها، ارائه آموزش های کامل و به روز رسانی دانش کادر فنی و ستادی، توانسته است 

خدمات پس از فروش را به صورت شبانه روزی در حداقل زمان ممکن به مشتریان ارائه کند.

: شرکت خدمات و تجارت بم خودرو یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه خودروسازی 
کرمان می باشد که در تاریخ 12 /07/ 94 به منظور فعالیت در زمینه ارائه خدمات پس از فروش خودرو و تامین 
و توزیع قطعات یدکی و لوازم جانبی داخلی و خارجی خودرو شروع به کار نموده است. این شرکت با رسالت ارائه 
خدمات پس از فروش خودرو و عرضه قطعات یدکی، در سریعترین زمان ممکن با کیفیت مطلوب و قیمت مناسب در 
راستای سیاست گذاری های کالن گروه خودروسازی کرمان در حال حاضر با داشتن بیش از 150 نمایندگی مجاز 
در سراسر کشور ارائه خدمات پس از فروش 4 برند معتبر و جهانی جک، لیفان، هیوندایی، و جیلی را بر عهده دارد. 
ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان و خریداران محصوالت همراه از اهداف شرکت خدمات و تجارت 
بم خودرو بوده و چشم انداز مجموعه تبدیل شدن به شرکتی مشتری مدار و سرآمد در ایران با ارائه خدمات پس از 

فروش خودرو در تراز کالس جهانی می باشد.

و  فناوري  ورود  تفکر  با  حدادزاده  اصغر  شادروان  توسط   1352 سال  در  ایرتویا  شرکت   :
تکنولوژي روز دنیا به ایران با اخذ نمایندگي مجاز و انحصاري تویوتا در ایران، در خیابان عباس آباد تهران تاسیس 
گردید. پس از ورود 4 دستگاه خودروي تویوتا سیلیکا در سال 1353 به عنوان نمونه، عماًل واردات خودروي تویوتا 
به ایران آغاز گردید و سپس در سال 1356 انبار مرکزي شرکت به منظور استقرار خودروهاي وارداتي تویوتا در جاده 
دماوند شروع به کار کرد. با توسعه فعالیت هاي بازرگاني لیفتراک و مونتاژ کامیون هاي تویوتا و نیز اقدامات اولیه در رابطه با 
فروش خودرو ،قطعات یدکي و خدمات پس از فروش ،اهداف اولیه شرکت محقق گردید. همزمان با این اقدامات ، شرکت در 
ایجاد نمایندگي هاي مجاز در سطح کشور اهتمام به عمل آورده و تالش براي مطابقت وضعیت نمایندگي ها با استانداردها ي 
کمپاني تویوتا نیز صورت گرفت. در سال 1383، بار دیگر شرایط براي واردات صنعتي خودروي تویوتا توسط شرکت ایرتویا به 
کشور فراهم گردید که با استقبال وافر مصرف کنندگان و مشتریان وفادار و همیشگي تویوتا همراه شد که همچنان نیز ادامه دارد.

در صد  است که صد  اي  )اسنا( مجموعه  آریا  نیک  : شرکت شرکت خودروسازي ستاره 
سهام آن مربوط به بخش خصوصي بوده و فعالیت رسمي این شرکت از سال 1380 و در حوزه هاي تولید، واردات، 

صادرات، خدمات و مشاوره در امر خودرو آغاز گردید.
 این مجموعه با در اختیار داشتن فضاهاي متعدد تولیدي، خدماتي و اداري، از زیرساختهاي الزم برای دسترسي به 
اهداف سازماني خود برخوردار مي باشد. از جمله این فضاها مي توان به کارخانه تولیدي در شهر تبریز به مساحت 
80000 متر مربع، مرکز اصلي خدمات پس از فروش در تهران به مساحت 50000 متر مربع، دفتر مرکزي در تهران 

به مساحت 1000 متر مربع و همچنین 30 نمایندگي فعال و مجهز خود در سراسر کشور اشاره نمود.
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اخبار انجمن

حوزه فعالیت 
انجمن صنفی: 

حوزه جغرافیایی 
د   ر سراسر 

كشور می باشد   ، 
اقامتگاه قانونی 
و محل استقرار 

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

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

   66911756-9
نمابر: 

66925043

: با تصویب هیات مدیره محترم انجمن مسائل و مشکالت و چالش های صنعت خدمات 
پس از فروش خودرو با حضور تمامی مدیران محترم عامل شرکت های عضو انجمن در جلسات 
فصلی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. هدف از برگزاری این جلسات مستمر بررسی مشکالت و 
ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی فضای کار و کسب شرکتهای عضو و نمایندگیهای مجاز 

و در نتیجه افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده به هموطنان  عزیز می باشد. 
بررسی اهداف، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تالش برای بهبود وضعیت آنها، شناسایی فرصتها 
و تهدیدهای فضای کار در تمامی حوزه های ذیربط اعم از اجتماعی، اقتصادی، فنی و مهندسی و 
استفاده از تمامی ظرفیت های بالفعل و بالقوه بهره مندی از تجارب سازنده و ... از دیگر اهداف مهم 

برگزاری این سلسله نشست های تخصصی است.

برگزاری جلسه هم اندیشی در انجمن

 فصلنامه تخصصـي
 انجمن صنفي شركتهاي
 خد   مات پس از فروش

خود   رو - شماره 6
پاییز 96  
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: روز سه شنبه مورخ 96/06/28 جلسه هم اندیشی »بررسی الزامات و نتایج ارزیابی های 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه نمایندگی های شرکت گواه )ارایه دهنده خدمات 
پس از فروش محصوالت ایران خودرو دیزل(« با حضور آقای نیک آیین اتحادیه مکانیسین ها و رییس هیأت 
مدیره انجمن هیأت مدیره انجمن صنفی نمایندگی های شرکت گواه و دیگر اعضای هیأت مدیره، آقای بهمنی عضو 
محترم هیأت مدیره شرکت گواه و مدیران همراه، آقای مهندس تاجیک معاون محترم اجرایی شرکت بازرسی کیفیت و 
استاندارد ایران و مدیران همراه، آقای مهندس پناهی عضو محترم هیأت مدیره انجمن، آقای دکتر غیاثی دبیر انجمن به 

منظور رفع مشکالت نمایندگی های شرکت گواه در فرایند ارزیابی ها برگزار گردید.
خازنی
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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 کم و 
برخي بیشتر. مشاغل خد   مات پذیرایی و تشریفات به واسطه سروکار 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    که کوچکترین عد   م 
توجه فرد    آبد   ارچي به بهد   اشت مواد    خوراکي 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 کیفیت مواد    غذایی د   ر د   رجه نخست 
کار یک آبد   ارچي قرار د   ارد   . توجه کنید    که 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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مقاله د   نباله د   ار



35

فصلنامه تخصصـي انجمن صنفي شركتهاي خدمات پس از فروش خودرو - شماره 6|  پاییز 96

تاريخچه بهداشت
براي هزاران سال عامل بیماري در ديد عمومي شیاطین بودند. تا اينكه در دوره رنسانس اولین نشانه ها درباره 
موجودات ذره بینی به دست آمد. بیماريها به دو دسته واگیر و غیر واگیر تقسیم بندي شده اند. با كشف میكروب 
استفاده از روش قرنطینه كاالها و افراد مشكوك براي پیشگیري باب شد. انقالب صنعتی در غرب نابسامانی بهداشتی 
و رفاهی كارگران را به دنبال داشت. نیمه اول قرن بیستم مصادف با دوره ظهورپرستاران بهداشت عمومی، و نظام هاي 
عرضه خدمات بهداشتی بود. تا اينكه سرانجام در 1946 ثمرات بهداشت در قالب اساسنامه سازمان جهانی بهداشت 

به تصويب رسید.
بهداشت عمومي چيست؟

بهداشت عمومي شامل همۀ فعالیت هاي بهداشتی مربوط به پیشگیري از بیماريها و تأمین سالمت افراد می باشد. 
درواقع علم و هنر پیشگیري از بیماريها، طوالنی نمودن عمر و ارتقاي سالمتی كه از راه كوششهاي دسته جمعی افراد 

و به منظور:
1- سالم سازي محیط

2- كنترل بیماريهاي واگیر 
3- آموزش بهداشت عمومی

4- ايجاد خدمات پزشكی و پرستاري جهت تشخیص و درمان زودرس
5- ايجاد يک سیستم اجتماعی كه در آن فرد داراي سطح زندگی الزم براي نگه داري سالمت خود باشد.

سالمتي چيست؟ سالمتی عبارت است از : رفاه و آسايش كامل جسمی، روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقدان بیماري 
و ناتوانی.

بيماري چيست؟ هر گونه نا هنجاري و وضع غیر عادي بدن كه داراي عالئم و دوره معین بوده و  متوجه تمام اعضا 
يا عضوي از آن  باشد را بیماري می نامند.

عوامل بيماری زا
میكروارگانیزمها ) میكروب، ويروس، قارچ، و ...(

 عوامل فزيكی )سر و صدا، گرما، سرما، ارتعاش، روشنايی و ...( 
عوامل شیمیايی ) گرد وغبار، دود و مه، حشره كشها و ...( 

و گروهی به نام عوامل ناشناخته ) بیشتر سايكو سومات( تقسیم بندي می شوند.

بهداشت فردي 
بهداشت فردي در واقع، نحوه مراقبت از جسم و روان براي حفظ تندرستی و پیشگیري از بیماري كه شامل مراقبت 
و نظافت از پوست، مو، چشم، گوش، دهان و دندان، دستگاههاي بدن مثل دستگاه تنفس، دستگاه حركتی )دست و 
پا( و روان می باشد. هر كس با مراعات بهداشت مي تواند از لحاظ جسمانی، روانی و اجتماعی در وضع مناسبی قرار 
گیرد. تمیزی موی سر و صورت، پوست و بهداشت دهان، شناخت ابزار های بهداشت فردی مانند عطر و دئودورانت 
ها، مرطوب كننده  و چرب كننده ها،  توجه به جزئیات ظاهري مانند يقه، آستین ها و ... همگي در برقراري سالمت 

جسمي و روحي ما نقش بسزايي خواهند داشت.
نکاتی براي برقراري بهداشت فردي در اينجا آورده شده اند: 

بهترين راه برای مبارزه با بوی بد عرق بدن جلوگیری از ايجاد آن است. رعايت مواردي همچون استحمام روزانه، 
شستن لباس ها و استفاده از مواد ضد تعريق و خوشبو كننده در جلوگیری از اين بوی نامطلوب تأثیر بسزايی دارد

 پس زود به زود حمام كنید، حمام كردن يكی از الزامات برای رعايت بهداشت فردی است. برای رفع بوی بد پا كه 
به دلیل تغذيه باكتری های موجود در عرق، از پوست مرده كف پا است هم بايد پاها را بطور مرتب شسته، از كفش 

و جوراب هاي جنس مناسب استفاده كنیم. ) اد   امه د   ارد   (

مقالهدنبالهدار

م(
سو

ت 
سم

) ق
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نکات قابل توجه برای یک تجربه 
مشتری متمایز

در اینجا راهنمایی های برتر تجربه مشتری )CX( در طول مسیر را آموخته ایم:

نخست رهبری ارشد را نسبت به امور متعهد کنید: رهبری از باال به پایین در بیان دیدگاه مشتری امری   -1
واضح است و هماهنگ کردن کل سازمان در خصوص آن اهمیت دارد. مردم به رفتار رهبران بیش از آنچه که 

آنها می گویند توجه دارند. بنابراین رهبران را به شیوه هایی که برای سازمان قابل درک است متعهد کنید.

 )BCE( یک روش فرایند نظارتی عملکرد ایجاد کنید: اجرا کردن الزامات تجربه مشتری متمایز  -2
نیازمند تعامل گسترده شرکت است. اطمینان حاصل کنید که ترکیب گروه فرماندهی و گروه کاری در یک 

مسیر عملکردی واقعی قرار دارند.

به تجربه کارکنان توجه کنید: همانگونه که از منافع زنجیره خدمات می دانیم بین تجربه کارکنان و   -3
تجربه مشتری همبستگی زیادی وجود دارد. عواملی که بر روی روحیه کارکنان تأثیر منفی دارند را برجسته 

کنید.

افرادی با مهارتهای همکاری قوی را به کار بگیرید: یکی از بزرگترین موانع پیشرفت در اجرای هر   -4
تجربه مشتری )CX( عدم خرید از سهامداران کلیدی است. اطمینان حاصل کنید افرادی که برای انجام این 
کار تعیین کرده اید مهارتهای همکاری قوی ای که برای ایجاد هماهنگی، تعهد و مشارکت الزم است را دارا 

باشند.

36

مقاله

ما بیش از ده سال است که از تعامل با بسیاری از سازمانهای جهانی در بسیاری از بخش ها، 
خرده فروشی، خدمات مالی، مخابرات، فناوری، مهمان نوازی، خدمات حرفه ای در طراحی و 

اجرای برنامه های تجربه مشتری متمایز )*BCE( بهره برده ایم.
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بینش مشتری: از بینش مشتری که از میان مهمترین مشتریان هدف شما جمع آوری شده است   -5
شروع کنید. عوامل عملکردی و احساسی که باعث ابقا و ارجاع دهان به دهان می شوند را کشف کنید.

یک تجربه مشتری متمایز طراحی کنید: این سازمان می تواند مسیر یکپارچه ای را برای رسیدن به   -6
همه کانالها ارایه کند. سه عاملی که برای پیشبرد تجربه مشتری متمایز )BCE( بایست طراحی کرد عبارتند 
از: مهمترین هدف برای مشتریان چیست؟ برتری و مزیتی که سازمان شما می تواند آن را بشناسد چیست؟ 

و مزیت های رقابتی سازمان شما کجاست؟

به صورت همزمان برروی هماهنگی و تمایز تمرکز کنید: اطمینان حاصل کنید که اصول الزم برای   -7
پیشبرد تعهد عملکردی را مستقر کرده اید. همچنین تفاوت مجموعه عواملی که به مشتریان برای احساس 

وفاداری به برند و خلق مزیت نسبی شما الهام می بخشد را نشان دهید.

پایین به باال به همان خوبی باال به پایین: جذب مدیران و کارکنان در همه سطوح ضروری است. یک   -8
برنامه پشتیبانی – که به درستی متصل و حمایت شده باشد – برای کمک به سرعت ساخت و استقرار تغییر 

فرهنگی که اغلب مورد نیاز است، از پایین به باال آغاز کنید.

تغییر رفتار: درجه ای از رفتار که نیازمند تغییر است را کم ارزیابی نکنید. در ارتباطات داخلی و آموزش   -9
برای مدیران و کارکنان در تمام سطوح بیش از حد سرمایه گذاری کنید.

تجربه مشتری را به زیر ساخت سازمان متصل کنید: ارزیابی تجربه ای که شما برای ارایه آن متعهد   -10
هستید، عملکرد مدیریت و فرایندهای منابع انسانی )*HR( که با تجربه مشتری )CX( و پیشبرد رفتار 

صحیح و ادغام تجربه مشتری در طرحهای تجاری و بودجه تطبیق داده شده اند را تضمین می کند.

BCE*: Branded Customer Experience
HR*: Human Resource

نوشته: آقای جان آوز – 30 آگوست 2017
Business2community منبع: سایت
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چند نکته ساده در مدیریت کاربردی
رفتار مدیران

38

آموزش

و  بوده  دیگران  الگوی  ناخواسته  یا  خواسته  خود  کار  محل  یا  سازمان  در  اغلب  مدیری  هر 
بنابراین بایستی از نکات رفتاری یک مدیر آگاهی کامل داشته باشد تا با ترویج فرهنگ و ادبیات 
فاخر و همچنین رفتار و کردار شایسته، باعث ارتقاء کارکنان و در نهایت سازمانش گردد. در این 

مطلب به چند توصیه رفتاری مناسب برای مدیران تازه کار می پردازیم:

  با برخورد منصفانه و قدرداني به موقع از کارکنانتان انرژي کاري آنان را افزایش دهيد و قدرت 
خالقيت را در آنان تقویت کنيد.

هرگز براي پيشبرد اهداف کاري خود دیگران را با وعده هاي بي اساس فریب ندهيد و از 
کارکنان خود نيز انتظارات اصولی و منطقی داشته باشيد.

موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه کنيد و هميشه متبسم باشيد.

هرگز براي پيشبرد اهداف کاري خود دیگران را با وعده هاي بي اساس فریب ندهيد و از 
کارکنان خود نيز انتظارات اصولی و منطقی داشته باشيد.

 اشتباهات کارکنان خود را بيش از حد الزم به آنها گوشزد نکنيد.

در کنار روابط مدیر و کارمندی تا حدی ارتباط عاطفی نيز با کارکنان برقرار کرده و امين و رازدار 
و تکيه گاه آنها باشيد.

روي اشتباهات خود پافشاري نکنيد و بي تعصب خطاهاي خود را بپذیرید.

با عبارات کنایه آميز و نيش دار دیگران را سرزنش نکنيد. انتقاد خود را بطور خصوصی و 
مودبانه ابراز نمائيد.

با آرامش، خونسردي، عالقه و اشتياق به حرف هاي دیگران گوش کنيد و براي صرفه جویي در 
زمان بطور مرتب حرف آنان را قطع نکنيد.

تا صحت و سقم خطای یکی از کارکنان روشن نشده او را متهم و یا مؤاخذه نکنيد.

o @ Organizationalbehavior
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با    شما

د   فتر تحریریه آماد   ه د   ریافت 
نظرات، پیشنهاد   ها و انتقاد   ات 
شما خوانند   گان عزیز می باشد   .

..............................................
اصغر فرد:

با سالم. لطفًا راجع به برندها مطلب 
تهیه کنید   .

: با سالم خدمت 
شما. د   ر این رابطه مطلبی را در 

شماره 3 نشریه منتشر کرده ایم   . 
با سپاس از تماس شما.

..............................................
حسن حسنی:

سالم، از مقاالت تخصص شما استفاده 
می کنم. ممنونم.

: سالم
خوشحالیم که مقاالت ما برای 

شما مفید واقع شده و از آنها 
استفاده می کنید.

همین جا باید یادآور شویم که 
خدمت امروز از مقاالت علمی 

ترویجی و ... متخصصان حوزه 
خدمات پس از فروش خودرو 

برای  چاپ در نشریه استقبال می 
نماید.

............................................ 
رضا محبی:

به نظرم هرچه مطالب مختصرتر 
باشند گیرایی بیشتری در مخاطب ایجاد 

می کنند.
: با سالم

این موضوع از اولویت های 
هیات تحریریه است.

 با سپاس از شما
..............................................

مجید شمس:
تصاویر همکاران نمایندگی ها را اگر 

ممکن هست چاپ کنید.
 :

با سالم. و با تشکر از پیشنهاد 
شما پیگیری این موضوع به 

تحریریه انتقال داده شد.
..............................................

خانم مختاری:
سالم، لطفا راجع به سختی کار در 

نمایندگی ها به خصوص برای ما خانم 
ها مطالبی را چاپ کنید تا مردم با کار ما 

آشنا بشوند. 
: باسالم و سپاس 
از تماس شماحتماً و خوشحالیم 

که مخاطب نشریه ما هستید    
و برای خواند   ن مطالب وقت 

می گذارید   .
..............................................

شاهین اسدی:
سالم لطفا روش ارسال مطلب و مقاله 

را بفرمایید؟
: با سالم همانطور 
که قبال در همین صفحه بیان شد، 

شما می توانید    مقاالت و مطالب 
خود    را از طریق ایمیل نشریه 
برایمان ارسال کنید    تا بعد    از 

بررسی تحریریه و مد   یر مسوول 
برای نشر مطلب تصمیم گیری 

شود.
............................................ 

  : از تمامی 
مخاطبانی که تماس حاصل 

نمود   ند    سپاسگزاریم و همچنان  
منتظر نظرات شما هستیم.

با شما

02166911756 

  khedmatemrooz@gmail.com
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7. Simultaneously focus on consistency and differentiation: 
Make sure you fix the basics – to drive functional commitment. 
Also, address the different set of factors that inspire customers 
to be emotionally loyal to your brand and create a competitive 
advantage.

8. Bottom up as well as top down: Engaging managers and 
employees at all levels is critical. Start a Champions Programme 
– properly funded and supported – to help build momentum 
and embed the cultural change that is often required, from the 
bottom up.

9. Behaviour change: Don’t underestimate the degree to 
which behaviour needs to change. Over-invest in internal 
communication and training for managers and employees at all 
levels.

10. Embed Customer Experience into the organisation’s 
infrastructure: Measure the experience you are committed to 
delivering; ensure performance management and HR processes 
are aligned with the CX and drive the right behaviour; integrate 
customer experience priorities into the business plans and 
budgets.

Read more at http://www.business2community.com/customer-
experience/top-cx-tips-delivering-branded-customer-experience-
01904749#RUKkcP8QmQ17xtbl.99
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3. Pay attention to the employee experience: As we know from 
the Service Profit Chain there is a strong correlation between the 
employee experience and the customer experience. Address any 
factors that are having a negative impact on employee morale.

4. Appoint people with strong collaboration skills: One of the 
biggest obstacles to progress on any CX implementation is lack of 
buy-in from key stakeholders and functions. Make sure the people 
you appoint to lead the effort have strong collaboration skills which 
will be needed to create alignment, commitment and engagement.

5. Customer insight: Start with customer insight gathered from 
your most important target customers – uncover the functional and 
emotional factors that drive retention and word of mouth referral.

6. Design a Branded Customer Experience: That the organisation 
can deliver seamlessly across all channels. Three factors should 
drive the design of your BCE – what matters most to target 
customers; what your organisation can excel at and become known 
for; where the competitive opportunity is.
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Here are the top CX tips we 
have learned along the way:

1. Engage the senior 
leadership early: Top down 
leadership is important in 
articulating a clear customer 
vision and aligning the whole 
organisation around it. People 
take more notice of what 
leaders do rather than say, so 

engage leaders in ways that 
are visible to the organisation.

2. Establish a cross functional 
governance process: 
Implementing a BCE requires 
company wide engagement. 
Ensure composition of the 
Steering Group and Working 
Group is truly cross functional.

ARTICLE

 Top CX Tips for
 Delivering A

 Branded Customer
Experience

Over the last 10 years we have had the pleasure of 
working with many global organisations, across many 
sectors; retail, financial services, telecoms, technology, 
hospitality, professional services on the design and 
implementation of their Branded Customer Experience * 
(BCE) programmes.






