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ساعت شروع:
تاریخ برگزاری جلسه6031/30/30 :
خانم باریکانی (مشاور معاون
آقای تقیزاده (معاون
سالن جلسات طبقه  61وزارت راه و
مکان جلسه:
حملونقل وزارت راه و
حملونقل وزارت راه دبیر جلسه:
رئیس جلسه:
شهرسازی
شهرسازی)
و شهرسازی)
مدعوین جلسه :مدیران و نمایندگان سازمانها و شرکتهای تابعه چهار شیوه حملونقل وزارت راه و شهرسازی ،مدیران عامل ایرالینها ،شرکتهای
بهرهبرداری ریلی و جادهای ،نمایندگان معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و متخصصین حوزه حملونقل
شرح مختصر جلسه و مصوبات عمومی
جلسه در ساعت  63با ارائه توضیحاتی راجع به دالیل برگزاری جلسه و رویکرد آن توسط خانم باریکانی آغاز گردید.
در ادامه آقای تقی زاده معاون حملونقل وزارت راه و شهههرسههازی اهمیت یعالیتهای مرتبط با خدمات ارائه شههده به مسههایر را به عنوان ویترین وزارت راه و
شههرسهازی محرو و اهمیت آن را در کنار یعالیتهای مرتبط با ایمنی ،ناوگان و  ...تشهری نمود .ایشهان با رکر مصدا های بارزی از مسائل و مشکالت موجود
حوزه هوایی ،ریلی و جادهای و همچنین تشههری اقدا ( TICزمان ،اهمیت و هزینه) را به عنوان مقدماتیترین و کوتاهمدتترین روش حل مشههکالت پراهمیت
بدون نیاز به زمان و هزینه زیاد ،جلسه را ادامه دادند.
در بخش دیگری از جلسه پرسش و پاسخ با محورهای ریل توسط ایراد حاضر در جلسه انجا پذیریت:
 آقای تریع (نماینده شرکت سیر و سفر ایرانیان) :جداسازی دو مقوله "عد ایجاد نارضایتی" و "ایجاد رضایتمندی مشتری" و تخصیص پارامترهای خاصجهت سنجش آنها.
 آقای شهیخ طاهری (مدیرعامل شرکت بن ریل) :طرو دو پیشنهاد "ارائه تجربیات و به اشتراک گذاری آنها در جلسات کارشناسی" و "ایجاد الگوی کلیمشتری مداری جهت تبعیت چهار مد حملونقل و در تبع آن ایجاد الگوهای انحصاری برای مدهای مختلف".
 آقای سههامانی (دبیر انجمن شههرکتهای هواپیمایی) :مسههائل مربوب به شههرکتهای هواپیمایی در شههورای عالی هواپیمایی با حرههور وزیر محتر محرومیگردد ،همچنین جلسهات هفتگی  CRMبا حرور نمایندگان ایرالینها در سازمان هواپیمایی به صورت ماهانه برگزار میشود ،یلذا بهتر است به صورت
یکپارچه با سازمان هواپیمایی صورت پذیرد.
 آقای حمدالهی (نماینده سهازمان راهداری) :بهتر اسهت مشهتریان صریا به مسایرین محدود نشوند و در اولویت دو سایر مشتریان مرتبط با وزارت راه وشهرسازی نیز مورد هدفگذاری این کمیته باشند.
 آقای پورصادقیان (متخصص حوزه حملونقل) :نقدپذیری باید رسالت مدیران سازمان باشد. آقای اسفندیاری (قائم مقا شرکت یرودگاهها) :با توجه به وجود دستورالعملهای جهانی و رویکرد یعلی  ،ASQکمیته مشتری مداری به عنوان متولی دروزارت راه و شهرسازی ،بهتر است رویکرد جدید مکملی را به سازمان هواپیمایی ارائه نماید.
 آقای یتاحی (سرپرست شرکت شهر یرودگاهی اما خمینی (ره)) :هدف اصلی شرکت شهریرودگاهی اما خمینی (ره) ،بهرهبرداری از یرودگاه میباشد ،لذاآمادگی آن وجود دارد که یرودگاه اما خمینی(ره) به عنوان پایلوت کمیته مشتریمداری مورد بررسی ق رار گیرد و این آمادگی وجود دارد که حرور تیم
بازرسی و کارشناسی ،خدمات به حد زیادی رضایتبخش شود.
 آقای باقری (مدیرکل دیتر نظارت بر کیفیت خدمات یرودگاهی شرکت یرودگاهها) :با توجه به استقرار رویکرد  ASQدر یرودگاههای هاشمینژاد مشهد ومهرآباد تهران ،و قرارگیری یرودگاه مشهههد در رنکینج جهانی ،برنامه آتی شههرکت یرودگاهها ،اقدا جهت قرارگیری یرودگاه مهرآباد در رنکینج جهانی و
همچنین همکاری با یرودگاه اما خمینی(ره) جهت استقرار  ASQمیباشد.
 آقای موسهوی (معاون مسهایری راهآهن) :راهآهن به عنوان اولین شهرکتی که خود را جهت رضهایت مشتری در سا  6003جریمه کرد ،پیشرو در زمینهمشهتریمداری بوده و دسهتورالعملهایی را تدوین نموده است .این دستورالعملها میتواند در جلسات کارشناسی کمیته جهت اشتراک گذاری تجارب و
حتی اخذ پیشنهاد محرو گردد.
 آقای مومنی (مدیرعامل شرکت سیر و سفر) :وجود شرکتها و پایانههای خصوصی میتواند بسترساز حل بسیاری از مشکالت سفرهای جادهای باشد. آقای اویسهی (مدیرعامل سهاها ایرالین) :شهرکت سهاها در حا حاضهر دارای ید یرودگاه اختصهاصهی میباشد که صب ها به پروازهای پشتیبانی نظامیخدمات ارائه میکند .این شهرکت آمادگی ارائه خدمات به مسایران یرودگاههای اما خمینی و  ...را دارا می باشد و همچنین در صورت وجود سرمایهگذار،
حاضر به همکاری جهت توسعه یرودگاه است.
 خانم شهریبایی (سهرپرست هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران) :کیفیت سه درجه دارد که از درجه اهمیت پایین به باال به ترتیب در  -6رعایت الزامات واسهتانداردهای قانونی  -0شهناسهایی و ریع نیازها و الزامات مشتریان و  -0مشعوف نمودن مسایرین خالصه میگردد ،که پیشنهاد میشود این سه نوع از
کیفیت مورد بررسی کمیته قرار گیرد .ضمنا پیشنهاد میگردد به موضوع یکپارچگی حملونقل با رویکرد رضایتمندی مسایرین نگاه شد.
 آقای دهقان (معاون امور بینالملل سهازمان هواپیمایی) :خدمت مانند تولید محصولیست که پس از تولید بالیاصله مصرف می گردد ،لذا با رقابتی نمودنیرا میتوان حقانتخاب بیشتری به مسایرین داد.

 آقای میراحمدی (معاون مالی و بازرگانی شهرکت حملونقلی نور الرضها) :بر لزو آموزش متداو و تأسیس آموزشگاههای مناسب برای مهمانداران و سایرایرادی که با مسایران در ارتباب مستقیم هستند ،تاکید دارند.
در پایان آقای تقی زاده جلسه را با جمعبندی به شرو ریل به اتما رساندند:
ایجاد رویکرد مشهتریمداری در این کمیته ناقض ساختارهای سازمانی نیست و نباید روی آن اثر منفی بگذارد .ما در این کمیته به عنوان ید مسایر خدمات را
ارزیابی مینماییم .رویکرد  TICابتداییترین و مقدماتیترین اقدا در زمینه مشتریمداری میباشد .رویکرد ابتدایی کمیته برطرف کردن نارضایتیها و سپس در
گا دو راه حل هایی برای حداکثر یا مشعوف نمودن مشتری در بلند مدت میباشد.
مصوبات اجرایی
ردیف

مصوبه

مسئول اجرا

موعد اجرا
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برگزاری جلسه کارشناسی کمیته مشتریمداری

دیتر معاونت حملونقل

هفته آتی

0

ارائه تجربیات شرکت بنریل با شرکت DB

شرکت بنریل

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

0

ارائه بررسی اشکاالت مُدهای دیگر

دیتر معاونت حملونقل

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

1

ارسا یایلها و نظرسنجیهای شرکت یرودگاهها برای دبیرخانه کمیته

دیتر نظارت بر ارزیابی
خدمات یرودگاهها

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

0

ارائه گزارش اقدامات شرکت راهآهن ج.ا.ا

دیتر معاونت مسایری
راهآهن

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

1

برگزاری جلسه با متخصصان حملونقل جادهای در رابحه با ترمینا های خصوصی

دیتر معاونت حملونقل

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

7

دعوت از سازمان پایانههای شهرداری تهران در جلسات کارشناسی

دیتر معاونت حملونقل

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

0

برگزاری جلسه با نماینده هما در رابحه با ایزو  63330و 63331

دیتر معاونت حملونقل
و هما

اولین جلسه کمیته
کارشناسی

