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شوخي و جدي با تاكسيران هاي زحمتكش 

 آقاي راننده! لطفاً كولر را روشن كن 
تا فاسد نشدم

رسم زندگي

مديران و كارفرمايان تأكي�د فراواني دارند كه همه 
كاركنان بايد رأس ساعت مشخصي سر كارشان حاضر 
باشند، اما چندان نمي پسندند كه زيردستانشان سر 
ساعت معيني دست از كار بكش�ند. در واقع، كار از 
نظر آنها هي�چ وقت تمام نمي ش�ود. فرقي نمي كند 
11ش�ب باش�د يا روز تعطيل هفته، هر لحظه ممكن 
است الزم شود كاري را پيگيري كنيد. اين وضعيت 
هرچند زندگ�ي اجتماعي و خانوادگي م�ا را خراب 
مي كند، بااين حال ظاهراً براي اقتصاد خوب اس�ت 
اما اقتصاددانان درباره همين يك فايده هم مطمئن 
نيستند.  اين مطلب را »جوديت شولويتز« نويسنده 
كتاب»دنياي س�بت: تجربه هاي�ي از ترتيب زماني 
متفاوت« نوش�ته و در ماهنامه آتالنتيك و س�پس 
وب سايت آتالنتيك منتشر ش�ده است. وب سايت 
ترجمان نيز آن را با ترجمه مجتبي هاتف منتشر كرده 

است. گزيده مقاله را در ادامه مي خوانيد. 
      

كمتر از يك قرن پيش، رهبران شوروي سابق دست به يكي 
از عجيب ترين كارهايشان براي تغيير شكل تقويم عمومي 
زدند. چون ژوزف استالين تالش مي كرد هرچه  زودتر يك 
منطقه دورافتاده كش��اورزي را به كشوري صنعتي تبديل 
كند، دولت وي روزه��اي هفته را از هف��ت روز به پنج روز 
كاهش داد. روزهاي شنبه و يك شنبه از تقويم برچيده شد. 
از سال ۱۹۲۹ به جاي آخر هفته سيستم استراحت جديدي 
تعريف ش��د. دولْت كارگران را به پنج گروه تقس��يم و روز 
تعطيل متفاوتي براي هركدام تعيين كرد. در هر روز معين، 
چهارپنجم طبقه كارگ��ر در كارخانه ها حضور مي يافتند و 
كار مي كردند، درحالي كه يك پنجم باقيمانده در استراحت 
بودند. هر كارگري يك تكه كاغذ رنگي - زرد، نارنجي، قرمز، 
ارغواني يا سبز- دريافت مي كرد كه گروهش را نشان مي داد. 
اين زمان بندي شيفتي معروف شد به »نِپِرريوكا« يا همان 

»هفته كاري پيوسته« چون توليد هرگز متوقف نمي شد. 
نپرريوكا يك فاجعه اجتماعي بود. مردم فرصتي براي ديدار 
با دوستانش��ان پيدا نمي كردند؛ رنگ كارت هايش��ان بود 
كه آنها را با هم پيوند مي داد: آدم ه��اي ارغواني با آدم هاي 
ارغواني ديگر همراه مي ش��دند، نارنجي ها ب��ا نارنجي ها و 
همين طور الي آخر. مديران موظف بودند به زن و شوهرها 
رنگ يكس��اني اختصاص بدهن��د، اما به ندرت اي��ن كار را 

مي كردند. حزب كمونيست اين دست ناهماهنگي ها را جزء 
ويژگي هاي سيستم جديد مي دانست، نه نوعي اشكال در 
آن. حزب مي خواست خانواده و اين نهاد بورژوايي را تضعيف 
كند اما كارگران ناراحت بودند. يكي از آنها به طور علني در 
پراودا ]روزنامه رسمي حزب كمونيست شوروي[ شكايت 
كرد:»در خانه چه كار بايد كرد وقتي زن در كارخانه است، 
بچه ها در مدرسه اند و هيچ كس نمي تواند به ديدنمان بيايد؟ 
آيا جز رفتن به چايخانه عمومي چاره ديگري باقي مي ماند؟ 
اين ديگر چه جور زندگي است وقتي روزهاي تعطيل نوبتي 
مي رسند، نه براي همه كارگران با هم؟ وقتي مجبوري چنين 
روزي را تنهايي جشن بگيري، پس ديگر هيچ تعطيلي اي 

در كار نيست.«
آزمايش هايي از اين دس��ت باعث بدنام ش��دن مهندسي 
اجتماعي شده است. بااين حال، امريكايي ها نوعي نپرريوكا 
را تحميل مي كنن��د: نه به اين خاطر كه يك كمونيس��ت 
مس��تبد فكر مي كرد ايده خوبي اس��ت، بلكه به اين دليل 

كه اقتصاد معاصر چنين چيزي را مي طلبد. س��اعت هاي 
كاري، استراحت و مراودات اجتماعي ما هر روز بيش ازپيش 
ناهماهنگ تر مي ش��وند. در گذشته، ريتم زماني مشتركي 
داشتيم - پنج روز كار در هفته و دو روز تعطيل- اما اكنون، 
هفته هايمان را دستورهاي پيش بيني ناپذير كارفرمايانمان 
شكل مي دهد. نزديك به يك پنجم امريكايي ها مشاغلي با 
ساعت هاي كاري غيراستاندارد يا متغير دارند. در اين ميان، 
هرچه افراد طبق مقياس پرداخت دستمزد بيشتري بگيرند، 

ساعت هاي بيشتري كار مي كنند. 
اميلي گانِدلزبرگر، روزنامه نگار براي نگارش كتابش با عنوان 
»مش��غول كار« س��ه ش��غل را تجربه كرد، يكي در انباري 
از ش��ركت آمازون، ديگري در مركز تماس يك ش��ركت و  
همچنين در شعبه اي از مك دونالد. هر سه شركت خواهان 
انعطاف  پذيري زماني متناسب با ش��رايط خودشان بودند. 
صريح ترين قرارداد را نيز آمازون بسته بود. گاندلزبرگر هنگام 
پركردن فرم آنالين درخواست شغل به هشدار زير برخورد: 

»ممكن است الزم شود شب كاري كنيد يا در تعطيالت آخر 
هفته و تعطيالت رسمي نيز كار كنيد... اغلب الزم مي شود 
اضافه كاري داش��ته باش��يد )كه گاهي دير مطلع خواهيد 
شد(... ممكن است برنامه زماني كار بدون اطالع قبلي تغيير 
كند.« وقتي ساعات كاري اين همه آدم طوالني يا نامطمئن 
و يا بدتر از آن طوالني و نامطمئن باش��د، آثار منفي چنين 
وضعي به همه جا نفوذ مي كند. خانواده ها بيشترين هزينه را 
مي پردازند. ساعات كاري نامنظم مي تواند والدين- و معموالً 
م��ادران- را از جمع نيروي كار بيرون كن��د. مجموعه اي از 
پژوهش ها نش��ان مي دهد كودكاني كه والدينشان ساعات 
كاري نامتعارف يا طوالني دارند بيشتر احتمال دارد مشكالت 
رفتاري يا شناختي از خود نشان دهند يا دچار چاقي مفرط 
ش��وند.  ادامه دادن به زندگي اجتماعي با ساعات نامطمئن 
اصالً  كار آساني نيست. چيزي كه آهنگ متغير كار را بيشتر 
شبيه طرح نپرريوكا در شوروي سابق مي كند اين است كه 
روش كنوني ما را نه تنها در سطح خرد، يعني درون خانواده ها 
و جمع دوستان از هم جدا مي كند بلكه در سطح كالن نيز 
بين ما به عنوان جامعه سياسي، جدايي مي اندازد. مي توان 
ادعا كرد ساعات كاري ش��يفتي و طوالني از لحاظ مادي به 
افزايش ثروت كشور مي انجامد - هرچند برخي اقتصاددانان 
در اين باره بحث دارند- اما مسلماً ما را از چيز ديگري محروم 
مي كند، همان چيزي كه فليكس فرانكفورتر، قاضي فقيد 
ديوان عالي امري��كا »دارايي مهم فرهنگي« يعني »فضايي 

آسايش بخش براي كل جامعه« توصيف مي كند. 
مي دانم كه اين حرف پير نش��انم مي دهد، اما دلم براي آن 
فضاي آسايش بخش تنگ شده اس��ت: شام هاي دورهمي 
در خانواده هاي گسترده، گردش هاي فوري و بدون برنامه 
قبلي، ديد و بازديدهاي دوس��تانه. حتي اگر كسي از شما 
نخواهد شيفت آخر هفته كار كنيد، كار به زور خودش را وارد 
اوقاتي مي كند كه س��ابق بر اين مقدس بود. وقتي لپ تاپ 
خود را باز مي كنيد، كار ناتمام هفته گذشته به شما چشمك 
مي زند؛ ايميل هاي فوري همكارت��ان در صندوق دريافت 
منتظر شماست.  بچه ها هم آزاد و مشغول بازي و قلعه سازي 
نيس��تند؛ آنها هم كارنامه تحصيلي ش��ان را پر مي كنند از 

فعاليت هاي فوق برنامه يا ورزش هاي سازمان يافته. 
آيا اميدي هست براي اينكه بخشي از تعطيلي هاي مشترك 

را دوباره به چنگ بياوريم؟ 
تلخيص: سيمين جم  

در حسرت ديد و بازديد هاي آخر هفته

زندگي مي كنيم كه كار كنيم!

سبك اشتغال

   مليكا گل محمدي
»مِن راننده در ش�غلي كه انتخاب كرده ام 
تنها يك مس�ئوليت دارم و آن رس�اندن 
مس�افر به مقصد اس�ت.« اين جمله يك 
برداش�ت كاماًل غلط از ش�غل رانندگي يا 

مسافركشي است. 
»مِن راننده در ش�غلي كه انتخاب كرده ام 
موظفم از زماني كه مسافري را سوار مي كنم 
تا زماني كه او را به مقصد مي رس�انم از هر 
عملي كه س�بب تكدر خاطرش مي ش�ود 
دوري كن�م و در مقابل موجبات آس�ايش 
مس�افرم را ني�ز فراه�م آورم.« اي�ن يك 
برداشت و تعريف درست از شغل رانندگي 
است. شغلمان چه كوچك باشد چه بزرگ، 

نبايد آن را دست كم بگيريم. 
      

خواسته هاي يك مس��افر از راننده و يك راننده 
از مسافرش در بيشتر موارد به صورت متقابل و 
پاياپاي است. براي مثال همانطور كه يك راننده 
از مس��افرش توقع دارد هنگام حس��اب كردن 
كرايه، پول ُخرد همراه داشته باشد يك مسافر 
هم از رانن��ده اي كه هر روز با مس��افران زيادي 
سر و كار دارد و داشتن پول ُخرد جزو ضروريات 
كارش محسوب مي شود همين توقع را دارد، اما 
بدا به حال رانندگاني كه قانون كرايه را برايشان 
۲۹00 تومان يا 3700 تومان تعيين كرده، اينجا 
هدف خوشحال كردن مسافري است كه كرايه 
زير 3 يا 4هزار تومان مي دهد، بي توجه به اينكه 
اين سياست نه تنها موجبات خوشحالي رواني 
براي مس��افران را فراهم نمي آورد بلكه از زماني 
كه سوار تاكسي مي ش��ويم ترس نداشتن پول 
ُخرد تمام وجودمان را در برمي گيرد، طوري كه 
نيم تنه سمت چپ بدنمان به كلي خواب مي رود! 
و بعد با كلي اضطراب يك اسكناس 5هزار توماني 
در مي آوري��م و به راننده مي دهي��م، راننده هم 
غرولندي مي كند و از ته جوراب و جيبش پول 

ُخردي جور مي كند و با اكراه به ما مي دهد. 
البته راننده هاي مهربان و صب��وري هم در اين 
ميان هستند كه بعد از اتمام روز و كلي خستگي 
به يك بقالي مي رون��د و پول هايش��ان را براي 
فردا ُخرد مي كنند. اگر بپرس��يم چرا براي اين 
مشكل تدبيري نمي انديشيد جواب مي گيريم 
كه تاكسيراني براي آس��ودگي خاطر مسافران 
اپليكيشن هايي طراحي كرده كه با دانلود آن و 
اسكن كردن كدQR درون هر تاكسي به راحتي 
اين امكان را داريد كه كرايه ها را اينترني پرداخت 
كنيد. ولي به اين قضيه فكر نشده كه براي خيلي 
از سالمندان يا افرادي از جامعه كه كار كردن با 
تكنولوژي برايشان دشوار است اين كدها كارايي 
ندارد يا حت��ي در خيلي از مواقع ممكن اس��ت 
مسافر موبايل همراه نداشته يا گوشي موبايلش 

خاموش شده باشد. 
برخي خ��رده فرهنگ ها و رفتاره��اي رانندگان 
تاكسي نسل به نسل و سينه به سينه منتقل شده 
است. مثاًل بعضي مواقع مي بينيم تاكسي ها قبل 
از سبز شدن چراغ راهنمايي دستشان را روي بوق 
گذاشته و با بوق هاي ممتد ماشين جلويي شان 
را به فيض مي رسانند. از نظر بعضي تاكسيران ها 
راننده ماش��ين جلويي هميش��ه خوابش برده و 
رانندگي هم بلد نيس��ت! يا مثاًل مش��اهد شده 
در الين سرعت يك بزرگراه كه حداكثر سرعت 
مجاز در آن 80 كيلومتر است، تاكسيران عزيز با 
سرعت۱00 كيلومتر بر ساعت و با چراغ زدن هاي 
پياپي، قصد سبقت گرفتن دارد. البته اين مورد 
تنها معطوف به تاكسي ها نيست بلكه در رانندگي 
خيلي از خودروهاي  ش��خصي و اقشار مختلف 
جامعه نيز ديده مي ش��ود. بعضي تاكس��يران ها 
هم تاكسي شان را با گربه و همچنين فاصله هاي 
خالي بين خودروها در ترافيك شهري را با فضاي 

خالي زي��ر در اش��تباه مي گيرن��د. همانطور كه 
گربه ها به راحتي گويي هيچ مه��ره اي ندارند از 
زير يك در آهني وارد خانه ها مي شوند تاكسي ها 
هم نه به راحتي ولي به هر زور و اجباري كه شده 
خود را البه الي خودروها جا مي كنند تا به اندازه 

5 دقيقه يا پنج ماشين جلوتر بيفتند! 
بعضي وقت ها شده حين مكالمه دو راننده با هم 
شنيده ايم كه »داداش من مسافر زدم تو راهم!« 
هميش��ه برايم اين س��ؤال مطرح بوده كه چرا 
به جاي »مسافر زدم« از »مسافر دارم« يا »مسافر 
سوار كردم« استفاده نمي كنند، تا اينكه بعدها 
متوجه شدم اين قبيل دوستان به واقع با مسافر 
مانند بار كاميون رفتار مي كنند و »مسافر زدم« 
در واقع برايش��ان مصداق همان بار زدن است! 
شما وقتي كاميون را بار مي زنيد فقط به فكر اين 
هستيد كه اقالم را بار بزنيد و به مقصد برسانيد 

ديگر برايتان راحتي بار و... مالك نيست. 
بعضي راننده ها بسته به اينكه چه حمل مي كنند 
ش��يوه رانندگي ش��ان هم تفاوت دارد. مثاًل اگر 
شكستني يا مواد غذايي باشد با دقت بيشتري 
رانندگي يا از سيس��تم سرمايش��ي اس��تفاده 
مي كنند. بعضي وقت ها كه در فصل گرما سوار 
تاكسي مي شويم آرزو مي كنيم كاش شير، ماست 
يا تخم مرغ و كره بوديم ولي مسافر نبوديم، شايد 
در آن صورت راننده عزيز برايمان كولر روش��ن 

مي كرد تا فاسد نشويم!
وقتي جوان تر بودم بارها با سوار شدن تاكسي 
اش��تباه باعث دور ش��دن مسيرم ش��ده بودم، 
اين اشتباه دو علت داش��ت، اولي از جانب من 
بود. براي مثال: ب��ا گفتن كلمه »مس��تقيم« 
تاكسي براي من مي ايستاد، سوار مي شدم ولي 
راهي نرفته راننده با گفت��ن جمله تا همينجا 
بيشتر نميرم مس��يرم جاي ديگريه مرا پياده 
مي كرد. ُخب در اين موقعي��ت بي دقتي از من 
بود كه مس��ير كامل را قبل از س��وار شدن به 
راننده نگفته و باعث تلف شدن وقت هردويمان 
ش��ده بودم. چند ب��اري هم پيش آم��د كه در 
پايانه ه��اي تاكس��يراني با توجه ب��ه تابلوهاي 
مشخص كننده  مقصدها س��وار تاكسي شده 
اما در بين مسير متوجه شده بودم مقصد جاي 
ديگري است و راننده ها در خطوط مخصوص به 
مسير خودشان پارك نكرده اند. اين اتفاق بعضي 
اوقات ناشي از اشتباه راننده و خيلي مواقع هم به 
دليل نابساماني پايانه هاست كه نه تنها شامل در 
نظر نگرفتن فضاي كافي براي تاكسي هاي يك 
خط مي شود بلكه حتي براي استفاده رانندگان 
از سرويس بهداشتي يا يك غذاخوري ساده هم 
در خطوط هيچ تدبيري انديش��ه نشده است. 
راننده خسته هم به اجبار يا در كنار خيابان يا 
درون اتومبيلش غذايش را صرف مي كند پس 
از آن هم مسافر از ته بو مانده غذا يا سيگاري كه 
در ماشين صرف شده اذيت مي شود. يك اذيت 

شدن دو طرفه تنها به خاطر بي تدبيري!
از تمام اي��ن حرف ها بگذريم به بحث ش��يرين 
دربس��ت گرفتن مي رس��يم. وقتي يك تاكسي 
دربست مي گيريد به چند نكته بايد توجه كنيد: 
اگر كرايه معمول يك مس��ير براي مثال 5هزار 
تومان است شما بايد حداقل ۲0 هزار تومان در 
جيبتان داشته باشيد چون قبل از سوار شدن به 
راننده اشاره مي كنيد كه كرايه 5هزار تومان است 
ولي او ۱0 هزار تومان طلب مي كند و در نهايت با 
8هزار تومان به توافق مي رسيد ولي هنگام پياده 
ش��دن راننده با آوردن هزار و يك دليل منطقي 
و غيرمنطقي تالش مي كند تا 8ه��زار تومان را 
به ۱5هزار تومان تبديل كند و نهايتاً شما براي 
خالص شدن بايد ۱5هزار تومان را بدهيد و برويد. 
روزهاي برفي و باراني، پر ترافيك، تعطيالت، اعياد 
و... هم كه جاي خودش را دارد. نه تنها تاكس��ي 
پيدا نمي ش��ود، بلكه دربست هم پيدا نمي شود. 
اگر هم پيدا شود يا راننده عشقش نمي كشد شما 
را س��وار كند يا كرايه ها را دوبل و س��وبل با شما 
حساب مي كند. در اين بين هيچ نظارتي هم در 
كار نيست و هيچ خبري هم از تاكسي متر نيست! 
اما در بين اين همه زمختي كار و خستگي، هواي 
تاكس��يران هاي خانم را داشته باشيم و به خاطر 
انتخاب شغلشان- شغلي كه خيلي از خانم ها به 
دليل سختي آن سراغش نمي روند- مأيوسشان 
نكنيم كه بار زندگي به حد كافي سنگين است 
و سنگيني بيش��تري بر دوششان نباشيم. حتي 
وظيفه داريم به عنوان يك ش��هروند برايش��ان 

حداكثر امنيت را ايجاد كنيم. 

بعضي وقت ها كه در فصل گرما سوار 
تاكس�ي مي ش�ويم آرزو مي كنيم 
كاش شير، ماست يا تخم مرغ و كره 
بوديم ولي مس�افر نبوديم، شايد 
در آن صورت راننده عزيز برايمان 
كولر روشن مي كرد تا فاسد نشويم!

   حسين گل محمدي
اكثر ما يك كاسب را داراي اين صفات مي دانيم:»شغل 
آزاد، درآمد خوب، ريسك پذيري باال، زبان چرب و نرم 

و ساعت كاري به انتخاب خودش!« 
 اكثر ما وقتي اين فكرها پش�ت س�ر ه�م و قطاري از 
ذهنمان مي گذرد در انته�اي تمام اين صفات، تَنَگش 
يك خوش به حالش هم اضافه مي كني�م كه البته اين 

قسمت از فكرمان را با صداي بلند مي گوييم!
البته آن كاس�بي كه م�ا در ذهنمان مجس�م كرديم 
واقعًا هم زندگي به كامش است و خوش به حالش دارد 
چون ما ش�غل او را در ايده آل ترين حال�ت و به دور از 
تمام مش�كالت و جزئياتش ترس�يم كرده ايم كه اين 

تصوير سازي زيبا تنها مختص كاسبي نيست. 
اين تعريف  و تمجيد ها شامل حال پزشك ها كه خوش 
به حالشان دو س�اعت در مطبشان مي نشينند و فالن 
قدر پول در مي آورند يا صاحبان برخي ش�ركت ها يا 
فوتباليس�ت ها، خواننده ها و هنرپيش�ه هاي معروف 
و... هم مي ش�ود. به طوركل اين خوش به حالي زماني 
اتف�اق مي افتد كه س�ر و ته ي�ك ماج�را را مي زنيم، 
بدبختي هايش را فاكتور مي گيريم و تنها يك 10دقيقه 

زيبا از ظاهر ماجرا را ترسيم مي كنيم!
داستان كاس�بي هم به همين منوال است، در ظاهر، 

كاسب خوش به حالش است ولي... 
      

عرصه رقابت در شغل آزاد تنگاتنگ تر از ساير مشاغل است. 
اش��تباه نكنيم منظور از تنگاتنگي عرصه رقابت سود كمتر 
نيست بلكه تالش بيشتر است، چون كاسب با توجه به تمام 
ناماليمات اقتصادي هميش��ه يك گزينه ي��ا راه نجات دارد 
آن هم افزايش قيمت كااليي اس��ت كه عرضه مي كند و اين 
افزايش قيمت شامل حال تمام قشر كاسبان از عمده فروش 
تا خرده فروش، از واردكننده  تجهيزات پزشكي تا فروشنده 

دس��تمال كاغذي در مترو مي ش��ود، پس بحث سود كمتر 
اصاًل مطرح نيست و در اين يك مورد واقعاً بايد گفت خوش 
به حالش��ان! اما س��ود و زيان را كنار بگذاريم موارد مهم تري 
هستند كه عامل ايجاد رقابت بين كاس��بان و تعيين كننده 

درصد باالتر فروش و ميزان رضايت مشتري هستند. 
برخي عوامل محيطي مثل مكان جاي گيري شركت يا مغازه 
يا توليدي را كنار بگذاريم عوامل ديگري در فروشندگي قابل 
توجه تر است به صورتي كه فروشنده مستقيماً مي تواند روي 

آنها كار كند و بهبودشان بخشد. 
   برخورداري از بيان مناسب

فن بيان داشتن به اين معناس��ت كه شما به عنوان فردي 
كه يك كاال را پِِرزنت مي كند آنقدر توانا باشيد كه بتوانيد 
در كوتاه ترين زمان بيش��ترين اطالعات مفي��د را درباره 
محصولتان به مش��تري ارائه دهيد و همزم��ان با برقراري 
رابطه مناسب از خواسته مشتري هم مطلع شويد و حداكثر 
اعتماد مشتري را نس��بت به خدمات يا كااليي كه عرضه 

مي كنيد به دست آوريد. 
داشتن بيان مناس��ب و اس��تفاده به موقع از آن بسيار مهم 
اس��ت. براي مثال در مش��اغل متفاوت با توجه به نوع شغل، 
زمان اس��تفاده از اين فن تفاوت دارد. ش��ما وقتي وارد يك 
سوپرماركت مي شويد به قطع مي دانيد به چه كااليي احتياج 
داريد و آن را از فروش��نده درخواس��ت مي كنيد. پس تا اين 
مرحله فروشنده الزم نيست هيچ تالش��ي انجام دهد اما در 
مرحله بعد فروشنده ممكن است كااليي را كه شما درخواست 
كرديد نداشته باش��د ولي با يك پيش��نهاد مناسب و جلب 
رضايت شما كااليي ديگر را به عنوان جايگزين به شما معرفي 
كند و بفروشد. حاال همين اتفاق در مشاغلي كه فروشنده يا 
شركت در ابتدا خود به دنبال مشتري مي رود برعكس است 
و پِِرزنت كننده بايد آنقدر تأثيرگذار باش��د كه ش��ما در بين 

گزينه ها و شركت هاي موجود محصول آنها را برگزينيد. 
البته فن بيان به معناي دائماً صحبت كردن با مشتري نيست 

بلكه به معناي گزيده حرف زدن، معرفي درست و به موقع كاال 
و در فكر فرو بردن مشتري و بعد رها كردن مشتري به حال 
خود براي تصميم گيري است. سكوت در اين مرحله معجزه 
مي كند. اگر بازارياب س��كوت به موقع نداشته باشد مشتري 
پرگويي هاي بازارياب را با اجبار آن به خريد كردن اش��تباه 

مي گيرد و از معامله زده مي شود و صرف نظر مي كند. 
   احترام به سليقه مشتري

احترام به سليقه مشتري دو وجه دارد: يك وجه يا صورت آن 
شناسايي نياز و درخواست مشتري و توليد يا سفارش كاال بر 
مبنايي است. خيلي ساده دو سوپرماركت را مي بينيم كه در 
يك خيابان با فاصله ۱0 قدم از هم كار مي كنند ولي يكي از 

آنها روزانه ۱00مشتري و ديگري ۲0 مشتري دارد. 
وقتي داخل سوپرماركت مي ش��ويم و به دنبال علت تفاوت 
جذب مشتري در آنها مي گرديم به وضوح مي بينيم كه تنوع 
كاال دريك برند يا تفاوت برند هاي موجود در يك كاالي ساده 
مثل دوغ باعث حق انتخاب بيشتر مشتري شده، پس انتخاب 
من نوعي، مغازه اي است كه س��ليقه همه را در بر مي گيرد و 
در اين بين من اگر بخواهم ۱0 قلم جن��س بخرم قطعاً  پنج 
قلم آن را از مغازه كناري نمي گيرم و مابقي را از ديگري، بلكه 
براي تمام خريدهايم مغازه اي با تنوع كاالي بيشتر را انتخاب 
مي كنم.  وجه ديگر احترام به سليقه مشتري و فراهم كردن 
و طراحي و س��اخت محصولي اس��ت كه اصاًل آن را موجود 
نداريد. براي مثال در مش��اغلي كه اين امر امكانپذير اس��ت 
مانند طراحي و ساخت مبلمان شما براي اينكه از رقبا عقب 
نمانيد مجبور به انعطاف پذيري بيشتر و هماهنگ كردن خود 
و محصولتان با نياز هاي مشتري هس��تيد، البته تا جايي كه 
امكانپذير است. حال در اين ميان توليدكننده هايي كه تنبل تر 
هستند و حوصله كار بيشتر و خالقيت در كار را ندارند هم از 

پيشرفت باز مي مانند و هم مشتري را از دست مي دهند. 
   نحوه عرضه كاال 

 قاِب بصري كه فروش��نده از كاالي مورد عرضه اش در همان 

ابتدا برا ي خريدار ش��كل مي دهد تأثير بسزايي در انتخاب 
كاال توسط خريدار دارد. قطعاً اگر شماي فروشنده  نوعي در 
يك كنفرانس با احترام و پذيرايي محصول جديد خودرويي 
را كه توليد مي كنيد با تمام محاس��ن و معايب و مقايس��ه با 
ساير برند ها براي خريدار ش��رح دهيد تأثير بسزاتري دارد تا 
تنها خودرو را در اولين برخورد پش��ت شيشه يك نمايشگاه 
خودرو ببيند. همينطور با به اصطالح بُلد كردن و فوكوس بر 
يك كاال و قاب كشيدن دور آن مثل ويترين مغازه ها شما به 
مشتري جهت مي دهيد كه چه انتخابي داشته باشد، حتي اگر 
گزينه هاي ديگري هم در مغازه يا شركت شما موجود باشد 
شما به راحتي مي توانيد مش��تري را براي خريِد يك عنوان 

بيش از ساير عناوين ترغيب كنيد. 
   وجدان كاري و قضاوت زمان

وجدان كاري و زمان عاملي اس��ت كه نمي توان آن را ناديده 
گرفت. گذر زمان بيانگر صداقت فروش��نده و ميزان كيفيت 
كاالست. شما نيز اگر كاس��ب با درايت و آينده نگري باشيد 
تنها به س��ود لحظه اي و امروزتان فكر نمي كنيد بلكه به فكر 
حفظ مشتري هاي قديمي تان نيز هستيد. پس وجدان كاري 
را فراموش نكني��د. وجدان كاري يعن��ي كار را نصفه با ايراد 
تحويل ندهيد و اگر خطايي كرديد الپوشاني اش نكنيد و سر 

مشتري شيره نماليد!
   اعتقاد به انرژي هاي مثبت و منفي

اگر وجدان كاري نداريد! حداقل نيمچه اعتقادي به انرژي هاي 
مثبت يا منفي كه از جانب مش��تري هايتان ساطع مي شود 
داشته باش��يد تا حداقل فردا روزي اگر كم فروشي كرديد و 
خدايي ناكرده يك هفته بعد مغازه تان آتش گرفت، گوش��ه 

ذهنتان كم فروشي تان را فراموش نكنيد!
و در نهايت بايد گفت كاسبي هم با تمام خوش به حالي هايش 
سختي ها، موانع و مش��كالت خودش را دارد، اما واقعاً خوش 
به حال كاسبي كه خوشرو، صادق و با حوصله است و زماني كه 

سايرين دِر ُدكان را بسته اند بيدار و هوشيار است. 

سبك كسب و كار

وج�دان كاري و زم�ان عاملي اس�ت كه 
نمي توان آن را ناديده گرف�ت. گذر زمان 
بيانگر صداقت فروشنده و ميزان كيفيت 
كاالست. ش�ما نيز اگر كاس�ب بادرايت و 
آينده نگري باشيد تنها به سود لحظه اي و 
امروزتان فكر نمي كنيد بلكه به فكر حفظ 
مشتري هاي قديمي تان نيز هستيد. پس 
وجدان كاري را فرام�وش نكنيد. وجدان 
كاري يعن�ي كار را نصفه با اي�راد تحويل 
ندهيد و اگر خطايي كرديد الپوشاني اش 
نكني�د و س�ر مش�تري ش�يره نمالي�د!

كاسبي هزار و يك دنگ و فنگ دارد

خوش به حالش؛  او يك كاسب است


