اﺳﻨﭗ از اﻫﻤﯿﺖ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ
راﻧﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻔﺮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۸
ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺳﻨﭗ اﻋﻼم ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از ﺳﻔﺮﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻔﺮﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻣﺴﺎﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ در ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻔﺮ و

رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .روﻧﺪ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮان و اﻋﻄﺎی ﺳﺘﺎره )از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺘﺎره( ﺑﻪ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻔﺮ و اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﺳﻔﺮ ،ﺑﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎ
را ﺑﻬﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ روی ﻧﻘﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﻔﺮﻫﺎی آﺗﯽ
را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﻨﺪ اﻣﺎ آﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺳﻨﭗ ﮔﺰارش ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ اﻣﯿﺎز
دﻫﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﻨﺪ و آن را آﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ،ﭘﺮاﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.

ﺑﺮﻋﮑﺲ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﺟﺮﯾﺎن دارد ،ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺘﯿﺎز دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎ در ﺑﯿﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﻞ و
ﻧﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﻔﺮ در اﻏﻠﺐ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ اوﺑﺮ و ﻟﯿﻔﺖ دوﻃﺮﻓﻪ اﺳﺖ و راﻧﻨﺪهﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺮ ﺳﻔﺮی
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه راﻧﻨﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.
آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﮔﺎردﯾﻦ در ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎرهﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﺤﻮه ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ روش ﻣﻌﻤﻮل در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ ،ﺗﻠﻔﻨﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪای و ﻏﯿﺮه اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻬﺘﺮ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮ اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﺿﻌﯿﺖ در اﯾﺮان ﭼﻄﻮر اﺳﺖ؟ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﻨﭗ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ۴۳
درﺻﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻣﺘﯿﺎز داده ﻣﯽﺷﻮد و از اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺣﺪود ۲درﺻﺪ ﺳﻔﺮﻫﺎ ﺑﺎزﺧﻮرد
ﻣﻨﻔﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ روزاﻧﻪ ﭼﯿﺰی ﺣﺪود ۲ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺳﻔﺮ ﺑﺎ اﺳﻨﭗ در ﺳﺮاﺳﺮ اﯾﺮان
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

آنﻃﻮر ﮐﻪ آﻣﺎر رﺳﯿﺪه از ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﻨﭗ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺸﻢ از ﺳﺮوﯾﺲ
اﺳﻨﭗ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎیﺷﺎن اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و

ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽﺷﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻗﺸﻢ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی ﯾﺎﺳﻮج،
اروﻣﯿﻪ و اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ را در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﻔﺮ اﺳﻨﭗ دارﻧﺪ و درﺳﺖ در
ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان اﺳﻨﭗ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﮐﺮﻣﺎن و اراک ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺧﻮد اﻣﺘﯿﺎز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎیﺷﺎن را ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﯾﮏ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﻖ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ؛ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺎ
اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ و ﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد در ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ اﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﯿﻢ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ اﺳﻨﭗ ،اﻣﺘﯿﺎزی ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﻮﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺳﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
اﺳﻨﭗ ،ﻫﺮ ﻧﮑﺘﻪای را ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان در ﺑﺨﺶ »ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﻈﺮ« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ،در ﻋﺮض ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮارد ﺧﺎص ،ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮیﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎﻣﮏ ﯾﺎ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻃﻼع
داده ﻣﯽﺷﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

