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فهرست

سر مقاله

المپیاد مهارتهای ارتباط با مشتری در خدمات پس از فروش

 اطلس خودرو در صدر شرکت های فروشنده خودرو سواری

حضور اطلس خودرو در طرح انتظامي_ترافیكي زمستان89

ورزشكاران جسور و پر انرژي، باالترين امتیاز ممكن را

 به دست آوردند! 

الستیک، قلب دوم خودرو

چگونه از تنش حاکم بر گفتگو بكاهیم

برف پاك کن هاي هوشمند در خودروهاي لوکس

آزمون تعیین صالحیت کارشناس و تكنسین هاي فني

 نحوه   پاسخگويی به مشتريان عصبانی و خشمگین

اطلس خودرو، حامي جوانان طراح ايراني

فهرست    عاملیتهای  مجاز
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فرهنگ مشتري مداري و ارتقاء سطح خدمات
در جهاني كه هر لحظه در حال دگرگوني و تغييرات شگفت انگيز است، 
كيفيت  دليل،  همين  به  و  مي زند  را  اول  كه حرف  است  ارتباطات  این 
دارد.  آن  ارتباطاتي  كيفيت  به  بستگي  سازمان  یك  حيات  و  زندگي 
نقطه  درك  آنها  مهم ترین  اما  مهارت هاست،  از  مجموعه اي  ارتباطات 

نظرهاي طرف مقابل و شفاف سازي اهداف خویش است.
با توجه به اهميت و جایگاه مشتري مداري در ایجاد زیر ساخت ها و 
راهكارهاي ارتباطي یك سازمان و تأثيرات شگرفي كه بر سایر بخش ها دارد، 
كاركرد صحيح در این زمينه مي تواند در رشد و توسعه یك مجموعه 

نقش بسزایي داشته باشد.
این در حالي است كه مهارت در ایجاد ارتباط مناسب خارج سازماني  
نه تنها بر قابليتها و تواتمندیهاي مجموعه مي افزاید، بلكه سبب نمایش 
قدرداني  و  اعتماد  احترام،  نتيجه  در  و  سازمان  آورد هاي  دست 
مخاطبان خواهد شد، بنابراین هرچه ارتباط اثرگذار و انعطاف پذیرتر 
باشد، تطابق عملكرد با انتظارات ساده تر و اجراي مسئوليتها را بهينه تر 

خواهد نمود كه در نهایت تحقق اهداف سازمان متجلی خواهد شد. 
شركت اطلس خودرو به عنوان نمایندگي رسمي گروه خودروسازي 
كياموتورز در ایران، هميشه با آغوش باز خود را در معرض قضاوت 
مردم و مشتریان قرار داده و با برقراري ارتباط بدون واسطه با آنان 
و با حضور متخصصان عرصه  حمل و نقل به شناسایي نقاط بهبود 

و قوت خود مي پردازد.
در  ایران  استاندارد  و  كيفيت  بازرسي  شركت  اخير  تحقيقات  نتایج 
از فروش كه در ماه گذشته  اندازه گيرى رضایت مشتریان  زمينه 
توسط  اول  رتبه  كسب  و  است  منتشر شده  نيز  عمومی  صورت  به 
شركت اطلس خودرو در بين كليه فعاالن حوزه خودروهاى سوارى، 
راستاي  در  اطلس خودرو  افتخارات شركت  كارنامه  در  زرینی  برگ 
احترام و برقراري ارتباط موثر با مشتریان و جلب رضایت آنان است 

كه در این شماره جزئيات آنرا مطالعه خواهيد فرمود. 
فرصت را جهت تشكر از كليه اعضاء خانواده اطلس خودرو كه با كوششهاى 

بی دریغ خود سبب كسب این موفقيت شده اند مغتنم می شماریم.
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بازدید  از نحوه برگزاري آزمون  مجموعه 
به عمل آورد.

پس از استراحت و پذیرایي از شركت كنندگان، 
اسامي نفرات برنده توسط مهندس ميرآفتابي 
نفر   5 كنندگان  شركت  بين  از  شد.  اعالم 
از  نفر   3 فروش،  از  پس  خدمات  واحد  از 
دیگر واحد هاي شركت اطلس خودرو و 25 
و  شدند  برگزیده  عامليت ها  پرسنل  از  نفر 
یافتند.  راه  عملي(  )آزمون  بعد  مرحله  به 
هدیه اي  اهداي  با  برگزاري  كميته  همچنين 
به رسم یادبود از شركت كنندگان حذف شده 

قدرداني كرد.
برخي  با  كتبي،  آزمون  پایان  از  پس 
نحوه  خصوص  در  كنندگان  شركت  از 
داشتيم  كوتاهي  گفتگوي  آزمون  برگزاري 
المپياد جویا  با  و نظرات آنها را در رابطه 

شدیم:
فرهادي فر از عامليت مجاز مالیر، با ابراز 
مسئوالن،  برخورد  نحوه  از  خرسندي 
به  آزمون،  برگزاري  نحوه  و  زمان بندي 
كرد.  اشاره  مفهومي  بودن سواالت  آسان 
سياسي نماینده عامليت مجاز مشهد نيز با 
بيان این مطلب كه برگزاري چنين آزمون هایي 

كمپاني خودروسازي كياموتورز، با اندیشه  اى 
ارائه  به  مداري  مشتري  زمينه  در  نوگرا 
از  جهاني  یكپارچه  فروش  از  پس  خدمات 
طریق ارائه آموزش هاي تخصصي و ایجاد 
مي پردازد.  سازماني  نيروهاي  در  انگيزه 
این  نماینده  عنوان  به  نيز  خودرو  اطلس 
سازمان عظيم، در راستاي تحقق آرمان هاي 
قدم ایران  مرزهاي  داخل  در  كياموتورز 

بر مي دارد. برگزاري المپياد مشتري مداري 
دیگري  نماد  فروش،  از  پس  خدمات  در 
شعار  تأیيد  در  خودرو  اطلس  اقدامات  از 

"پشتيبان همچون خانواده" است.    
از  پس  خدمات  در  مداري  مشتري  المپياد 
فروش، در دو مرحله آزمون كتبي و عملي 
در  و  نفر   90 اول  مرحله  در  شد.  برگزار 
مرحله دوم 33 نفر شركت كننده از پرسنل 
و عامليت هاي مجاز شركت اطلس خودرو 

حضور داشتند.
در محل  كنندگان  نخست، شركت  روز  در 
براي  خودرو  اطلس  مركزي  تعميرگاه 
از  و پس  آمدند  هم  گرد  گویي  آمد  خوش 
جمعي  دسته  عكس  یادبود  عنوان  به  آن، 

گرفتند. 

در سالن  كنندگان  استقرار شركت  از  پس 
آزمون، مهندس احمدي مدیر واحد خدمات 
پس از فروش به شركت كنندگان خير مقدم 
گفت و از آنها به خاطر استقبال و حضورشان 
كه  كرد  تاكيد  او  كرد.  قدرداني  آزمون  در 
هدف از برگزاري این رقابت، رفع نيازهاي 
سازي  فرهنگ  و  خودرو  اطلس  آموزشي 
ادامه،  در  است.  عظيم  مجموعه  این  در 
مهندس ميرآفتابي سرپرست واحد آموزش 
مورد  در  المپياد  برگزاري  كميته  مدیر  و 
آن،  از  پس  و  داد  توضيحاتي  آزمون 
سواالت و پاسخنامه ها ميان شركت كنندگان 

توزیع شد.

آزمون کتبي 
بود:  تستي  سوال   50 شامل  كتبي  آزمون 
پشتيبان  و  كاریزما  مباحث  از  سوال   20
مباحث  از  سوال   25 خانواده،  همچون 
مشتري مداري و 5 سوال فني عمومي. مدت 
دقيقه   100 سؤاالت  به  پاسخگویي  زمان 
در نظر گرفته شده بود. در طول برگزاري 
آزمون، مهندس سيد محمد گرامي، قائم مقام 
مدیر عامل شركت به همراه مدیران ارشد 

بسيار مفيد و اثرگذار است، رضایت خود 
را از نحوه برگزاري و سواالت مطرح شده 
مجاز  عامليت  نماینده  ریحاني  كرد.  اعالم 
ساده  و  مفيد  بسيار  سواالت  گفت:  تهران 
بود و با جزوه ها و كالس هاي برگزار شده كاماًل 
برخورد  و  برگزاري  نحوه  داشت.  تطابق 

مسئوالن هم بسيار عالي بود.
بابل  مجاز  عامليت  نماینده  روشن  بزرگ 
نيز نظراتي مشابه داشت و برگزاري چنين 
مفيد  و  كاربردي  بسيار  را  آزمون هایي 

دانست.

آزمون عملي
آزمون عملي نهم دي ماه برگزار شد. این 

آزمون شامل 3 جایگاه بود:
1( پذیرش خودرو 2( ترخيص خودرو  3( 
داخل سالن تعميرگاه )در هنگام تعميرات(. 

برگزیدگان آزمون كتبي به صورت قرعه كشي 
براي یكي از سه جایگاه انتخاب مي شدند. 
داور  دو  حداقل  جایگاه  از سه  یك  هر  در 
حضور داشتند كه نحوه عمل، پاسخگویي 
و چگونگي مواجه شدن با مشتریان شاكي، 
حل  راه  كردن  پيدا  و  مسئله  حل  نحوه 
را  كنندگان  شركت  و  بررسي  را  درست 
توسط چك ليست مشتركي ارزیابي كردند. 
شركت كنندگان در این جایگاه ها با مشتري 

روبرو مي شدند، نحوه عملكرد، برخورد و 
پاسخگویي  قابليت هاي  و  توانایي  سطح 
آنها توسط كارشناسان و داوران بررسي 
و بر اساس آن به امتياز دهي مي پرداختند. 
در پایان آزمون، نتایج بررسي و اعالم شد 
و شش نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند 

كه جوایزي به رسم یادبود به آنان اهدا شد.

نفرات برتر: 
• فاطمه ماهري فرد از شركت اطلس خودرو، 
برنده مدال طال، یك سكه بهار آزادي، یك 

واحد آموزش اطلس خودرو برگزارکرد

المپیاد مهارتهای ارتباط با مشتری در خدمات پس از فروش
دستگاه دوربين عكاسي و لوح تقدیر. 

شركت  سرویس  واحد  از  مرادي  هانيه   •
از  نيلي  حاجي  محمد  و  خودرو  اطلس 
عامليت 311 اصفهان، برنده مدال نقره، یك 
نيم سكه بهار آزادي، یك دستگاه MP4 و 

لوح تقدیر.
• سيد مهدي حسيني از عامليت 112 تهران، 
و  یزد   321 عامليت  از  خبيري  مصطفي 
حسام الدین مالیي ازعامليت 222 چالوس 
برنده مدال برنز، یك ربع سكه بهار آزادي، 

یك ساعت مچي و لوح تقدیر.
مدیر  سازمان،  ارشد  مدیر  از  پایان  در 
كميته  اعضاي  و  فروش  از  پس  خدمات 
شامل:  المپياد  كننده  برگزار  نفره  ده 
واحد  مربيان  و  كارشناسان  سرپرستان 
خدمات پس از فروش كه با تالش بي وقفه 
را  المپياد  این  موفق  برگزاري  موجبات 

فراهم آوردند قدرداني شد.  
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از  مشترى  رضایت  بعدى  رده هاى  در 
كشور  در  سوارى  خودروهاى  فروش 
قرار دارند. در این تحقيق، بيش از 95 هزار 
مشترى خودروهاى سوارى، در شش ماه اول 

امسال در كشور مورد پرسش واقع شده اند.
در این پيمایش 95 نماینده فروش محصوالت 
مــورد  خـــودرو  اطلــس 
و  گرفته  قرار  ارزیــابي 
مشتریان  از  نفر   1345 با 
تلفن  طریق  از  شركت  این 

مصاحبه شده است.
در گزارش مذكور، به بررسي 
رضایت مشتریان در حوزه 
فروش پرداخته شده است. 
رضایت  اندازه گيري  براي 
مشتریان از فروش شركت هاي 
به  با توجه  خــودرو ساز، 
كــاركـرد هاي  و  فعاليت ها 
حوزه  این  در  انتظار  مورد 
شاخص هاي فروش به شرح 

ذیل طراحي شده اند:
»اطالع رسانی و پاسخگویی«، 
»توجه به خواسته مشترى«، 
»هزینه و زمان صرف شده« 
و »وضعيت و شرایط تحویل 
كــه در  خودرو«، چهار شاخص اصلي اند 
قــالب 18 خصوصيت اندازه گيرى شده اند. 

با  ایران-  در  كياموتورز  نماینده رسمي   –
صدر  در   ،۶۷5 مشترى  رضایت  شاخص 
گرفته  قرار  سوارى  فروشنده  شركت هاى 

است.
بعد ازاطلس خودرو، شركت هاى آسان موتور، 
در  خودرو  پارس  و  خودرو  ایران  سایپا، 

رضایت  رده بندى  پنجم  تا  دوم  رده هاى 
قرار  كشور  در  خودرو  فروش  از  مشتریان 
دارند. سناباد خودروي توس، خودروسازان 
راین، مدیران پارس و خودروسازى مدیران 

رضایت  اندازه گيري  پيشين،  سال هاى 
مشتریان در قالب یك طرح نوین و فرایندي 
دهنده  ارائه  شركت هاي  سوي  از  پيشرو 
اما  مي شد،  نگریسته  محصوالت  و  خدمات 
تحقيقاتي  فعاليت  این  اخير،  سال هاي  در 
نيازهاي غير قابل چشم پوشي  از  یكي  به 

مدیران ارشد سازمان ها 
بدل شده است.

در حال حاضر، شركت 
و  كيـفيت  بــازرسي 
ایـران به  استــاندارد 
وزارت  از  نمـایندگي 
صنایع و معادن متولي 
رضــایت  ارزیــابي 
طریق  از  مشتریان، 
طراحي و اجراي طرح 
آنان  از  سنجي  نظر 
در حوزه هاي مختلف 
از جمله فروش است.

تحقيق  آخرین  نتایج 
این سازمان در زمينه 
رضـایت  اندازه گيرى 
فـروش  از  مشتریـان 
خودروهاى سوارى در 
كشور به تازگي  منتشر 

ميانگين  گزارش،  این  اساس  بر  است.  شده 
خودروهاى  فروش  از  مشتریان  رضایت 
سوارى در نيمه نخست امسال ۶44 امتياز 
از هزار امتياز اعالم شده و شركت اطلس خودرو 

با باالترين میزان رضايتمندی مشتريان

اطلس خودرو در صدر شرکت های فروشنده خودرو سواری

شركت  امداد  شبكه  از  اتومبيلراني  و  جهانگردي  كانون  دعوت  با 
اطلس خودرو، یك دستگاه كارنيوال امداد مجهز، به همراه امدادگر، 
دوشنبه 22 آذر ماه امسال در محل شهرك آزمایش تهران شركت 
آمادگي  اطلس خودرو  امداد شركت  این رزمایش، شبكه  در  كرد. 
خود را جهت امداد رساني به خودروهاي امداد خواه كياموتورز، 

اعالم كرد.
در طرح برگزار شده، نمایندگاني از كانون جهانگردي و اتومبيلراني، 

امداد ایران خودرو، امداد خودروي سایپا، هالل احمر، آتش نشاني، 
شهرداري، اورژانس، نيروي انتظامي و راهنمایي و رانندگي، به همراه 
مومني  سردار  داشتند.  حضور  امداد  هليكوپترهاي  و  خودروها 
وي  داشت.  رزمایش حضور  این  در  نيز  پليس راهور ناجا  رئيس 
در خصوص آماده باش واحدها براي امداد جاده اي و شبانه روزي، 
برف روبي جاده ها، آتش نشاني و كنترل ترافيك جاده ها سخن گفت. 

در پایان مراسم، خودروهاي امداد به اجراي رژه پرداختند.

جواد نفري- سرپرست واحد خدمات ویژه )VIP (حضور اطلس خودرو در طرح انتظامي_ترافیكي زمستان89 
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كيا اپتيما، یك خودروي جدید تمام عيار و 
تجسم كامل این گفته پيتر شرایر است: "یك 

ورزشكار جسور و پر انرژي".  
جوایز  اولين  جوایز،  این  كه  است  گفتني 
بزرگ طراحي محصوالت كيا نيستند. سال 
جایزه  دو  هر  برنده  ونگا  كيا  نيز،  گذشته 
طراحي IF و red dot شد. این در حالي بود 
كه كيا سول هم جایزه red dot  را به دست 

آورده است.

مركز  در  شده اند،  برنده  محصوالت  كه 
گذاشته  نمایش  به  هانوفر  نمایشگاه هاي 
برپا   2011 اگوست  تا  نمایشگاه  مي شوند. 
مي شود چند صد  پيش بيني  و  بود  خواهد 

هزار بازدید كننده داشته باشد.
توسط   IF معتبر  جایزه  آوردن  دست  به 
سومين نسل كيا اسپورتيج، تحول مهيجي 
در طراحي خودروهاي كراس اوور كوچك  
اسپورتيج،  كيا  موفقيت  مي آید.  شمار  به 
آميخته اي است از ویژگي هاي كليدي مجسم 
كيا؛ ویژگي هایي  پویایي بصري نوظهور  در 
همچون موقعيت مطلوب فرماندهي خودرو 
هنگام رانندگي، ارتقاء احساس امنيت، افزایش 
فاصله تا زمين و ... همه این خصوصيات، 
موجب خلق طراحي صيقلي و مناسب شهر 

با جذابيت جهاني شده است.
عنصر كليدي طراحي در ساختمان هدفمند 
شيشه  سطح  كاهش  جدید،  اسپورتيج  كيا 
نسبت به پروفایل بدنه است. سر گروه تيم 

طراحي كيا، پيتر شرایر تشریح كرد: ما یك 
خودرو خلق كرده ایم با نسبت فلز و شيشه 
مشابه خودروهاي اسپرت. احساس امنيت 
و محافظت در پالن طراحي از سوابق قوي 
آن نشات مي گيرد؛ همان طور كه مي دانيد، 
امتياز  "باالترین  ستاره،   5 اسپورتيج  كيا 
سازمان  تصادفات  تست  در  را  ممكن" 
NCAP اروپا دریافت كرد؛ هم چنان كه همه 
مدل هاي جدید كيا از سال 200۷ این عنوان 

را داشتند.
به  آغاز  كه  نيز  پویا  و  زیبا  اپتيماي  كيا 
پاریس  خودروي  نمایشگاه  در  را  كارش 
عنوان  به  تاكنون  گرفت،  جشن   2010
چندین كشور  در  پرفروش ترین محصول 
این  بازار بومي كره،  ظاهر شده است. در 
خودروي سواري اسپرت مستقيم به سوي 
باالترین نقطه خودروهاي كالس D حركت 
اولين خودروهاي كيا بود كه  كرد و جزو 

در چنين موقعيتي قرار گرفت.

هانوفر )در كشور آلمان( بنيان گذاري  شد و در 
رقابت هاي  از بزرگ ترین  حال حاضر یكي 
جهاني در زمينه طراحي محسوب مي شود. 
 ،2011 سال   IF جایزه  اندركاران  دست 
براي  كشور   43 از  پيشنهاد   2۷5۶ تعداد 
مختلف  گروه   1۶ در  محصوالت  شركت 
دریافت كردند. در این ميان، كيا اسپورتيج 
و كيا اپتيما در گروه "طراحي وسایل حمل 

و نقل" برنده شدند.
جایزه  براي  هدایا  تقدیم  رسمي  مراسم 
 2011 مارس  اول   ،IF محصول  طراحي 
افتتاحيه  با  مصادف  شد،  خواهد  برگزار 
نمایشگاه CeBIT "بزرگترین نمایشگاه بازرگاني 
جهان". در نمایشگاه CeBIT، آخرین تجهيزات 
دیجيتال فن آوري اطالعات و وسایل ارتباط 
در  كار  محيط  و  منازل  براي  دور  راه  از 
مي گيرد.  قرار  عالقمندان  دید  معرض 
جوایزي  همه  روز  این  در  این،  بر  عالوه 

كيا اسپورتيج و اپتيما نشانه مثبتي است از 
گام هاي بلند و شگرفي كه در مسير تحول 

سبك محصوالت كيا برداشته شده است.
ما  جهاني  مدیریت  تمركز  داد:  ادامه  او 
 2000 دهه  اواسط  از  كه  طراحي  روي  بر 
آغاز شد، در حال حاضر به ثمر نشسته و 
كيفيت خودروها  بهبود سریع  با  آن  تلفيق 
توسط  كه  آوري  حيرت  طراحي هاي  و 
به  جهان  سراسر  در  ما  طراحي  تيم هاي 
پيتر  طراحي"  تيم  گروه  سر  سرپرستي 
شرایر" خلق شده، موجب باال رفتن اعتبار 

برند كيا شده است.
از زمان   IF جایزه ساالنه طراحي محصول
معرفي اش در سال 1953، یكي از مهم ترین 
طراحي  برترین هاي  براي  جهاني  جوایز 
نمایشگاه  جایزه  این  خاستگاه  است. 
Die gute Industrieform )طراحي صنعتي 
ممتاز( بوده است كه توسط نمایشگاه تجاري 

 2011 مدلهاى  به   IF طراحي  جایزه 
جایزه  این  گرفت.  تعلق  اپتيما  و  اسپورتيج 
خالقيت،  ساخت،  طراحي،  در  كيفيت  براي 
ارگونومي و ایمني محصوالت كيا به این دو 

مدل از خودروهاي كياموتورز اعطا شد.

سئول 6 دسامبر 2010
 IF محصول  طراحي  جایزه  اعالم  پي  در 
یك  عنوان  به  كياموتورز   ،2011 سال 
اوور  كراس  شد:  مطرح  جانبه  دو  برنده 
داوران  هيات  اپتيما.  سواري  اسپورتيج، 
عالوه بر كيفيت طراحي، معيار هاي دیگري 
محصول،  كارگيري  به  سهولت  همچون 
اقتصادي بودن و ایمني را نيز به رسميت 
جایزه  تمركزهاي  از  دیگر  یكي  شناخت. 
امسال، برند سازي شركت كنندگان بود. 

نایب رئيس و مدیر ارشد  "تاي هيون اوه" 
اخير  جوایز  گفت:  كياموتورز  كمپاني 

۶

ورزشكاران جسور و پر انرژي ، باالترين امتیاز ممكن را به دست آوردند!
IF  اسپورتیج و اپتیما،  برندگان جايزه طراحي www.kiamotors.com :گردآوري و ترجمه: آتوسا كيازر- سرپرست روابط عمومي   منبع
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كننده  تكميل  الستيك،  و  رینگ 
سيستم تعليق خودرو است. یكی 
از مهم ترین پارامترها در خصوص 
الستيك نيز، تنظيم بودن ميزان 
فشار باد آن بر اساس توصيه 
كه  است، چرا  كارخانه سازنده 
تنظيم نبودن فشار باد الستيك، 
سایی،  الستيك  نظير  مشكالتی 
افزایش مصرف سوخت، لرزش 
باال، كشش  دورهاى  در  فرمان 

قدرت  آمدن  پایين  سمت،  یك  به  خودرو 
به  جاده  ضربه هاى  انتقال  فرمان پذیرى، 
مجموعه اتاق و نهایتًا سرنشينان خودرو و 

اثرات سوء دیگرى را در پی دارد. 
موضوع،  این  اهميت  به  توجه  با 
نصب سيستمی كه راننده را از ميزان 
سازد،  مطلع  الستيك ها  باد  فشار 
هميشه مورد توجه خودرو سازان 

بزرگ جهان بوده است.
اجزاي اصلي این سيستم به شرح 

زیر است:
همان طور كه در تصویر دیده مي شود، این 
الكترونيك  كنترل  واحد  شامل  سيستم 
و  انداز  راه  فشار،  سنسور  )گيرنده(، 

كار  است. طرز  دهنده  هشدار  چراغ هاي 
بدین صورت است كه سنسور فشاري كه 
روي والو الستيك نصب شده، ميزان فشار 
فواصل  در  و  كرده  حس  را  الستيك  باد 

این  خودرو،  وضعيت  به  بنا  معين  زماني 
اطالعات را به صورت فركانس رادیــویي، 

به منظور جلوگيري از تخليه سریع باتري 
باید  فقط  اطالعات  ارسال  سنسور،  داخل 
بدین  گيرد.  صورت  نياز  مورد  زمان  در 
مطابق  را  سنسور  كاري  وضعيت  منظور 
با وضعيت خودرو مانند زیر تقسيم بندي 

مي كنند:

 )PARKING MODE( 1- حالت پارك
دقيقه   19 از  بيش  كه خودرو  در صورتي 
ساعت  بر  كيلومتر   25 از  كمتر  سرعت  با 
حركت كند، سنسور وارد حالت پارك شده 
یكبار  ساعت   13 هر  وضعيت  این  در  و 

اطالعات خود را ارسال مي كند.

2- حــالت معــرفي اتــوماتیک
 )AUTO LEARNING(

 PARKING MODE هر زمان كه خودرو در
 25 از  بيش  به  آن  اگر سرعت  دارد،  قرار 
كيلومتر بر ساعت افزایش یابد، سنسورها 
مجددا به صورت اتوماتيك به واحد كنترل 
 15 هر  وضعيت  این  در  مي شوند.  معرفي 

اطالعات سنسور  بار  تعداد 30  به  و  ثانيه 
ارسال مي شود.

)DRIVING MODE( 3- حالت رانندگي
این وضعيت براي رانندگي معمولي و سرعت 
باالي 25 كيلومتر بر ساعت در نظر گرفته 
اطالعات  وضعيت،  این  در  است.  شده 
كنترل  واحد  براي  دقيقه  یك  هر  سنسور 
ارسال مي شود. توجه داشته باشيد، در صورتي 
خودكار  معرفي  وضعيت  در  سنسور  كه 
سنسورها،  معرفي  تكميل  از  پس  باشد، 

سيستم وارد DRIVING MODE مي شود.

خواهد شد. هر سنسور داراي یك باتري 3 
ولتي ليتيومي است كه قابليت جدا شدن از 
سنسور را نداشته و در صورت تخليه ولتاژ 
باتري، سنسور به طور كامل باید تعویض 
شود. عمر باتري داخل سنسور حدود 10 

سال است.
ارسالي  امواج  تداخل  از  جلوگيري  براي 

احتمالي از خودروهاي كناري و تشخيص 
مربوط  سنسور  از  رسيده  فركانس  اینكه 
به كدام چرخ است، هر سنسور داراي یك 
این  است.  بفرد  منحصر  شناسایي  شماره 
شماره شناسایي باید بعد از نصب سنسور 
بر روي الستيك خودرو براي واحد كنترل 

الكترونيك معرفي شود.

بـــراي   ،433MHz معــادل 
گيرنده كه در داخل واحد كنترل 
است  گرفته  قرار  الكترونيك 
ارسال مي كند. گيرنده، فركانس 
رادیویي دریافت كرده را به یك 
خواندن  قابل  و  الكتریكي  پيام 
این  نهایت  در  مي كند،  تبدیل 
اطالعات در واحد كنترل الكترونيك 
تجزیه و تحليل مي شود و در صورت 
ميزان نبودن فشار باد الستيك، 
چراغ هشدار مربوط به آن روشن خواهد شد.

نحوه  عملكرد سنسور فشار باد الستیک 
نوع  از  فشار،  سنسور  این 
ذكر  به  الزم  و  بوده  پيزوالكتریك 
مواردي  فشار،  بر  عالوه  كه  است 
را  شتاب  و  حرارت  درجه  قبيل  از 
اصلي  هدف  مي كند.  اندازه گيري  نيز 
اندازه گيري دما، جلوگيري از آسيب 
حرارت  درجه  است.  سنسور  دیدن 
 40°c بين  این سنسور  براي  مناسب 
خارج  كه  صورتي  در  و  است   - ~ 150°c

سنسور  عملكرد  باشد،  محدوده  این  از 
ثبت  مربوطه  خطاي  كد  و  شده  محدود 

گردآوري و ترجمه : سيد مهدي عربي – مربي آموزش فنيالستیک ، قلب دوم خودرونظارت بر فشار باد الستیک را جدي بگیريد
منبع : كتابچه تعميراتي خودروي سورنتو جدید 
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از مقدمه نامربوط و آغاز گفتگو از جایي بسيار دورتر از نقطه هدف، 
مشكالت زیر را همراه دارد:

نامربوط دیگرى كشيده شود و  به موضوعات  ممكن است بحث   •
نامربوط شود. در  از زمان گفتگو صرف صحبت هاي  مدت زیادى 
این صورت، طرف مقابل به گفته هاى شما توجه كافی نخواهد داشت. 
به  می دهيم  ترجيح  ما  از  بسيارى  گفتگویی،  چنين  در  است  بدیهی 
برویم.  طرفه  اصلی  بحث  آغاز  از  و  بپردازیم  طوالنی  مقدمه چينی 
توصيه ما هم این نيست كه بحث را مستقيم و بي مقدمه آغاز كنيد. اما 
توصيه می كنيم كه تا حد امكان مقدمه را كوتاه و مرتبط با موضوع 

مورد نظر انتخاب كنيد. 

• خواسته های درونی تان رابیان کنید 
نه تنها در گفتگوهاى پرتنش، بلكه در گفتگوهاى معمولی نيز، درك 
افتاده كه طرف  اتفاق  بارها  خواسته هاى طرف مقابل ساده نيست. 
گفتگو چيزى می گوید و شما منظور او را طور دیگرى برداشت می كنيد. 
در شرایطی كه تنش و احساسات بر گفتگو حاكم می شود، توانایی 
تحليل منطقی انسان ها بيش از هر زمان دیگرى كاهش می یابد. در این 
شرایط، هر یك از طرفين باید بكوشند براي درك درست خواسته و 
مواضع خود به طرف مقابل كمك كنند. هنگامی كه گفتگویی پرتنش 
خود  خواسته هاى  و  انگيزه ها  مختلف،  جمالت  با  است،  جریان  در 
با  بگویيد  بگذارید.  ميان  در  مقابل  طرف  با  صریح  صورت  به  را 
چه هدفی مكالمه را آغاز كرده اید و هر وقت احساس كردید طرف 
مقابل برداشت نادرستی از رفتار و گفته هاى شما دارد، بالفاصله به 

خواسته هاى درونی خود اشاره كنيد. 

شفافيت، تا آنجاست كه طرف مقابل آن را به عنوان توهين تلقی نكند. 

• محتوای غیر کالمی پیام 
تمام پيام هایي كه در یك گفتگوى پرتنش ميان شما و طرف مقابل تان 
منتقل می شود از نوع كالمی نيست. به بيان دیگر، لحن گفتگو، حالت 
نگاه و چهره، حركت بدن، بلندي صدا، سكوت و سایر عالیم غير كالمی، 
اصلی ترین بخش پيام شما را تشكيل می دهند. در یك مكالمه پرتنش، 
چگونه مي توان از عالیم غير كالمی استفاده كرد؟ آیا باید عصبانيت 
خود را با پيام هاى غير كالمی )تند حرف زدن، بلند حرف زدن، تكان 
دادن شدید دست و بدن و...( همراه كنيد؟ آیا بهتر نيست رفتارهاى 
غير كالمی ما، حاكی از تابعيت باشد؟ )مانند آرام كردن صدا، نگاه 

كردن به زمين و ...(
بهترین روش استفاده از عالیم غير كالمی در یك گفتگوي پرتنش، 
استفاده از عالیمي حاكی از رفتار خنثی و بی تفاوت است. عدم تغيير 
صدا )نه بلندتر و نه آرام تر از قبل(، عدم تغيير سرعت بيان كلمات و 
جمالت، حفظ تماس چشمی با طرف مقابل )بدون آنكه نگاه تان حاكي 
از عصبانيت و نگرانی باشد(، كنترل حركات بدن و استفاده از تمامي 
عالیمی كه به نوعی حالت خنثی و بی تفاوتی را القا می كنند، می تواند 

در این شرایط موثر واقع شود. 

• استدالل های منطقی، همیشه اثربخش نیست 
با  كرد  سعی  ابتدا  اميرى  كه  دیدید  گزارش،  ابتداي  سناریوى  در 
استدالل منطقی حميدى را آرام كند. حالت پيچيده تر این رفتار زمانی 
است كه یكی از طرفين می كوشد از پشتوانه هاى حقوقی و یا حمایت 

شخص ثالث در جریان مكالمه استفاده كند. 
در شرایطی كه احساس می كنيد فضاي جلسه مذاكره پرتنش شده، 
بهتر است به گفتگو ادامه ندهيد. در این شرایط، نيازي نيست با استدالل هاى 
آرام كردن فضا،  براى  را توجيه كنيد. تالش  منطقی، موقعيت خود 

تنها كارى است كه می تواند اثربخش باشد.
حميدى،  مقابل عصبانيت  در  اميرى  اگر  شد،  اشاره  كه  طور  همان 
با لحني آرام و بدون تاثير پذیرى از حميدى، تنها با كمی حوصله و 
توضيح به مشتري، فضا را تغيير مي داد و با تایيد حرف هاى او فضا 
را آرام مي كرد، كار به تنش و برخورد نمي كشيد و موضوع به خوبي 

حل و فصل مي شد. 

• به افراد حمله نكنید 
شاید این توصيه بدیهی به نظر برسد، اما در شرایطی كه تنش بر 
گفتگو حاكم است، معموال آدم ها فراموش می كنند كه در حال گفتگو 

در مورد یك  "موضوع " هستند، نه در مورد یك شخص. 
به  فقط  نباید  او،  به  مستقيم  حمله  عدم  و  مقابل  طرف  به  احترام 
جمله بندى محدود شود. این نكته را باید در ذهن خود نيز یادآوري 
بلكه یك  كنيد كه مشكل به وجود آمده، مشكل طرف مقابل نيست، 
این  در  شركت  براي  دليلی  نبود،  چنين  اگر  است.  مشترك  مشكل 
یك  به  همه  مشترك،  مشكل  یك  در  بنابراین  نداشت.  وجود  گفتگو 

ميزان مسئول حل مشكل اند و هيچ كس متهم نيست.
 

• از موضوعات نامربوط شروع نكنید 
یكی از اشتباهات متداول هنگام مواجه شدن با یك گفتگوي تنش زا، این 
است كه به دليل ترس از مطرح كردن مستقيم موضوع، سعی می كنيم 
با مقدمه چينی صحبت خود را آغاز كنيم. این كار به خودى خود، كار 
بدى نيست. اما مشكل از آنجا آغاز می شود كه معموال نقطه اى بسيار 
دور را براى شروع بحث انتخاب می كنيم. طبيعی است چنين گفتگویی 
را به سختی و با صرف زمان زیاد می توان به نتيجه رساند. استفاده 

Robbins , s.p., "organization behavior " . prentice hall , new jersey ,2001
Robinson , R .J , )1995( , " defusing the exploding offer : the farpoint gambit " , 
negotiation journal , july , kluwer academic

سناريو:
آقاى حميدى طي برنامه ریزي خانوادگي  براي مسافرت در تابستان، 
اوایل تيرماه یك دستگاه خودروي جدید از یك شركت وارد كننده 
خودرو پيش خرید كرد. زمان تحویل خودرو طبق اعالم شركت ۶0 
روز بعد بود. بدین ترتيب، حميدي تصميم گرفت كه شهریور ماه به 
مسافرت بروند. خودرو قبل از ۶0 روز تحویل داده شد، اما به علت 
مشكالت شماره گذارى 30 روز در پاركينگ منزل او بالاستفاده ماند 
تا مجوز شماره گذارى صادر شود. وي در هر بار تماس تلفنی با 
شركت با توضيحات متفاوتي از سوى كارشناسان فروش رو به رو 
مي شد. این در حالي بود كه فصل تابستان رو به اتمام بود و این 
حميدي  سرانجام  كرد.  بيشتر  و  بيشتر  را  خانواده  فشار  موضوع 

تصميم گرفت شخصا به سازمان فروش مراجعه كند.
در بدو ورود، او با كارشناس فروش )اميرى( آشنا شد و در مورد 
شماره گذارى خودرو خریداري شده از او توضيح خواست. اميرى 
با ارائه اطالعاتي مبني بر مشكالت شماره گذارى، سعی كرد مشتري 
را آرام كند، در ابتدا حميدى از توضيحات او قانع شد، اما تنش ها و 
فشارهاي اخير خانواده و مشغله كارى و ... كار خود را كرده بود. 
او ناخودآگاه از كوره در رفت و فریاد زد: " شما كه توانایی شماره 
انتظار چنين  اميرى كه   " گذارى ندارید، چرا خودرو وارد می كنيد؟ 
برخورد تند و خشني را نداشت، گفت: " شماره گذاري به شركت ما 
مربوط نيست و اگر اصرار دارید، موضوع را از راهنمایي و رانندگي 
پيگيري كنيد ! " در اینجا بود كه تنش بيشتر و بيشتر شد، شعله خشم 

حميدي زبانه كشيد و .... 
شما هم حتمًا در صحبت با دیگران، با برخوردهاي تند و رفتارهاى 
كه  باشد  آمده  پيش  شرایطي  هم  شاید  شده اید.  روبرو  تهاجمی 
خودتان هم این گونه رفتار كرده باشيد. هنگامی كه مذاكره و گفتگو 
به سمت رفتارهاى تهاجمی پيش می رود، معمواًل هر یك از طرفين از 
تمام ابزارهاى كالمی، روانی، رفتارى و ... براى لطمه زدن و نابود 
با  آنها تالش می كند  از  استفاده می كند. هر یك  مقابل  كردن طرف 

فریاد زدن، پرخاشگري و بزرگ نمایی ضعف ها و مشكالت طرف 
مقابل و با انواع ترفندها، حقانيت خود را به اثبات برساند. 

مذاکرات پر تنش 
در یك مكالمه یا مذاكره پر تنش، چگونه باید رفتار كرد؟ فرض كنيد 
طرف مقابل تان، با رفتارى تهاجمی به شما حمله می كند. براى مواجه شدن 
متقابل  حمله  به  یا  می كنيد  سكوت  می كنيد؟  چه  برخورد  این  با 
دست می زنيد؟ آیا طرف مقابل در برابر سكوت شما، حمله هاى خود را 

شدت می بخشد یا آرام می شود؟ 
در صورت مواجه شدن با رفتار تهاجمی )نظير آنچه مثال زده شد(، 
نمی توان به طور قطع، استفاده از یك روش را به جاى روش دیگر 
تجویز كرد. گاه ممكن است سكوت اثربخش باشد و گاه برخوردهاي 

نوع دیگر زودتر مي تواند جو گفتگو را آرام كند. 

توصیه های عمومی در گفتگوهای پرتنش
• از جمالت شفاف استفاده کنید  

حتمًا براى شما هم پيش آمده كه وقتی از بروز تنش در یك مكالمه 
بيم دارید، به جاى استفاده از حرف ها و گفته هاي مستقيم و جمالت 
شفاف، از گوشه و كنایه و اشاره هاي غير مستقيم براى بيان منظور 
خود استفاده كرده اید. اشاره مستقيم به هدف ومنظوري كه در ذهن 
دارید، غالبًا احتمال بروز تنش را كاهش نمی دهد و حتی ممكن است 
به ایجاد تنش بيشتر بيانجامد. در مثال فوق، اگر حميدي در تماس هاي 
تلفني با حرف هاي متفاوت )غير شفاف( روبه رو نمي شد، با ذهنيت 
بهتري براي دریافت پاسخ به سازمان فروش مراجعه مي كرد و در 

نهایت فضاى گفتگو از تنش كمتري برخوردار می شد. 
بيانی  و  لحن  با  اما  مستقيم،  به صورت  را  پيام خود  بكوشيم  باید 
می كوشند  معمواًل  انسان ها  كنيم.  منتقل  مقابل  طرف  به  مناسب، 
ضعف خود را در بيان شفاف و مناسب، با توسل و استفاده از زبان 
این  گنگ و اشارات غير مستقيم  جبران كنند. بدیهی است كه مرز 

گرد آوري و ترجمه : امير جمشيدي-كارشناس فروشچگونه از تنش حاکم بر گفتگو بكاهیم

منابع: محمد رضا شعبانعلي ، "فنون مذاكره ) اصول / كاربردها / ترفندها (" . 
ناشر : نص، زمستان 8۷
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تشخيص  توانایي  سنسور  این  است،  ذكر 
علت  به  شده  بازتابيده  نور  ميزان  تغيير 
كثيف و نمكي بودن آب باران یا جاده را هم 
دارد و در كمتر از یك ثانيه مي تواند سرعت 

برف كن را به همان نسبت تغيير دهد. 

وضعيت عادي قبلي مانند سرعت كند و تند 
برف پاك كن، مه زدایي و شستشوي شيشه؛ 
را  كن  پاك  برف  اتوماتيك  كنترل  به  مجهز 
كه  زماني  مدل،  این  در  مي دهد.  انجام  نيز 
وضعيت AUTO را در سویيچ چند منظوره 
نسبت  به  باران  سنسور  مي كنيد،  انتخاب 
به  بر روي شيشه  باران جمع شده  شدت 
را  كن  پاك  برف  سيستم  اتوماتيك  طور 
فعال كرده و سرعت عملكرد برف پاك كن 

را كنترل مي كند.
سنسور باران بر اساس تابش و باز تابش 
ساختار  مي كند.  كار  قرمز  مادون  اشعه 
شامل   rain sensor باران  سنسور  داخلي 
   Infrared Sensor نام  به  تعدادي سنسور 
است كه نور مادون قرمز را با زاویه ثابت به 
سمت شيشه جلو مي تاباند و پس از برخورد 
به شيشه، بازتابش آن توسط سنسورهاي 
اندازه گيري   Photo Sensor بنام  دیگري 
اندازه گيري  با  باران  سنسور  مي شود. 
ميزان نور بازتاب شده و مقایسه آن نسبت 
شدن  خيس  متوجه  شده،  تابيده  نور  به 
همان  به  و  شده  آن  شدت  حتي  و  شيشه 
نسبت سرعت كاركرد سيستم برف پاك كن 
را به صورت اتوماتيك فعال مي كند. الزم به 

مجهز  تنها  نه  خودروها،  بيشتر  امروزه 
كن  پاك  برف  كاركرد  كنترل  سيستم  به 
هستند، بلكه مجهز به ولوم سرعت متناوبي 
موتور  عملكرد  سرعت  ميزان  كه  هستند 
برف پاك كن را در سرعت هاي مختلف - از 
پذیر  امكان  باال-  سرعت  تا  پایين  سرعت 
مي كند. به طور كلي، سرعت برف پاك كن 
در این وضعيت به موقعيت قرار گيري این 
در  متغير  )مقاومت  دارد  بستگي  سویيچ 
برخي  در  اما  است(.  گرفته  قرار  مدارش 
مدل ها سرعت آن به نسبت سرعت خودرو 
متغير است، به این معني كه سرعت عملكرد 
خودرو  سرعت  سنسور  از  كن  پاك  برف 
به عنوان ورودي تاثير مي پذیرد و با تغيير 
سرعت خودرو، سرعت عملكرد برف پاك   كن  

نيز تغيير مي كند.
در برخي مدل هاي دیگر )خودروهاي لوكس 
امروزي(، سيستم برف پاك كن خودرو ها 
مجهز به سنسور باران شده و بدین معني 
است كه برف پاك كن با توجه به سرعت 
شيشه  روي  شده  جمع  برف  یا  باران 
در  مي شود.  فعال  اتوماتيك  طور  به  جلو، 
از سيستم  باران جزیي  مدل، سنسور  این 
برف پاك كن شده و عالوه بر فراهم كردن 

گردآوري: مسعود ایزدي – مربي آموزش فني  منبع:  K- STEPبرف پاك کن هاي هوشمند در خودروهاي لوکس

شركت كيا موتورز جهت تعيين سطح فني كارشناسان در سراسر دنيا طرح TRP را اجرا مي نماید. این آزمون بصورت 
ساالنه و از طریق سایت كيا برگزار مي گردد و شامل سه مرحله مي باشد. هر قدر سطح فني كارشناسان فني 
باالتر باشد در نتيجه كيفيت ارائه خدمات نيز در سطح بهتري قرار خواهد گرفت و عامالن مجازي كه از حيث 

پرسنل متخصص بهره مندند نسبت به سایر رقبا از مقام بهتري برخوردارند.
      Master:4 سطح       Expert :3 سطح      Certified :2 سطح      Apprentice :1 سطح

      

نمود و سپس  مطالعه  را در سایت  با آن سطح  مرتبط  باید موضوعات  ابتدا  باالتر،  به سطوح  براي صعود 
آزمونهایي كه در سایت كيا برگزار مي شود را پشت سر گذاشت.

STEP 1 شامل 14 دوره مي باشد كه بصورت آنالین در سایت برگزار مي گردد و كارشناس و تكنسين هاي 
فني موظف به خواندن مطالب در مدت زمان تعریف شده مي باشند. آیتم هاي مرتبط با STEP 2 نيز 1۶ دوره 

آموزشي و STEP 3 شامل 5 دوره تخصصي طبق جدول زیر است.

شركت اطلس خودرو افتخار دارد در آزمونهایي كه در ماه نوامبر 2010 برگزار گردید با اخذ 132 گواهينامه 
EXPERT به رتبه نخست منطقه خاورميانه نایل آید.

آزمون تعیین صالحیت کارشناس و تكنسین هاي فني
TRP (Technician Recognition Program) گرد آوري و ترجمه : پوریا ميرآفتابي – سرپرست آموزش فني
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2- بدون اينكه احساساتي شويد به ابراز 
احساسات مشتري گوش دهید

به باال و پایين هاي صدا و تاكيدات مشتري 
و  كنيد  توجه  خاص  موضوعات  روي  بر 
مواردي را كه موجب تسریع در آرامش او 
بيان  كه  را  كلماتي  هم  كنيد.  پيدا  مي شود 
مي كند دریابيد و هم نحوه احساس و بيان 
آن كلمات را. این نكته به  شما كمك خواهد كرد 
هستند  اولویت  در  كه  را  مواردي  ابتدا  تا 
بخشي  فني  مسائل  حل  كنيد.  فصل  و  حل 
وضعيت  به  رسيدگي  اما  ماجراست،  از 
احساسي مشتري از آن هم مهم تر است. 
ممكن است نشود بحران احساسي مشتري 
را حل كرد، اما حداقل مي توان وضعيت بد 

مشتري را درك و تایيد كرد.
تصور كنيد مشتري، موقع دانلود عكس هاي 
مانند  ویژه  برنامه  یك  از  دیجيتالي اش 
مشكل  به  خانوادگي  تعطيالت  یا  عروسي 
فني بر مي خورد. اشكال فني مي تواند مربوط 
افزاري  نرم  یا  و  افزاري  عوامل سخت  به 
باشد، اما تشنج عصبي و عاطفي او مربوط 
به ریسك از دست دادن خاطرات با ارزش 
است. هرچند الزم است مشكل فني برطرف 
شود، اما بهتر و مناسب تر است كه ریسك  
را  آن  عاطفي  واكنش  و  كار  این  از  ناشي 
تایيد كنيم. تالش كنيد خاطرات با ارزش را 
حفظ كنيد، یا الاقل به مشتري توضيح دهيد 
نيست.  بازگشت  قابل  عكس ها  آن  چرا  كه 
در هر صورت بار عاطفي این موضوع بر 

مشتري را در نظر بگيرید. 
توجه  ندهيد.  پاسخ  مشتري  به  احساسي 

مشتري  که  بگذاريد  اين  بر  را  فرض   -1
حق دارد عصباني باشد

اما  نمي شود،  خطا  مرتكب  عمدا  كس  هيچ 
یك  در  شما  اگر  مي افتد.  اتفاق  اشتباهات 
مركز تماس با مشتري، پشت پيشخوان یا 
جایي نشسته اید كه مستقيما با مشتري در 
تماس هستيد، حتما با مشتریان عصباني و 
خشمگين مواجهه شده اید. متداول ترین روش 
اینست كه با شنيدن شكایت مشتري، در مورد 
كنيد.  قضاوت  آن  نبودن  یا  بودن  درست 
حاال به جاي این كار و قضاوت متعاقب آن، 
سعي كنيد عكس العمل متفاوتي نشان داده 
و فرض را بر این بگذارید كه مشتري حق 
دارد عصباني باشد. این كار را  قبل از اینكه 
به حرف هاي او گوش داده و جزیيات مورد 

شكایت اش را بدانيد انجام دهيد. 
ممكن است مشتري احساس كند كه محصول 
یا خدماتي كه عرضه كرده اید، به آن خوبي 
مشتري  شاید  نيست.  مي كرده  فكر  كه 
چون  است،  عصباني  خاطر  همين  به 
توقعات  به  كه  داشته  دیگري  فرض  پيش 
انجاميده است. شاید  او  نامناسبي از طرف 
یا  گذشته  بد  تجربيات  خاطر  به  مشتري 
شما  شركت  با  قبلي  ناخوشایند  ارتباط 
ناراحت و خشمگين است. شاید هم برنامه 
كاري اش به هم ریخته است. شكایت مشتري 
هر چه كه باشد، حتما نشان دهيد و تایيد كنيد 
كه ناراحتي اش را درك مي كنيد. به دقت به 
ریشه  بتوانيد  تا  دهيد  گوش  او  حرف هاي 

عصبانيتي را كه بروز مي دهد، پيدا كنيد.

به   رو  مشتري  چه عصبانيت  اگر  كه  كنيد 
سوي شماست، اما در واقع عصبانيت او به 
بيان  نحوه  اگر  نيست.  خاطر شخص شما 
آميز  توهين  تهاجمي و حتي كمي  مشتري 
است، توجه داشته باشيد كه او فقط به تایيد 
یا پاسخي در جواب بحران عاطفي اش نياز 
دارد كه به خاطر مورد فني یا اداري  شركت 
شاید  حتي  است.  شده  ایجاد  برایش  شما 
این وضعيت،  آرام كردن  براي  باشد  الزم 
چندین بار به مشتري تاكيد كنيد كه حرفش 
را مي فهميد، مشكل اش را درك مي كنيد و 
را هم   اداري  یا  و  فني  در عين حال مورد 

چاره جویي كنيد.

3- صبور باشید
شكایات شفاهي مشتریان معموال به شكل 
ابراز  اوج  در  مشتري  وقتي  است.  موج 
عصبانيت، بحران یا ناراحتي است، صبور 
باشيد و به خوبي نشان دهيد كه به او گوش 
مي دهيد. وقتي مشتري داد و بيداد مي كند، 
به هيچ وجه ميان حرف اش نپرید چون كار 
بر  كه  مي ماند  این  مثل  مي شود؛  خراب تر 
روي آتش بنزین بریزید. در عوض اجازه 
دهيد امواج عاطفي اش فروكش كند و سپس 
از این فرصت استفاده كنيد و نكات تسلي 

بخش به او بگویيد.
دوباره  مشتري  عصبانيت  اوقات  بعضي 
به  دیگر  امواجي  همچون  و  مي شود  حاد 
صبور  مواقع  این  در  مي كند.  حمله  شما 
تخليه شود.  دهيد مشتري  اجازه  و  باشيد 
بار دیگر تعلق خاطر تان به مشكل او را اعالم 

گردآوري و ترجمه: كامشاد كوشان- سرپرست فروشنحوه   پاسخگويی به مشتريان عصبانی و خشمگین
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باشد.  عصباني  دارد  حق  كه  كنيد  تایيد  و 
شدن اش،  آرام  از  پس  كه  بمانيد  منتظر 

نوبت به صحبت شما برسد. 

4- آرام  و نرم حرف بزنید 
بيداد  و  داد  كه  مشتري اي  با  مواجهه  در 
مي كند، با صداي پایين، اما محكم صحبت 
ببرید  او  از  باالتر  را  صداي تان  اگر  كنيد. 
یا حرف اش را قطع كنيد، با شما وارد یك 
و  كند  توجه  تا جلب  مي شود  جنگ كالمي 
دیگر به محتواي صحبت تان گوش نخواهد 
شما  صحبت  محتواي  مي خواهيد  اگر  داد. 
را بشنود و منظورتان را بفهمد، منتظر یك 
وقفه در صحبت هاي او باشيد. سكوت اش، 
پيام  مهم ترین  مي توانيد  كه  است  سرنخي 
و كالم تان را اعالم كنيد، آن هم با صدایي 
آرام و نرم. در نهایت مشتري صدایش را 
پایين خواهد آورد تا بتواند صداي شما را 

بشنود.
كه  مي آید  نظر  به  اول  وحله  در  چه  اگر 
مشتري عالقه اي به شنيدن حرف هاي شما 
ندارد، اما یادتان باشد كه او براي چاره جویي 
تا شما  اگر چه  به شما رجوع كرده است. 
را دیده، احساساتي و عصبي شده، اما در 
نهایت خواهان راهنمایي و كمك شماست تا 
موردش حل شود. تا او یادش بياید كه چرا 
با شما تماس گرفته، از طرز صحبت آرام 

شما تاثير خواهد گرفت. 

5- تكرار کنید
مطمئن شوید كه مشكل مشتري را از جنبه هاي 
مختلف بررسي كرده اید، جنبه هاي اداري، 
فني، احساسي. وقتي به دقت به صحبت هاي 
او گوش دادید، اولویت هایي كه فكر مي كنيد 
این باعث  برایش مهم است را تكرار كنيد. 
مي شود تا بر موارد درست تمركز كنيد و 
در عين حال، به مشتري تاكيد كرده اید كه 

به موارد  و اولویت هاي اصلي او پرداخته اید.
سعي كنيد صدایتان نرم، محكم و در عين 
از مشتري بخواهيد  باشد.  حال كنجكاوانه 
مواردي را كه برشمرده اید تایيد كند و پس 

از آن، موارد را بر روي كاغذ بنویسيد.

6- مشكل را از آن خود کنید
مشتري  مشكل  باني  و  باعث  نيست  مهم 
چه كسي بوده و یا پيش از آن كه به شما 
برسد، چه اتفاقي افتاده است. به مشتري 
بگویيد كه شكایت او را شخصا پيگيري و تا 
رسيدن به نتيجه نهایي دنبال خواهيد كرد.

شاید بعضي اوقات  برایتان جالب باشد كه 
بگویيد مشكل مذكور ارتباطي به شما ندارد 
و واحد دیگري آن را بررسي خواهد كرد 
و بدین ترتيب از مشكل فاصله بگيرید. اما 

نگذارید وسوسه انجام چنين كاري شما را 
به  ارتباطي  او  اینكه مشكل  با گفتن  بگيرد. 
شما ندارد، مشتري احساس خواهد كرد كه 
اگر  ندارد.  در شما وجود  نفوذي  و  قدرت 
مشتري احساس كند با شخصي بي قدرت 
احساس  بيشتر  است،  صحبت  حال  در 

عصبانيت خواهد كرد.
یا  دیگر  واحد هاي  با  ارتباط  به  نياز  اگر 
تایيدیه مدیر و ... نيست، به مشتري اطالع دهيد كه 
شخصا موردش را به عهده گرفته و پيگيري 
با  مشتري،  داد.  خواهيد  انجام  را  الزم 
آشنا  آن  كار  انجام  روال  و  شما  شركت 
نيست. او به هيچ عنوان با محدودیت ها و 
راه حل هایي كه شما  از آنها مطلع هستيد، 
آشنایي ندارد. به او تاكيد كنيد كه تجربه و 
دانش خود را براي هماهنگي و پيدا كردن 
حتي  برد،  خواهيد  كار  به  حل  راه  بهترین 
این  در  دیگران  از كمك  باشيد  اگر مجبور 

راستا استفاده كنيد.

7- اول مشتري، دوم مشكل 
به مشتریان  بيشتر مواقع، هنگام پرداختن 
شاكي باید دو جنبه را در نظر بگيرید: اول 
موارد  دوم  است،  مشتري  روحي  فشار 
فني یا اداري اي را  كه باعث فشار روحي 
مشتري شده است. اگر چه منطقي به نظر مي آید كه 
ابتدا بر مورد فني یا اداري اي كه باعث فشار 
اما بسيار  روحي مشتري شده تمركز كنيم، 
عصبانيت  و  خشم  نخست  كه  است  مهم 
مشتري را تایيد كنيم و پس از آن به مسانل 

فني بپردازیم.
حل كردن مشكل فني لزوما به ریشه یابي و 
حل مشكلي كه باعث عصبي شدن مشتري 
شده، نخواهد انجاميد. پس اول، احساسات 
مشتري را مورد تایيد قرار دهيد و او را به 
اندازه كافي آرام كنيد تا بتوانيد بر مشكالت 

فني یا اداري تمركز كنيد. 

8- ترياژ
اداري  یا  فني  مشكل  بر  دارید  فرصت  تا 
و  كرده  یابي  ریشه  را  آن  كنيد،  تمركز 
بفهميد كه خطا و مشكل از كجاست.  شاید 
مشتري  از  تكميلي  اطالعات  باشد  احتياج 

دریافت كنيد.

9- مشكل را حل کنید
در  هم  و  كنيد  حل  را  مشتري  مشكل  هم 
شاید  برآیيد.  مشابه  موارد  كلي  اصالح 
نتوانيد به مشتري تضمين بدهيد كه راه حل 
شما موارد بعدي را هم حل خواهد كرد، اما 
در  هم  باز  كه  كنيد  توجيه  را  او  مي توانيد 
خدمت او براي رفع مشكالت بعدي خواهيد بود. 
كامال  موضوع  این  كه  دهيد  نشان  او  به 

بار  شد.  نخواهد  تكرار  دیگر  و  شده  حل 
كنيد و  او مرور  با  را  قبلي  دیگر مشكالت 

نشان دهيد كه چگونه حل شده است.

10- پیگیري
زماني  گذشت  از  بعد  امكان،  صورت  در 
كوتاه، با مشتري تماس بگيرید و موضوع 
عمل  كه  بدهيد  نشان  كنيد.  پيگيري  را 
اصالحي شما تاثيرگذار بوده است. تماس 
تلفني یا ارسال یك كارت پستال، نشان از 
عاطفه   دادن  نشان  دارد.  فردي شما  توجه 
حل  از  روز  سي  گذشت  از  بعد  توجه  و 
مي فرستد  مشتري  به  قوي  پيامي  مشكل، 
كه شما واقعا به مشتري اهميت مي دهيد. این 
پيگيري بعد از آرام شدن مشتري و بعد از 
انجام عمل اصالحي، آنقدر تاثير گذار است 
كه مشتري را حفظ مي كند و منجر به یافتن 

مشتري هاي جدید مي شود.
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نيز اميدوار بود تا سطح كيفي آثار خود را 
باال ببرند. بازتاب این امر تحسين دو طراح 
بزرگ جهاني بود كه از آثار شركت كنندگان 

تقدیر كردند.

• اين طراحان چه کساني بودند؟
خودروهاى  طراح  شریر؛  آقاى  بر  عالوه 
از  یكي  فقيه زاده  آقاي  كياموتورز؛  شركت 

پيتر  آقاي  و   BMW شركت  بنام  طراحان 
ایتونس طراح شركت مك الرن نيز از سطح  كيفي 
را براي  آینده خوبي  و  كرده  تمجيد  كارها 
طراحان ایراني متصور شده اند. اكنون كه این 
كياموتورز،  تيم  كنار  در  نامدار  طراح  دو 
كارهاي شركت كنندگان این مسابقه را قابل 
قبول دانسته اند، ما نيز دلگرم تر از گذشته 
به سال هاي آتي و افزایش سطح كيفي این 

مسابقه در آینده مي اندیشيم.

پس از برگزاري موفق مسابقه طراحي خودروي 
سوپر اسپرت كيا و معرفي رتبه هاي برتر و 
ماه  آذر  اول  روز  در  برگزیده،  طرحهاي 
همراهي  با  خودرو  اطلس  شركت  امسال، 
سيوان تصميم بر نمایش عمومي آثار برتر 
گرفتند و آثار منتخب از 11 تا 14 دي ماه 

در نگارخانه بهزاد به نمایش درآمدند.
براي آشنایي بيشتر با دستاوردها و اهداف 
با   گویي  و  گفت  نمایشگاه،  این  برگزاري 
محمدزاده مدیر عامل شركت سيوان و مدیر 

نمایشگاه انجام دادیم كه خواندني است.

برگزاري  از  هدف  زاده،  محمد  جناب   •
نمايشگاه چه بود؟

ارائه  و  معرفي  هدف  با  نمایشگاه  این 
شد.  برگزار  كشور  طراح  جوانان  آثار 
برگزیدگان  این  توسط  كه  خودروهایي 
طراحي شده بود، نشان داد كه كيفيت آثار  
و استعداد طراحان خودرو در سطح بسيار 
مطلوبي قرار دارد. بدین ترتيب بر آن شدیم 
تا با نمایش عمومي این آثار، همگان را با 

توانایي هاي این عزیزان آشنا كنيم.

• نحوه ارائه آثار به چه شكل بود؟
حرفه اي  نيمه  آماتور،  بخش  سه  در  آثار 
و حرفه اي به نمایش عموم در آمد و باید 
انگيزه  بخش  سه  هر  در  كه  كرد  اذعان 
شركت كنندگان، آثار بسيار خوبي پدید آورد. 
و  آماتور  بخش هاي  در  كه  گفت  باید  اما 
به  ما  جوان  طراحان  هنوز  حرفه اي  نيمه 
افزایش  صورت  در  و  نرسيده اند  پختگي 
سوي  از  حمایت  و  آن ها  دانش  سطح 
اسپانسر  كياموتورز كه  مانند  شركت هایي 
طراحان  این  آینده  به  مي توان  بود،  آن ها 

• به نظر شما چه عواملي مي تواند انگیزه 
شرکت کنندگان را افزايش دهد؟

طراحان  حمایت  شد،  گفته  كه  همانطور 
همچون  معتبري  شركت هاي  و  بزرگ 
ارتقاي  بر  تأثيرگذار  عوامل  از  كياموتورز 
كيفي كارها خواهد بود. در صورت امكان 
كياموتورز  شركت  از  بازدید  تور  اجرا 
براي  خودرو  اطلس  شركت  توسط  كه 

می باشد،  پيگيرى  حال  در  ممتاز  نفرات 
نظرات  بيشتر  كردن  آشنا  ضمن  مي تواند 
برگزاركنندگان با فن آوري ها و دانش روز 
نيز  آینده  در طراحي خودروهاي  خودرو، 

نقش آفرین باشد.

اطلس خودرو، حامي جوانان طراح ايراني
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