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فهرست

سر مقاله

درخشش به يادماندني قهرمانان   در رقابت هاي جام تنیس 

كیاموتورز 

شگفتی آفرينی كیاموتورز در كره جنوبی

نسل جديد كیا،  متمايز و هیجان انگیز

اگر میخواهید در بازار رقابت جهانی حضور  داشته  باشید 

لطفاً عزت نفس كاركنان را افزايش دهید
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كیاموتورز؛  در اوج قدرت وبالندگی
وجه  مشتریان  رضایت  و  مداری  مشتری  امروز،  جهانی  بازار  در 
مشخصه آن دسته از تولید کنندگان و ارائه دهندگان خدمات است که 
به دوردست ها می نگرند و خطوط چهره موفقیت را نه فقط در زمان 

حال که در آینده نیز ترسیم می کنند.
افتخار شرکت اطلس خودرو در سه سالی که از فعالیت آن می گذرد، 
تشکیل خانواده ای مقتدر، سخت کوش وخبره است که توانستند نام 
کیا موتورز را احیا کرده وآن را به یکی از پرطرفدارترین خودروهای 

وارداتی تبدیل کنند.
است  واردات خودرو  اول  مقام  این شرکت، کسب  دیگر  اکنون هدف 
که یقینا با شیب مثبت 85 درصد فروش خود، جز برتری چشم انداز 

دیگری نمی توان برای آن تصور کرد.
اما این همه را مدیون شبکه گسترده ای از قوی ترین نیروهای انسانی 
و خدمت رسانان ایرانی می دانیم که با رعایت استانداردهای جهانی و 
نوآوری در امر سرویس و خدمات ثابت کرده اند که هدفی جز جلب 

رضایت مشتری ندارند.
ما برای جلب رضایت مشتری پیمان همبستگی بسته ایم و نگاهی به 
چشم انداز سال 1389 شرکت اطلس خودرو نشان از عزم راسخ این 
خانواده برای حرکت به سمت پیشرفت و جلب رضایت هر چه بیشتر 

مشتریان دارد.
طراحی های منحصر بفرد محصوالت جدید شرکت در کناربرخورداری 
از باالترین استانداردهای جهانی، مهر تاییدی است بر اینکه هم اکنون 
از سریع ترین وباالترین رشد در صنعت خودروسازی در  برند کیا 
جهان برخوردار شده وبا قدرت شگفت انگیز خود همگان را متعجب 

کرده است.
امیدواریم شما مخاطبان و دوستان عزیز نیز مارا برای رسیدن به آن 

چه که الیق آن هستیم همراهی نمایید.
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کامال در دستان اوست.
سورنتوي XM هم از سبك جدید، توان باال 
و راحتي زیادي برخوردار است. طراحي 
مدرن بدنه و کیفیت عمومي باال، فضایي 
کافي و راحت را به عنوان یك خودروي 
شاسي بلند براي شما فراهم مي کند. این 
ویژگي ها در کنار امکانات ایمني پیشرفته 
را  ارزش  بیشترین  العاده،  فوق  وعملکرد 

به دارنده خودرو ارائه می نماید.
برنامه هاي  دیگر  از  عکاسی  مسابقه 
عالقمندان  براي  که  بود  انگیزي  هیجان 
که  مسابقه  این  بود.  شده  گرفته  نظر  در 
همیشگي  همراه  "کیاموتورز  موضوع  با 
بسیاري  بود  شده  معرفي  ورزشکاران" 
به  دوربین  تا  برانگیخت  را  حاضرین  از 
در  جاري  اتفاقات  از  عکاسي  به  دست، 
روز فینال مسابقه بپردازند و شانس خود را 
اطلس خودرو  نقدي  براي دریافت جوایز 

امتحان کنند.
دیگر برنامه غافلگیر کننده اطلس خودرو، 
عکس یادگاري بود که در کنار تصویر یك 
شخصیت محبوب، گرفته مي شد: " رافائل 
نادال " تنیسور مشهور اسپانیایي و چهره 

ورزشي کیاموتورز در جهان. 

فینال جام تنیس
جام  تنیس  مسابقات  دوره ي  نخستین 
کننده  با شرکت 480 شرکت  کیاموتورز، 
و  پسران  سال   14 زیر  گروه هاي  در 
دختران، زیر 18 سال پسران و دختران، 
بانوان در رده سني آزاد وآقایان در رده هاي 
آزاد و باالي 45 سال 31 تیر ماه شروع 

شده بود.

دو روز اول، رقابت هاي رده بندي با دو 
جدول انتخابي و اصلي برگزار شد و بدین 
ترتیب، 9 گروه ورزشکاراز زبده ترین و 
ایراني، طي یك هفته  بازان  تنیس  بهترین 
به  انقالب  مجموعه ي  تنیس  زمین   17 در 

مسابقه   ،XM سورنتو  و  سراتوکوپ 
همراه  کیاموتورز  "موضوع  با  عکاسي 
یادگاري  و عکس  همیشگي ورزشکاران" 

اطلس خودرو بود.
سواري با خودروهاي جدید کیا به شدت 
مورد استقبال حاضرین قرار گرفت و خیلي ها 
براي تست ثبت نام کردند. گروه هاي مختلفي 
اعم از تنیسورها، تماشاچیان، خبرنگاران و 
عالقمندان وعاشقان رانندگي، کنار دست 
لذت  با  و  نشستند  حرفه اي  راننده  یك 
گشت زني  به  انقالب  باشگاه  محوطه  در 

پرداختند.
سراتوکوپ، خودرویي پرشتاب با طراحي 
اسپرت خیره کننده اي است که از آخرین 
تکنولوژي روز بهره مي برد و نشستن در 
آن فرح بخش و لذت آور است. الحق که 

وقتي در سراتو مي نشینید، حس هیجان 
و رهایي از هر محدودیتي به شما دست 
و  سراتوکوپ  دینامیك  طراحي  دهد.  مي 
عملکرد فوق العاده ي آن در حین حرکت، 
به راننده اطمینان مي دهد که کنترل خودرو 

ورزشکاران با استعداد ایراني نیز بتوانند 
در سطح منطقه و جهان حرفي براي گفتن 
داشته باشند و به رکورد زني دست یابند.
مسابقات جام کیاموتورز شامل رقابت هاي 
بانوان،  آقایان/  نفره  دو  و  انفرادي  آزاد 
رقابت های  نوجوانان،  آزاد  رقابت هاي 
 45 باالی  آقایان  دونفره   / انفرادی  آزاد 
کودکان  تنیس  میني  رقابت هاي  و  سال 
کیاموتورز،  به جز  که  نماند  ناگفته  بود. 
بنتون،  نظیر  نیز  دیگري  جهاني  برندهاي 
هد، رولکس و گلستان نیز، دیگر حامیان 
کیاموتورز  جام  رقابت هاي  از  دوره  این 

بوده اند.

يک روز تابستاني هیجان انگیز
براي آنهایي که عاشق ورزش ورویدادهاي 
ورزشي از هر نوعش هستند، شنیدن خبر 
برگزاري مسابقات تنیس در ایران، آنقدر 
یك  از  بعد  که  بود  هیجان آور  و  جذاب 
گرم  ظهر  از  بعد  مسابقات،  پیگیري  هفته 
تابستاني هشتم مرداد هم خواب را از سر 
انقالب  باشگاه  رهسپار  و  پراندند  خود 
فینال  مرحله ي  شاهد  نزدیك  از  تا  شدند 
مسابقات  این  دوره  اولین  اختتامیه ي  و 

باشند.
باشگاه  تپه هاي  مطبوع  و  آرام  طبیعت 
مالیمي  و  دلچسب  بعدازظهر  هم،  انقالب 
براي مسابقات فینال به وجود آورده بود. 
زنان و مردان ورزش دوست و ورزشکار، 
تنیس، بعضي چهره هاي سینما و  مربیان 
تلویزیون، خبرنگاران و عکاسان ورزشي 
نفري را تشکیل  و خبري جمعیت یکهزار 
کودکان  تنیس  میني  مسابقات  مي دادند. 

هم در زمیني جداگانه در جریان بود.
شرکت اطلس خودرو در حاشیه مسابقات 
و  تفریحي  برنامه هاي  کیاموتورز  جام 
خانواده ها  براي  نیز  متنوعي  سرگرمي 
تست خودرو  که شامل  بود  دیده  تدارك 

     تنیس، ازآن دسته ورزش هایي است که 
از هیجان و جذابیت باالیي برخوردار است 
و مسابقات آن هرساله درسطح وسیعي 
این  مسابقات  مي شود.  برگزار  جهان  در 
قرصي  پروپا  طرفداران  ورزشي  رشته 
پا و  دست  آن  "ست"  هر  براي  که  دارد 
مي شکنند وحاضر نیستند دیدن یك دقیقه ي
میان،  این  در  بدهند.  دست  از  هم  را  آن 
و  بزرگ  تجاري  شرکت هاي  از  بسیاري 
صاحبان برندهاي معروف دنیا، با عالقه اي 
دارند،  به قهرمانان محبوب و مردمي  که 
مسابقــات از  پشتیباني  و  حمـایت  بــه 

مي پردازند.

تنیس در ايران
از  بعد  به  ایران  در  تنیس  ورزش  ظهور 
از  پیش  گردد.  بازمی  دوم  جهانی  جنگ 
 )1315-1318( های  فاصله سال  در  این، 
زمین  چندین  با  ورزش  بوستان  باشگاه 
تنیس، در محلی روبروی ورزشگاه شهید 
شادروان  مدیریت  به  فعلی  شیرودی 
شهید  ورزشگاه  یافت.  گشایش  شکوهی 
با  همزمان  نیز  سابق(  )امجدیه  شیرودی 
زمین  یك  با  ورزش  بوستان  ورزشگاه 
افتتاح شد. نخستین  تنیس درمحل کنونی 
سال  در  کشور  تنیس  قهرمانی  مسابقات 

شد.  برگزار  ورزشگاه  همین  در   1318
خاطر  به  تنیس  ورزش  است،  گفتنی 
رونق  آبادان  در  انگلیسی  اتباع  حضور 
بین  تنیس  مسابقه  اولین  داشت.  خاصی 
های  سال  به  تهران  و  آبادان  های  تیم 

1320-1317 باز می گردد. 
پس از جنگ جهانی دوم مسابقات قهرمانی 
تنیس کشور تا سال 1322 جریان داشت 
وژوزف(  )هانری  نعمانی  برادران  که 

سال  از  داشتند.  قرار  بازیکنان  در صدر 
تنیس کشور  قهرمانی  مقام   1322-1332

در اختیار "ژرژ آفتاندلیان" بود.
دیویس  جام  در  ایران  که  سالی  اولین 
جام  تنیس  تیم  بود.   1959 کرد  شرکت 

جام  در  سال   31 مدت  به  ایران  دیویس 
بازی   64 مجموعا  و  کرده  بازی  دیویس 
انجام داده است، که حاصل آن 32 برد و 

32 باخت بود. 
در حال حاضر ورزش تنیس در کشورمان 
رو به گسترش است و هر ساله مسابقات 
فدراسیون  همت  با  هم  رشته  این  داخلي 
تنیس و حامیان این ورزش برگزار مي گردد.

جام تنیس كیاموتورز
از  در حمایت  کیاموتورز  سابقه درخشان 
رخدادهاي ورزشي و به خصوص حضور 
اخیر آن در مسابقات تنیس استرالیا و جام 
را  خودرو  اطلس  شرکت   ،2010 جهاني 
نماینده رسمي  به عنوان  تا  بر آن داشت 
برگزاري  از  پس  ایران،  در  کیاموتورز 
با  دیگر  یکبار   2010 فیفا  کمپین  موفق 
برگزاري مسابقات جام تنیس کیاموتورز 
نسل  در  نشاط  و  شور  ایجاد  موجبات 
جوان و ترغیب آنها به حضور در مجامع 

ورزشي را فراهم نماید. 
بزرگترین مسابقات تنیس کشورمان "جام 
تنیس کیاموتورز" در تمامي رده هاي سني 
تیرماه   31 خردساالن،  و  بانوان  آقایان، 
مجموعه  در  امسال  ماه  مرداد  هشتم  تا 
ورزشي انقالب برگزار شد تا بدین وسیله، 

درخشش به يادماندني قهرمانان در 

رقابت هاي جام تنیس كیاموتورز
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اطلس خودرو تقدیر و تشکر کرد.
سرانجام نوبت به اعالم نفرات برترمسابقات 
و اهداي جوایز به آنان فرا رسید. جوایز 
بخش بانوان توسط خانم ها: سالمی نایب 
رئیس فدراسیون تنیس، نوریان نایب رئیس 

هیئت تنیس تهران و آرنگ نماینده شرکت 
اطلس خودرو به برگزیدگان اهداء شد.

شایسته  توسط  نیز  آقایان  بخش  جوایز 
عامل  مدیر  صدری  فدراسیون،  رئیس 
مؤسسه آپت و گرامی مدیر عامل شرکت 
اختصاص  برتر  نفرات  به  خودرو  اطلس 

یافت.
این را هم اضافه کنیم که درمجموع، مبلغ 
جوایز پرداختی 154 میلیون ریال بود که 
به ورزشکاران در رده های مختلف سني 

پرداخت شد.

اهداي جوايز
رده سنی 14 سال دختران:

نفر اول: سحر نجفی، 3 میلیون ریال 
نفر دوم: صدف صادق وزیری، یك میلیون 

و 500 هزار ریال
آلین سوکزیان و  نفرات سوم: مشترکا”  
جاسمین خوشابه، هر کدام یك میلیون ریال

رده سنی 18 سال دختران:
نفر اول: بهار برنا، 5 میلیون ریال

 500 و  2میلیون  زرکش،  زهرا  دوم:  نفر 
هزار ریال

مصاف هم رفتند تا از میان آنها قوي ترین ها و 
ورزیده ترین تنیسورها به فینال راه یابند.

در  ماه،  مرداد  هشتم  جمعه  روز  عصر 
شاهرخ  و  رئیس  شایسته  مجید  حضور 
کشاورز دبیر فدراسیون تنیس کشورمان 
جام  آقایان  انفرادی  بخش  نهائی  دیدار 
تنیس کیاموتورز که به مدت یك هفته در 
از سوي  تهران  انقالب  مجموعه ورزشی 
مسئوالن برگزاري و طرفداران مسابقات 

پیگیری شده بود، برگزار شد.
بود  ساز  سرنوشت  عصر  همین  در 
"امید  بر  غلبه  با  شکوفی"  "اشکان  که 
مسابقات  این  قهرمانی  مقام  به  سوری" 
دست یافت و جایزه ي ویژه ي سی میلیون 
به شایستگي  را  اول مسابقات  نفر  ریالی 
ایران  تنیس  فدراسیون  رئیس  دست  از 

دریافت کرد.
عامل  مدیر  حضور  با  اختتامیه  مراسم 
اطلس خودرو، مسئوالن فدراسیون تنیس، 
جمعی  و  تهران  استان  تنیس  هیئت 
این  اسبق  رؤسای  و  پیشکسوتان  از 
فدراسیون در زمین شماره یك مجموعه 
انقالب برگزار شد. شایسته در سخنانش، 
از برگزار کنندگان این دوره از مسابقات 
تجلیل و قدردانی کرد. او بر حسن اجماع 
رونق  بیشتر  هرچه  در  تنیس  خانواده 

بخشیدن به این رشته تاکید نمود.
شایسته همچنین حمایت فدراسیون تنیس 
و  اجرا  جهت  در  را  خصوصی  بخش  از 
و  اعالم کرد  برگزاری چنین رویدادهائی 
متقابل  احترام  و  تعامل  سایه  در  گفت: 
ارتقاء  موجبات  یکدیگر  کنار  در  می توان 
نام عزیز ایران را در مجامع بین المللی این 
رشته فراهم کرد. او از کلیه صاحبنظران 

نیز دعوت به همکاری کرد.
امیر  تالش های  از  این، شایسته  بر  عالوه 
فرهنگی  مؤسسه  عامل  مدیر  صدری 
ورزشی آپت و گرامی، مدیر عامل شرکت 

معذی  میر  مهتاب  مشترکا”  سوم:  نفرات 
و یاسمین سعادت، هر کدام یك میلیون و 

300 هزار ریال
رده سنی آزاد انفرادی بانوان: 

نفر اول: مریم مظاهری، 8 میلیون ریال 
نفر دوم: غزاله ترکمن، 4 میلیون ریال

و  کاله  زرین  الهه  مشترکا”  نفرات سوم: 
باران اخوان، هر کدام 2 میلیون ریال

رده سنی زیر 14 سال پسران:
نفراول: آرش سوری، 3 میلیون ریال

و  میلیون  یك  ابراهیمیان،  آرین  نفردوم: 
500 هزار ریال

نفرات سوم: مشترکا” امیر سینا صالح و 
کاوه ادیبی، هر کدام  یك میلیون ریال

رده سنی زیر 18 سال پسران:
نفراول: کیارش سوری، 5 میلیون ریال

نفردوم: امیر علی صدقی نسب، 2 میلیون 
و500 هزار ریال

و  معظم  مرتضی  مشترکا”  سوم:  نفرات 
حسام یزدی هر کدام یك میلیون و 300 

هزار ریال
رده سنی باالی 45 سال آقایان:

نفر اول: آرا سوکزیان، 8 میلیون ریال
نفر دوم: ابراهیم صفدریان، 4 میلیون ریال

نفرات سوم: مشترکا” سیف اله بهزادپور 
و سلمان حسنی هر کدام 2 میلیون ریال

رده سنی آزاد انفرادی آقایان:
نفر اول: اشکان شکوفی، 30 میلیون ریال

نفر دوم: امید سوری، 15 میلیون ریال
نفرات سوم: مشترکا” محسن حسین زاده 
و صابر رستم پور هر کدام 7 میلیون و 

500 هزار ریال
رده سنی دو نفره آزاد آقایان:

 15 سوری،  امید  طاهری،  اکبر  اول:  تیم 
میلیون ریال

کیارش سوری،  دوم: شهاب حسنی،  تیم 
8 میلیون ریال

     کیاموتورز پس رهایي از ورشکستگي 
در سال 1998 راه درازي را پیموده است. 
را  کاري  گذشته  ماه  دو  در  شرکت  این 
بعد  به  زمان  آن  از  که  رسانده  انجام  به 
همواره غیر ممکن به نظر مي رسیده است: 
فروش بیشتر از شرکت مادر در بازار   "

داخلي". 

آیا  هیونداي،  تازي  یکه  دهه  یك  از  پس 
برند  یك  ظهور  شاهد  مي توانیم  اکنون 

شماره یك جدید در کره باشیم؟
توسط  هیونداي  شدن  گذاشته  سر  پشت 
یك  بسیاري  توسط  مي  ماه  در  که  کیا 
ژوئن  ماه  در  شد،  تلقي  موقتي  رویداد 
نیز تکرار گردید. اما بر خالف ماه مي که 
از  خودرو   400 اندك  تفاوت  با  تنها  کیا 
هیونداي پیشي گرفت، فروش آن در ماه 
ژوئن به لطف مدل هاي جدید اسپورتیج 
و اپتیما، به میزان قابل توجه 6000 واحد 
باالتر از هیونداي قرار گرفت. با نگاهي به 
دورنماي گذشته، مشاهده مي شود که کیا 
در ژوئن 2009 در حدود 20.000 دستگاه 

عقب تر از شرکت هیونداي قرار داشت.
در طول سال 2010، مدلهاي جدید و حتي 
صورت  به  کیاموتورز  جدید  چندان  نه 
مشابه در میان خریداران بومي طرفداران 
در شش  حالیکه  در  کردند.  پیدا  بیشتري 
 80.000 هیونداي   2009 سال  اول  ماهه 
دستگاه بیشتر از کیا فروش داشت در زمان 
 41.000 به  اختالف  این  امسال  مشابه 

تقلیل یافت.

اول  ماه  اپتیماي جدید در دو  کیا  فروش 
تنها 600 دستگاه کمتر از پر فروش ترین 

مدل هیونداي یعني سوناتا بوده است.
هیونداي همچنین با تصمیمش براي واگذاري 
تولید خودروهاي کوچکش به زیر مجموعة 
در  شد.  مرتکب  بزرگي  اشتباه  خود  هند 
حالیکه که هیونداي I10  و I20 در کره در 

دسترس نبودند کیا پیکانتو نه تنها دومین 
خودروي پر فروش سال 2010 شد، بلکه 
مدل جدیدش را هم ظرف چند ماه آینده 

روانة بازار خواهد نمود.
ژوئن،  ماه  فروش  نمودار  به  نگاهي  با 
مشاهده مي شود که 4 مدل از محصوالت 
کیا در رده 10 خودرو برتر  قرار گرفتند 
رده  این  در  هیوندای  خودرو   3 تنها  اما 

قرار گرفتند. 
سوناتا که براي چند سال پر فروش ترین 
در  فروش   78.805 با  هنوز  بود  خودرو 
سال )تاکنون( استوار در رده اول ایستاده 
است. اما جالب اینکه کیا اپتیماي جدید که 
تغییر شکل  یك سوناتاي  را  آن  مي توان 
یافته نامید،  به فاصلة 600 عددي سوناتا 

در ماه گذشته رسید.
تاکنون سابقه نداشت که خودرویي بتواند 
بازار  در  را  سوناتا  یك  شماره  جایگاه 
جدید  اپتیماي  اما  کند  تهدید  کره  داخلي 
توانست در اولین ماه ورود به بازار این 
مشابه،  این خودروي  دهد.  انجام  را  کار 
در ماه ژانویه با نام اپتیما هیبرید و اپتیما 
مي شود  امریکا  و  کانادا  وارد   2011

معرفي  هم  اروپا  و  چین  در  ادامه  در  و 
خواهد شد.

وجود  كیا  براي  بزرگ  خطر  يک  تنها 
دارد: يک اتحاديه متخاصم

بیش  جوالي  ماه  در  جدید  اپتیماي  اگر 
کیا  باشد  داشته  فروش  سوناتا  از 
به جایگاهي مي رسد  با یك جهش  حقیقتًا 
شریك  هیونداي،  که 
باالتر  را  کوچك  ترش 
دید.  خواهد  خود  از 
خودروهاي  که  اکنون 
که  اند  کرده  ثابت  کیا 
خودروهایي محبوب و 
مردمي، نه تنها در کره 
جهان  تمام  در  بلکه 
ممکن  هیونداي  هستند، 
است بعنوان انتخاب دوم 
محافظه  قدري  شاید  و 
کارانه تر براي مشتریان 

تلقي شود. 
است  ممکن  آیا  حال 
شکست  موجب  چیزي 
خطر  یك  شود؟  کیا 
که  دارد  وجود  بزرگ 
آشنا هم هست: یك اتحادیه متخاصم که 
 20 طول  در  را  اي  کننده  فلج  اعتصابات 
سال گذشته ، سازمان داده است وساالنه 
با  مقابله  و  تهدید  از  خطري  پر  بازیهاي 
تهدید براي افزایش حقوق و پاداش را به 

جریان مي اندازد.

به  بايد به زودي شروع  آوانته  ورنا و 
باالبردن فروش هیونداي كنند.

جدیدي  توافق  تازگي  به  حال،  عین  در 
خصوص  در  اتحادیه  کارگر   45.000 با 
نشانه  که  است  شده  انجام  دستمزدشان 
جلوگیري از صدمه شدید اعتصابات براي 

دومین بار در 3 دهه اخیر است.
که  تولید  توقف  خطر  رفتن  میان  از  با 
عرضه مدل هاي جدید را در گذشته تهدید 
مي کرد، هیوندای ورنا و هیونداي آوانته 
برند  فروش  زودي  به  مي بایست  جدید 
هیونداي را در کره افزایش دهند. بنابر این 
در حالیکه کیا کاماًل سزاوار جایگاه جدید 
شماره یك در کره است ممکن است چندان 
نتواند در این جایگاه احساس راحتي کند.

گردآوری و ترجمه: آتوسا کیازر-  سرپرست روابط عمومیشگفتی آفرينی كیاموتورز در كره جنوبی
www.automotiveworld.com  :منبع
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سي سي )300 سي سي کمتر نسبت به مدل قبلي موجود در ایران( 
نیرویي برابر با مدل قبلی تولید مي کند و مصرف سوخت آن نیز 8 
/0 لیتر در صد کیلومتر کمتر شده است. گیربکس 4 دنده اتوماتیك 
نیز به 6 دنده اتوماتیك تبدیل شده است و سایر بخشهاي سیستم 
انتقال نیرو و تعلیق آن دچار تغییراتي شده است. این مدل نسبت 
ارتفاع  که  این  با  و  است  پهن تر  و  کشیده تر  کمی  فعلی  نسل  به 
خودرو چند میلیمتر کمتر شده است، اما با استفاده بهینه از فضاي 
بار  و  سرنشین  برای  کابین  در  کافي  فضای  طراحي،  در  داخلي 
دارد. اسپورتیج استاندارد یورو 4 کنترل آالیندگي را کسب کرده 
 NHTSA است و در بخش ایمنی نیز موفق به دریافت پنج ستاره از

آمریکا شده است.
شرکت کیاموتورز به منظور معرفي و انعکاس ویژگي هاي نسل جدید 
خبرنگاران   2010 ژوئن  روزهاي  آخرین  در  اسپورتیج،  خودرو 
طریق  از  را  آفریقا  و  خاورمیانه  منطقه  رسانه هاي  نمایندگان  و 
نمایندگان رسمي خود در کشورهاي منطقه به سئول کره جنوبي 
سفر  در  ما  مشاهدات  خالصه  می خوانید  چه  آن  نمود.  دعوت 
خودرو  جدید  نسل  معرفی  مراسم  در  شرکت  و  جنوبی  کره  به 
اسپورتیج می باشد: در اولین روز سفر، آشنایي با مرکز تحقیقات 
در  گروه  این  فعالیت هاي  و  کیا   - هیونداي  خودرو سازي  گروه 
زمینه طراحي و تولید خودروهاي هیبریدي و الکتریکي و توسعه 
به  دوم  روز  و  بود  گرفته شده  نظر  در  بنزیني جدید  موتورهاي 

تست خودروي اسپورتیج اختصاص داده شد.
شهر  یك  خود  هیوندای،  و  موتورز  کیا  شرکت  تحقیقات  مرکز 
عالوه  مکان  این  است.  مربع  کیلومتر   40 وسعت  به  کوچك 
دارای  تحقیقاتی  و  اداری  متعدد  ساختمانهای  بودن  دارا  بر 
اتومبیل  پیست  نمایشگاه،  هتل،  رفاهی،  ورزشی،  متنوع  مراکز 
تست و دیگر مراکز دیدنی است. زمین آزمایش خودروها  و  رانی 

     در سالهای اخیر از میان خودروهاي متنوعی که در بازار ایران 
توسط گروه هیونداي - کیا ارائه شد، یك برند به نام اسپورتیج 
بیش از دیگران خودنمایی کرده است. هر چند شباهت بسیار زیاد 
اسپورتیج با دوقلوی خود در شرکت هیوندای یعنی توسان عماًل 
یك خودرو را با دو طرح و عنوان تداعی می کند، اما اسپورتیج به 
واسطة طراحي جذاب تر، همواره از همتاي خود متمایز بوده است. 
نسل اول این خودرو ما بین سالهاي 1993 تا 2002 عرضه شد و 
بیش از 500 هزار دستگاه از آن در سراسر دنیا به فروش رسید. 
از نسل دوم این خودرو که در سال 2005 متولد و در 1387 توسط 
از 950 هزار  تاکنون بیش  ایران شد،  شرکت اطلس خودرو وارد 
این  و  است  فروش رسیده  به  در کشورهاي مختلف جهان  واحد 
کیاموتورز  برای شرکت  پایگاه مطمئنی  به  توانسته است  خودرو 

برای سرمایه گذاری های بیشتر تبدیل شود.
در نمایشگاه خودرو ژنو در مارس 2010 شرکت کیاموتورز چهره 
کنندگان  بازدید  برای  را  اسپورتیج  خودرو  از  جدیدی  نسل 
آن  مختلف  ابعاد  در  زیادی  های  جهش  که  گذاشت  نمایش  به 
مشاهده می شد. در ظاهر و طراحی اسپورتیج نسل جدید ذوق 
و خالقیت فراوانی دیده می شود و عناصر نوین طراحي کیا به 
     CUV در کالس  این خودرو  مي خورند.  به چشم  آن  در  وضوع 
Crossover Utility Vehicle) قرار می گیرد، یعنی خودروهایی که 
بودن  دارا  ضمن  و  می گیرند  قرار  سواری  و  بلند  شاسی  ما بین 
قابلیت هاي حرکت در خارج جاده )Off-Road)، از طراحي مناسب 
براي استفاده شهري و راحتي فضاي داخلي خودروهاي سواري 
از اسپورتیج  تولید 1،393،000 دستگاه  بهره مي برند. کیاموتورز 

جدید را طی شش سال آینده در برنامة خود دارد.
اسپورتیج جدید طرحی تازه، بدیع و ورزشی دارد. این خودرو از 
موتور کاماًل جدید Theta بهره مي برد که با دارا بودن حجم 2400 

)Proving Ground) واقع در این مرکز که در آن 34 نوع عوارض 
از لحاظ شکل و میزان ناهمواري و سختي جهت آزمون عملکرد 
کیا  مدیران  گفته  به  شده،  ایجاد  به صورت مصنوعي  خودروها 

موتورز در زمره بهترین ها در سطح جهان است.
جهان  در  سوخت  بحران  به  توجه  با  که  کیاموتورز  شرکت 
عرضه  و  تولید  برای  بلندی  خیز  محیطي،  زیست  مسائل  و 
خودروهاي  اصطالحًا  یا  زیست  محیط  دوست دار  خودروهای 
برای  فراوانی  تالش  و  تحقیقات  است،  برداشته  بازار  به  سبز 
تولید خودروهای مشتری پسند و در عین حال سازگار با محیط 
زیست از خود نشان داده است که حاصل آن طراحي چندین مدل 
هیبرید الکتریکي- بنزیني و نیز خودروهاي با نیروي محرکه سلول 

سوختي بر اساس مدل هاي بنزیني موجود است. 
مي گیرد،  قرار  آزمایش  مورد  بازدید  این  در  که  اولین خودرویی 
سلول  با  آن  محرکه  نیروي  که  است  الکتریکي  موهاوی  خودرو 
با اکسیژن هوا  از طریق ترکیب هیدروژن  سوختي )سیستمي که 
نیروي الکتریکي تولید مي کند و تنها خروجي اگزوز آن بخار آب 
که  است  قرار  مدیران شرکت  گفته  طبق  و  مي گردد  تأمین  است( 
تولید تجاری آن در سال 2012 آغاز شود. کمتر از 13 ثانیه طول 
می کشد تا عقربه سرعت به عدد 100 برسد که با وجود الکتریکی 
بودن شتاب مناسبی است. موتور بسیار کم صدا است و به زحمت 

می شود هنگام افزایش سرعت صدای آن را شنید. 
 K5 نام  با  )این خودرو در کره  اپتیما  دومین خودرو یك خودرو 
موتور  و  بنزین  سوخت  از  که  است  هیبریدی  مي شود(  شناخته 

الکتریکي به صورت همزمان براي تولید نیروي محرکه استفاده 
نمونه  با  مشابه  کاماًل  بازدهي  وجود  با  دلیل  همین  به  و  مي کند 
دارد.  کیلومتر  صد  در  لیتر   5 حد  در  سوختي  مصرف  بنزیني، 
تقریبًا  که  موهاوي  الکتریکي  کاماًل  موتور  برعکس  اپتیما،  موتور 
بي صدا بود صداي بم محسوسي دارد و هنگام افزایش سرعت به 

وضوح صدای آن اوج می گیرد. 
خودرو سوم نیز یك سراتوی پنج در )هاچ بك( هیبریدی است که 
به دلیل اینکه هنوز رسما معرفی نشده بود سطح بدنه اش با پارچه 
پوشانده شده بود. این خودرو از لحاظ قابلیت هاي رانندگي بسیار 
مشابه سراتو چهار درب حاضر در ایران است با این تفاوت که به 

دلیل هیبریدي بودن مصرف سوخت بسیار کمتري دارد.
در مجموع به نظر می رسید که سازگاری با محیط زیست، چندان 
بر توان و مطلوبیت عملکرد خودروها اثر گذار نبوده و می توان در 
حین استفاده از خودرویي کم مصرف و دوست دار محیط زیست، 
از عملکرد و قابلیت هاي آن نیز بهره برد؛ هر چند تا زمان عرضه 

تجاری آنها به بازار باید کمي صبر کرد. 
اختصاص  خودرو   (Crash Test( ضربه  تست  به  بعدی  برنامه 
داشت. در این نمایش هیجان انگیز، یك خودرو برای تست کرش 
آماده شده بود. به گفته کارشناسان شرکت کیا موتورز، هر تست 
این  دارد که  این مرکز در حدود 150 هزار دالر هزینه  کرش در 
درون  آدمکهای  و  خودرو  به  وارده  آسیب هاي  شامل  هزینه ها 
آنها است، که با شبیه سازي و محاسبة نیرو های وارد شده بر 
میزان  مقابل ضربه،  در  آن  العمل  انسان و عکس  بدن  نقاط  تمام 
آسیب های احتمالی در آن را به صورت دقیق شبیه سازی می کند. 
آدمکهایی که از تمام نظر شبیه به بدن یك انسان همراه با اعصاب، 
ستون فقرات و ... طراحی شده و بر اساس سن، جنسیت و حتی 
نژاد طبقه بندی شده اند. قیمت هر یك از این آدمکها که اصطالحًا 
نیز تجاوز  میلیون دالر  از یك  نامیده مي شوند، بعضًا   Dummy

مي کند.
آزمایش شروع می شود. بوقهای هشدار دهنده به صدا در می آید و  
خودرو یاد شده سوار بر ریلی خودکار با سرعت بسیار زیادی از 
پهلو به صورت اریب به مانعی استوانه ای برخورد می کند. درب 
سمت راننده و ستون سمت راست ماشین کامال له شده و فرو 
می رود و شیشه های سمت راننده و عقب کاًل می شکند. بقیه نقاط 
ماشین تقریبا از ضربه مصون مانده اند و خسارتی دیده نمی شود. 
دو ایربگ سمت راننده و یك ایربگ سمت صندلی عقب عمل می کند 

و آزمایش به پایان می رسد. 
به  نوبت  دیگر،  نمایشگاه  و  تحقیقاتی  مرکز  چند  بازدید  از  پس 

مصاحبه مطبوعاتی مدیران شرکت کیاموتورز برای معرفی نسل 
جدید خودرو اسپورتیج می رسد. 

آقای سون نام لی مدیر بازاریابي بین الملل کیاموتورز با اشاره به 
سیاستهای این شرکت برای تولید نسلهای جدید خودرو گفت که 
تاکنون استراتژي کیاموتورز تولید خودروهایی مناسب و باکیفیت، 
با قیمتی قابل قبول و اقتصادی بوده است، اما استراتژي جدید این 
شرکت تولید خودروهایی مدرن و هیجان انگیز مي باشد که در این 
تغییر جایگاه برند، عالوه بر ابعاد تکنولوژیك، طراحي خودرو نقش 

بارز و ویژه اي دارد.
وی افزود: هدف بازار ما برای این خودرو در گروه های مشتری، 
و  تجارت  فعاالن  متخصصان،  ویژه  به  45 سال  تا   30 بین  افراد 
صاحبان مشاغل کوچك است و در طراحي این خودرو سعي شده 
است تا حس هیجان و مدرن بودن و تناسب آن با سلیقه جوانان در 
مرکز توجه قرار گیرد. وی با توجه به امکانات جدید این خودرو 
پیش بینی کرد که قیمت آن بین  5 تا 10 درصد بسته به ویژگی های 

(

آزمايش نسل جديد كیا اسپورتیج درسئول كره جنوبی

 نوشته:  امیر صرافی -  سرپرست تحقیقات بازار نسل جديد كیا،  متمايز و هیجان انگیز     
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بازارهای مختلف نسبت به نسل قبل افزایش داشته باشد. 

تست خودرو اسپورتیج
تست خودرو اسپورتیج در روز چهارشنبه 30 ژوئن، در یك روز 
کاری و شلوغ در شهر سئول آغاز می شود. بیش از 20 خودرو با 
رنگ های متفاوت برای تست آماده شده اند. خودرو جدید اسپورتیج 
از نظر شکل ظاهری تغییرات فراوانی نسبت به مدل قدیمی خود 
یافته است. ظاهر جدید اسپرت و جوان پسند تر شده است. قوس 
انحنای ایجاده شده در عقب خودرو در مقایسه با مدل قدیمی که 
تقریبا تخت و ساده بود و همچنین ایجاد یك خط مورب در بدنه 
با  نیز  خودرو  جلوی  است.  داده  آن  به  خاصی  ابهت  آن  کناری 
تغییرات قابل توجهي مواجه است و امضاي طراح معروف آلماني، 
پیتر شرایر را که به انحاي مختلف در تمام طراحي هاي جدید کیا 
به چشم مي خورد به وضوع نشان مي دهد. اسپورتیج جدید دارای 
سقف پانوراما با دو سانروف است که سانروف جلو متحرك و دو 

حالته و سانروف عقب ثابت مي باشد. 

مسیر  تا  می خورند  استارت  خودروها  استارت،  دگمه  فشردن  با 
از  مسیرها  شود.  آغاز  اسپورتیج  خودرو  تست  کیلومتری   230
رانندگان  اختیار  در  و  تعیین  و مصور  دقیق  نقشه ای  توسط  قبل 
خیابان  )این  تهران  خیابان  از  که  است. مسیر حرکت  گرفته  قرار 
در تجاری ترین نقطه شهر سئول و در نزدیکی برج عظیم تجارت 
جهانی واقع شده است.( شروع شده است تا جاده های حومه سئول 

امتداد می یابد. 
ترسیم خطوط فرضي در نمایشگر دوربین دنده عقب آینه وسط، 
خروج از پارك را با اطمینان و سهولت کامل میسر مي سازد. با 
وجود قامت 190 سانتیمتري خبرنگار ما، انتظار مي رفت وي قدري 
اسپورتیج  بزرگ  چندان  نه  خودرو  داخل  راحتي  و  جاگیري  در 
دچار مشکل گردد اما به لطف قابلیت تنظیم تمام الکتریکي صندلي 
با راحتي و تسلط کامل در پشت فرمان  تمام جهات،  خودرو در 

خودرو جا گرفت.
طراحي داخلي خودرو کاماًل جدید و زیبا است و ارگونومی داخلی 
پیدا  بهبود  کنترل ها  و  ادوات  بودن  دسترس  در  لحاظ  از  ماشین 

کرده است. دنده کمی کوچکتر و جمع و جورتر شده است و ترمز 
حالت  است.  شده  تبدیل  )پدالي(  پایی  پارك  ترمز  به  نیز  دستی 
تعویض دستي دنده تیپترونیك آن، بر خالف مدل هاي قبلي، مطابق 
روند جدید خودروها به سمت چپ دنده )سمت راننده( انتقال پیدا 
کرده و دکمه هاي کروز کنترل از دسته زیر فرمان به روی خود 

فرمان منتقل شده است.
شتاب اولیة خودرو کاماًل راضي کننده است و در عرض 10 ثانیه 
تقریبا  می رسیم،  ساعت  در  کیلومتر   100 سرعت  به  سکون  از 
مشابه رقمي که قباًل در مشخصات خودرو اعالم شده بود. شتاب 
ثانویه نیز نسبتًا مناسب است و تعویض معکوس دنده در حالت 
اتوماتیك، به سرعت و به نرمي انجام مي گیرد. گیربکس اتوماتیك 
6 سرعته این خودرو، به طرز محسوسي نرم تر از گیربکس چهار 
سرعته مدل قدیمي عمل مي کند و وقفه حین تعویض دنده تقریبًا 
بهتر خودرو و  گیري  به شتاب  که  این  نمي شود، ضمن  احساس 
مصرف سوخت کمتر کمك مي کند. همانند مدل قبلي، با قرار دادن 
دنده در حالت اسپرت )تعویض دستي(، مي توانید از شتاب گیري 

سریع تر در مواقع نیاز و رانندگي هیجان انگیز تر لذت ببرید.
در بخش هایي از مسیر، محدودیت سرعت 80 کیلومتر در ساعت 
حاکم است، اما به محض حذف محدودیت فرصت براي آزمایش 
بهتر خودرو فراهم مي گردد. براي آزمایش سیستم ESP، با سرعت 
حدود 100 کیلومتر در ساعت وارد پیچ تندي مي شویم که در حالت 
عادي شاید سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت را نتوان براي آن 
تصور کرد اما خودرو کنترل خوبي از خود به نمایش مي گذارد و 
نیازي به کاهش سرعت احساس نمي شود. با وجود کوهستاني و 
شیبدار بودن جاده، روشن بودن سیستم تهویه مطبوع تأثیر بسیار 
کمي در عملکرد و توان خودرو مي گذارد و براي حفظ توان خودرو 

حتي در شیب هاي زیاد نیازي به تحمل گرما نخواهید داشت. 
پس از طی کردن اتوبانهای عریض به جاده های باریکتر و ناهموارتر 
می رسیم که برای آزمایش قابلیتهای دیگر خودرو مناسبترند. در 
شیبهای تند جاده قابلیت Downhill Brake Control سرعت را در 
براي  مکرر  گیري  ترمز  به  نیازي  تا  می کند  تنظیم  پایینی  میزان 
جثه  نبودن  بزرگ  وجود  با  باشد.  نداشته  وجود  سرعت  کنترل 
خودرو، سیستم تعلیق بهبود یافته آن ثبات حرکت و تسلط راننده 
بر خودرو را کاماًل حفظ کرده و کمترین میزان تنش به سرنشینان 
احساس  کمابیش  جدید، شما  اسپورتیج  درون  در  مي یابد.  انتقال 
سواري در یك سدان شهري را خواهید داشت که امکان رانندگي 

در خارج جاده را نیز به خوبي فراهم مي سازد.
در مجموع مي توان گفت جاري شدن استراتژي جدید برند کیا، در 
اسپورتیج نیز همچون سایر مدل هاي جدید کیاموتورز به وضوح 
بازار،  به  برند  این  هاي جدید  مدل  با ورود  و  احساس مي شود 
به  پول«  قبال  در  ارزش  کنندة حداکثر  »ارائه  از  آن  چهره جهاني 
حال  در  ساز«  توانمند  و  انگیز  هیجان  خودروهایي  کنندة  »ارائه 

تغییر است.
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     تالطم، بي نظمي، رقابت شتابان و عدم 
اطمینان ویژگیهاي مهم محیط کار در قرن 
بیست و یکم هستند. درنتیجه این وضعیت، 
تغییري  با  سازمانها  از  بسیاري  امروزه 
بي سابقه یك سیستم کاري مشارکت جو 
نگرش مشارکت  این  اند.  کار بسته  به  را 
کارکنان،  به  قدرت  سپردن  شامل  جو 
دموکراسي  و  مشارکتي  گیري  تصمیم 
در محیط کار است. برنامه هاي مشخص 
کارکنان  مشارکت  جلب  براي  نگرش  این 
شغلي،  غناي  شغلي،  توسعه  از:  عبارتند 
برنامه هاي  کیفیت  کیفیت،  کنترل  دوایر 
زندگي کاري، کمیته هاي مشترك کارکنان و 
مدیریت، برنامه هاي مدیریت کیفیت جامع، 

طرحهاي مشارکت کارکنان 
و گروههاي خودگردان. هر 
یك از برنامه هاي فوق، به 
اثري  سازمان  بر  نحوی، 
مثبت داشته است. این اثر 
و  فردي  مثبت، در سطوح 
سازماني، داراي پیامدهاي 

سودمندي بوده است. 
سیستم هاي کاري مشارکت 
مي توانند  صورتي  در  جو 
کارکنان  که  شوند  موفق 
انرژیهاي  باشند  مایل 
بالقوه خود را براي انجام 
خود  و  ساخته  آزاد  کار 
خودکنترلي  و  هدایت گري 
اعمال  را  مالحظه اي  قابل 

سازمانهایي  از  بسیاري  متاسفانه  کنند. 
که از مدل سنتي به مدل مشارکت جو تغییر 
مي یابند متوجه مي شوند که کارکنانشان 
و  مستقل  طور  به  بالفاصله  نمي توانند 
طرح  موجب  امر  این  کنند.  کار  مسئوالنه 
کارکنان  »این  مي گردد:  مهم  پرسش  دو 
کساني  چه  و خودکنترل  گر  هدایت  خود 
سرپرستان چگونه مي توانند   « هستند؟« و 
پاسخ  باشند؟«  رفتارها  این  موجب 
نهفته  نفس  عزت  مفهوم  در  اول  سوال 
به  کارکنان  نگرش  نحوه  اساسا،  است. 
قویا  تواند  مي  کار  محیط  در  خودشان 
طرزتلقي، انگیزش و رفتارهاي کاري آنها 
این  قرار دهد. سرپرستان،  تاثیر  را تحت 
این نگرش را درك  تا  مسئولیت را دارند 

کنند و آن را جهت ارتقا سطح عزت نفس 
استفاده  مورد  کار  محیط  در  کارکنان 
قرار دهند. پاسخ سوال دوم این است که 
سرپرستان مي توانند عزت نفس کارکنان 
را از طریق شناخت مجموعه اي از شرایط 
سازماني )مانند ساختار و منابع( و رفتارهاي 
سرپرستي )مانند سپردن قدرت، آموزش 

و تشویق( و استفاده از آنها ارتقا دهند.
 

عزت نفس 
تصور  چندین  زندگي،  طول  در  افراد 
نفس  عزت  مي کنند.  پیدا  خود  از  مختلف 
یك خودآگاهي مهم و یك عامل قوي در 
ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت خود 

به  تمایل  و  خودکنترلي  و  گري  هدایت 
رفتارهاي کاري سودمند است. 

که  است  از خود  ارزیابي  یك  نفس  عزت 
میزان اعتقاد فرد به قابلیت، اهمیت، موفقیت 
و ارزش خویش را منعکس مي کند. عزت نفس 
یك قضاوت شخصي در مورد با ارزشمند 
یك  نفس  عزت  است.  خویش  بودن 
طرزتلقي از »مقبولیت« یا »عدم مقبولیت« 
خویش است که نهایتا خود را به صورت 
میزان عالقه مندي )بي عالقگي( شخص به 
خویشتن نشان مي دهد.  برخوردهاي اشخاص 
زندگي  شیوه  کاري،  سیستم هاي  معتبر، 
شخصي و احساس کفایت و قابلیت حاصل 
از تجارب شخصي، مي توانند عزت نفس 

را شدیدا تحت تاثیر قرار دهند. 

قضاوتهایي  خود  مورد  در  کارکنان 
پیامدهاي  داراي  سازمان  براي  که  دارند 
عزت  کلي،  نگرش  یك  در  است.  مهمي 
خویش  ارزش  از  کلي  ارزیابي  یك  نفس 
است. ارزیابي از ارزش خود، میزان آگاهي 
ارزشمندبودن  و  اهمیت  توانایي،  از  افراد 
است.  گذشته  تجربیات  براساس  خویش 
کاري،  نفس  عزت  دیگر،  نگرش  یك  با 
انجام  براي  را  شخص  خودآگاهي  سطح 
وظایف خاص - در آینده - نشان مي دهد. 
افراد براي وظایفي که غالبا انجام مي دهند 
که  وظایفي  یا  اتومبیل(  رانندگي  )مثال 
براي زندگي آنان داراي اهمیت است )مثال 
سطوح  شغل شان(  اصلي  مسئولیت هاي 
مختلفي از عزت نفس را به 
دست مي آورند. کارکناني 
که داراي عزت نفس کاري 
باالیي هستند، در مقایسه با 
افرادي که عزت نفس کاري 
بهتر  معموال  دارند  کمتري 
شغلشان  از  و  کار مي کنند 
تفاوت  این  ترند.  راضي 
زیرا  است  اهمیت  حائز 
یك  انجام  در  که  افرادي 
منفي  بازخورد  مدام  کار، 
دریافت مي کنند، هرگز این 
داشت  نخواهند  را  تصور 
داراي  آن  انجام  براي  که 

کارایي هستند. 
عزت  داراي  که  افرادي 
باال  را  خود  توانایي  هستند،  باال  نفس 
که  دارند  اطمینان  لذا  مي کنند،  ارزیابي 
بگیرند،  کاري  انجام  به  تصمیم  وقتي 
احتماال موفق خواهند شد. ازسوي دیگر، 
کارکنان داراي عزت نفس کم، توانایي خود 
را کم مي دانند. بنابراین، براي خود موفقیت 
کمتري پیش بیني مي کنند و فعالیتهاي خود 
را محدود مي کنند. در نتیجه، سطح عزت 
نفس کاري فرد نقش مهمي را در کار و در 

سازمانهایشان ایفا مي کند. 
ما اخیرا به سطح دیگري از عزت نفس پي 
برده ایم که در محیط کار براي افراد داراي 
اهمیت ویژه اي است. این عزت نفس، عزت 
نفس سازماني است. عزت نفس سازماني 
خود  ارزش  از  افراد  که  است  تصوري 

به عنوان عضو سازمان دارند. افرادي که 
داراي عزت نفس سازماني باال هستند نوعا 
خود را مهم، معني دار و ارزشمند مي دانند. 
نفس  عزت  احساس  داراي  که  افرادي 
سازماني قوي هستند، عمیقا اعتقاد دارند 
که عضو مهمي از سازمان خود به شمار 
مي روند. تحقیقات اخیر نشان مي دهد که 
این سیستم اعتقاد شخصي داراي تبعات 
داراي  که  کارکناني  است.  سازماني  مهم 
به طور  باال هستند،  عزت نفس سازماني 
متوسط، اثر بخش تر از کارکناني هستند که 
آنها  دارند.  کمتري  سازماني  نفس  عزت 
بهتر کار مي کنند، درمورد کارفرماي خود 
رها  به  کمتر  و  دارند  مساعدتري  نگرش 
بر  عالوه  مي کنند.  فکر  خود  کار  کردن 
این، به طور داوطلبانه رفتارهاي سازنده 
بیشتري دارند )مثال حتي اگر این رفتارها 
در شرح وظایفشان قید نشده و براي آنها 
پاداش فوري نیزوجود نداشته باشد، براي 
کارمند  مي کنند(.  تالش  سازمان  موفقیت 
داراي عزت نفس باال احتماال در مقایسه با 
کارمند داراي عزت نفس کمتر، فعالیتهاي 
شغلي بیشتري را انجام مي دهد و براي ارتقا 
عملکرد خود بیشتر تالش مي کند. افراد داراي 
عزت نفس کم، شکست بزرگتري را براي 
تسلیم  سریع تر  مي کنند،  پیش بیني  خود 
مي شوند، توان مقابله با شرایط سخت را 
به  الزم،  مهارتهاي  کسب  براي  و  ندارند 
منظور عملکرد شغلي موفقیت آمیز، کمتر 

تالش مي کنند. 
به طورخالصه، کارکنان داراي عزت نفس 
سازماني دقیقا همان کارکناني هستند که 
یك سازمان مشارکت جو اگر طالب توان 
رقابت در بازار جهاني تالطم و غیرمطمئن 
امروزي است، به آنها نیاز دارد. این کارکنان 
احتماال  فعال ترند، در شرایط بي اطمیناني 
فصل  و  حل  را  بیشتري  پیچیده  مسائل 
مي کنند، مسئول ترند و خود هدایت گري 

وخودکنترلي بیشتري دارند. 

عوامل سازماني موثر در ارتقا عزت نفس 
در  نفس  عزت  ارتقا  در  زیر  عامل  پنج 

محیط کار سودمند هستند.
1 - حمايت و احترام سرپرستي:

کارکنانــي کــه سرپرستانشــان بــا آنها 

ارتباط دارند، ارزشــمند، قابــل اعتماد و 
داراي احتــرام به نفس ســازماني باالیي 
هستند. سرپرستان مي توانند این ارتباط 
را از طریق جویاشــدن نظــرات آنان در 
خصــوص بهبــود کار، به عمــل آوردن 
حمایــت عاطفــي )که کارکنان بــدان نیاز 
دارند تا احســاس خوبــي در مورد خود 
داشته باشند( و اتخاذ تصمیمات تشویقي 
و ترفیعي براساس کمك افراد به سازمان، 
برقرار کنند. سرپرســتاني که کارکنانشان 
داراي عزت نفس سازماني باالیي هستند، 
بــراي توانائیهایــي کارکنان نیــز احترام 

واقعي قائل هستند.
2 - ساختار سازمان:

برخي از سازمانها مقررات، خط مشي ها و 
روشهایي را به کار مي گیرند که آزادي 
انجام  در  را  کارکنان  قضاوت  و  عمل 
مي برند.  میان  از  یا  داده  کاهش  کارشان 
در این سازمانها سرپرستان اغلب تصور 
توجه،  بي  تنبل،  خیلي  کارکنان  که  مي کنند 
طوري  به  ناصادق اند،  خیلي  یا  ناتوان 
آنها قدرت تصمیم گیري  به  که نمي توان 
کامال  سازمانها  از  دیگر  برخي  سپرد. 
قرار  سازمانها  نوع  این  مقابل  نقطه  در 
دارند. در این سازمانها به کارکنان قدرت 
داده مي شود تا از قوه ابتکار و مهارتهاي 
خود براي حل هر مساله اي که در انجام 
کار با آن مواجه مي شوند، استفاده کنند. 
اگر کارکنان الزم مي دانند قطعه )کاالیي( 
را که موجود نیست سفارش دهند، مي توانند 
نیاز  اینکه نخست مجوزهاي مورد  بدون 
دهند.  انجام  را  کار  این  کنند،  کسب  را 
به  نیست که وقتي سازماني  جاي تعجب 
کارکنان خود قدرت مي دهد و بسیاري از 
قوانین و مقررات بازدارنده را حذف مي کند، 
عزت نفس سازماني کارکنان مي تواند به طور 

قابل مالحظه اي افزایش یابد.
3 - كار با محتوا:

برخي از مشاغل، ساده تکراري، کسالت آور و 
یکنواخت اند. وقتي کارکنان این نوع کارها 
حقوق  اگر  حتي  مي دهند،  انجام  را خوب 
باالیي هم دریافت کنند، احساس نمي کنند 
که کار مهم یا باارزشي را انجام مي دهند. 
ماشین  یك  در  دنده  چرخ  یك  فقط  آنها 
هستند و احتماال عزت نفس سازماني کمي 

به دست مي آورند. برخي دیگر ازمشاغل 
غني هستند. این مشاغل تواناییهاي فکري 
به  آنها  مي طلبند.  به چالش  را  و خالقیت 
کارکنان کمك مي کنند تا مهارتهاي جدید 
بهترین  به  را  خود  کارهاي  و  بیاموزند 
مي کنند.  فکر  که  دهند  انجام  روشهایي 
خود  عملکرد  سطوح  مورد  در  کارکنان 
بازخورد صحیح وبه موقع دریافت مي کنند 
و ثمرات کار آنها به صورتي مثبت زندگي 
مشتریان و همکارانشان را تحت تاثیر قرار 
سازماني  نفس  عزت  مشاغل  این  مي دهد. 
باالیي را به وجود مي آورند، زیرا کارکنان 
اغلب تجربه مي کنند که کاري باارزش و 

چالشي را انجام مي دهند. 
4 - منابع كافي:

کارکنان مي توانند باالترین سطح انگیزش 
منابع  اگر  اما  باشند،  داشته  را  توانایي  و 
اختیار  در  را  کارشان  انجام  جهت  الزم 
توانایي  و  انگیزش  این  باشند،  نداشته 
که  سازمانهایي  رفت.  خواهد  هدر  به 
منابع  اغلب  دارند  محدودي  سرمایه هاي 
مي دهند.  قرار  کارکنان  اختیار  در  ناکافي 
صورت  در  که  میزاني  آن  به  نتیجه،  در 
داشتن منابع کافي مي توانستند توفیق به 
کسب  موفقیت  نمي توانند  آورند،  دست 
کنند. چنین تجاربي اغلب به سطوح پائیني 

از عزت نفس سازماني منجر مي شود. 
5 - حمايت همكاران:

بسیاري از سازمانهایي که داراي گروههاي 
ناخوشایندي  کشف  هستند  خودگردان 
جریان  که  هنگامي   - مي کنند  تجربه  را 
کار کند مي شود، اگر کارکنان با همدیگر 
کمك  یکدیگر  به  فعاالنه  و  نکنند  همکاري 
کرد.  نخواهند  کار  خوب  گروهها  نکنند، 
عزت  ناهماهنگ،  گروه  یك  در  عضویت 
نحوي  به  را  گروه  اعضا  سازماني  نفس 
برعکس،  مي دهد.  قرار  تاثیر  تحت  منفي 
کمك  و  حامي  کارمند  یك  همکاران  اگر 
موفقیت شغلي  فرصتهاي  باشند،  او  حال 
کارمند  همکاران  اگر  بود.  خواهند  بیشتر 
او  کار  در  خرابکاري  به  متمایل  بیشتر 
باشند، فرصتها براي موفقیت شغلي کمتر 

خواهند بود. 

اگر میخواهید در بازار رقابت جهانی حضور 
داشته باشید لطفاًعزت نفس كاركنان را افزايش دهید  

گردآوری: علیرضا کربالیی احمد 
کـارشناس توسعـه سیستـم

منبـع: مجـله تدبیــر
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امداد رساني
در صورت عدم حرکت خودرو، یا ادامه حرکت خودرو که موجب تشدید 
عیب و خسارت به خودرو شود، بخش خدمات ویژه واحد خدمات 
پس از فروش با همکاري 28 عاملیت مجاز مجهز به کارنیوال امداد 
در سراسر کشور و 6 کارنیوال امداد تجهیز شده در شرکت اقدام 

به اعزام خودرو امداد در اسرع وقت به محل مشتري مي نماید.
جهت  روزي  شبانه  امداد  بخش  این  اقدام  دست  در  کارهاي  از 
شناسایی  جهت  اطالعاتی  بانك  ایجاد  و  مشتریان  خاطر  آسایش 

مشتریان VIP می باشد.

بخش تعمیرگاه مركزي
شرکت اطلس خودرو جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان و جلب رضایت 
استقرار  با  مهم  این  که  نمي نماید  دریغ  کوششي  هیچ  از  ایشان 
شرکت  رویه هاي  اساس  بر  مرکزي  تعمیرگاه  پیشرفته  سیستم 
کیاموتورز و رعایت استانداردهاي بین المللي و پرسنل متخصص 

میسر خواهد شد.

بخش آموزش فني
 :Cruise Control سیستم کنترل سرعت یکنواخت

زماني که در یك بزرگراه با سرعت دلخواه مجاز براي یك مسافرت 

     )VIP ( بخش خدمات ويژه
سرویسهاي  انجام  مفهوم  با   1389 تابستانه  کلینیك  سرویس 
ارائه  با  تابستانه  سفرهاي  و  فصل  تغییر  از  قبل  فصلي  دوره اي 

خدمات زیر:
-   بازدید رایگان سیستم سرمایشي خودروها

-   ارائه مشاوره فنی و آموزش به مشتریان 
- 10% تخفیف قطعات مصرفي

- 10% تخفیف اجرت سرویسهاي دوره اي
-  کارواش رایگان خودرو

از تاریخ 89/4/6 لغایت 89/4/10 به مدت 5 روز و در کلیه عاملیتهاي 
مجاز سراسر کشور برگزار گردید.

اطالع رساني این طرح از طریق 4 نوبت آگهي روزنامه و 2 نوبت 
ارسال پیام کوتاه صورت پذیرفت. 

امداد جاده اي
بخش خدمات ویژه اطلس خودرو، در تعطیالت مبعث و نیمه شعبان 
در جاده هاي پر تردد کشور )محور چالوس - نور، محمود آباد و 
همچنین قم( با ارائه خدمات راهنمایي، مشاوره فني، امداد رساني 

و اهداء هدایا همراه با خانواده کیا در سفر بودند.

خدمات پس از فروش

طوالني در حرکت هستید سیستم کنترل سرعت یکنواخت به شما 
اجازه مي دهد خودرو را براي نگهداري سرعت ثابت بدون آنکه 

پاي خود را روي پدال گاز نگه دارید برنامه ریزي نمایید. 
در خودروهاي کیا این سیستم براي سرعت هاي باالتر از حدود 40 
کیلومتر در ساعت طراحي شده است. که براي روشن کردن آن دکمه 
ON/OFF را که بر روي فلکه فرمان تعبیه شده  فعال مي نماییم که 
در این هنگام چراغ سبز رنگ CRUISE در پشت آمپر روشن مي شود 
بر  کیلومتر  باالي40  دلخواه  به سرعت  را  خودرو  سپس سرعت 
ساعت افزایش دهید و کلید -/SET  را فشار دهید در این موقع چراغ 
SET در پشت آمپر روشن مي شود و مي توانید پاي خود را از روي 

گاز بر دارید چرا که سرعت به صورت اتوماتیك حفظ مي گردد. 
در سیستم کنترل سرعت یکنواخت شما حتي قادرهستید سرعت 
خودرو را کم یا زیاد نمایید به این صورت که به طور مثال براي کم 
کردن سرعت خودرو کلید -/SET را فشار داده و نگه دارید سرعت 
خودرو به تدریج کاهش مي یابد که با رها کردن کلید سرعت ثابت 
افزایش سرعت خودرو زماني که سیستم  براي  یا  خواهد شد. و 
کروز فعال است با فشرده نگه داشتن کلید res / +  سرعت خودرو 
افزایش مي یابد که با رها کردن دکمه فوق سرعت مورد نظر ثابت 

مي گردد. 
در این سیستم شما حتي قادر خواهید بود زماني که سیستم فعال 
انجام شده(   تنظیم  )از  به صورت موقت  را  است سرعت خودرو 
افزایش دهید به این صورت که با فشردن پدال گاز سرعت خودرو 
افزایش مي یابد و این افزایش سرعت تداخلي در سیستم به وجود 
نمي آورد و تنظیمات قبلي مختل نخواهد شد و براي بازگشت به 
سرعت تنظیم شده کافي است پاي خود را از روي پدال گاز بردارید. 
انجام  را  زیر  اعمال  از  یکي  کنترل  کروز  کردن  فعال  غیر  براي 
به  مجهز  خودروهاي  -در  دهید.  فشار  را  ترمز  -پدال  دهید: 
گیربکس اتوماتیك دسته دنده را در موقعیت N قرار دهید. –کلید 
لغو CANCEL واقع بر روي غربیلك فرمان رافشار دهید. –سرعت 
دهید.  بر ساعت کاهش  کیلومتر  از حدود 40  به کمتر  را  خودرو 
هریك از اعمال ذکر شده عملکرد سرعت یکنواخت را لغو مي کند 
)چراغ نمایشگر SET خاموش مي شود( اما سیستم غیر فعال نخواهد 
شد. براي غیر فعال کردن کامل باید کلید ON/OFF را فشار دهید. 
تا چرا غ CRUISE خاموش شود، اما سیستم غیر فعال نخواهد شد. 

Down Hill Brake control (DBC(
سیستم کنترل ترمز در سراشیبي ها )DBC) به منظور پایین آمدن 
از شیب هاي تند بدون الزام راننده به فشردن پدال ترمز است. این 
سیستم سرعت خودرو را به کمتر از 8 کیلومتر بر ساعت کاهش 
داده واجازه مي دهد که راننده روي فرمان پذیري خودرو تمرکز کند.

این سیستم بر روی خودروی موهاوی نصب شده است.

START/STOP BUTTON SYSTEM
جدیدترین  از  هوشمند،  کلید  سیستم  یا  دکمه اي  استارت  سیستم 
کردن  بسته  و  باز  براي  که  مي باشد  سرقت  ضد  سیستم هاي 
گونه  هیچ  از  استفاده  به  نیازي  موتور  کردن  روشن  و  درب ها 
به همراه خود  را  کلید هوشمند  که  کافیست  فقط  و  نیست  کلیدي 

داشته باشید. 
براي باز کردن درب خودرو، در حالي 
دارید،  همراه  به  را  هوشمند  کلید  که 
راننده  درب  دستگیره ي  روي  دکمه ي 
سپس  و  داده  فشار  را  سرنشین  یا 
بکشید.  خود  سمت  به  را  دستگیره 
دقت کنید که فاصله ي کلید هوشمند از 
درب مورد نظر نباید بیشتر از یك متر 
باشد. براي قفل کردن درب ها نیز فقط 

کافیست بعد از بسته شدن درب ها، دکمه ي روي دستگیره ي درب 
سمت راننده یا سرنشین را فشار دهید. در این زمان درب ها قفل شده 

و فالشرها یك بار چشمك خواهند زد.
اتاق  داخل  در  باید  هوشمند  کلید  نیز،  موتور  کردن  روشن  براي 
خودرو باشد. اگر دکمه ي استارت را یك بار فشار دهید وضعیت 
 IG ON تجهیزات جانبي( و اگر دو بار فشار دهید وضعیت( ACC
)سوییچ باز( تامین خواهد شد. براي روشن کردن موتور باید در 
را فشار دهید. استارت  داشته اید دکمه ي  نگه  را  ترمز  پدال  حالیکه 
در صورتي که به علت ضعیف شدن باتري کلید هوشمند، امکان 
استارت زدن به روش باال وجود نداشت، کلید هوشمند را در داخل 
پدال  داشتن  نگه  حین  در  و  داده  قرار  هوشمند  کلید  نگهدارنده ي 

ترمز، دکمه ي استارت را فشار دهید.
 

نگاهي به برنامه هاي آموزشي شركت اطلس خودرو
واحد آموزش فني شرکت اطلس خودرو به منظور باال بردن توان فني 
با  آموزشي  دوره  یك  خودرو  اطلس  شرکت  فني  کارشناسان 
حضور آقاي باهر الصالحي مدیر آموزش کیا در منطقه خاورمیانه 
در مورخ 13 الي 16 تیرماه 1389 در مرکز آموزش اطلس خودرو 
وتخصصي  پیشرفته  نکات  آموزشي  دوره  این  در  نمود.  برگزار 

جهت عیب یابي خودرو هاي کیاموتورز تدریس شد.
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     خدمات رساني به مشتري و یا مشتري مداري خون و رگ هر 
تجارت و یا کسب و کار است. مي توان براي جلب مشتریان جدید 
برنامه هاي ترویج فروش مختلف گذاشت و یا قیمت را کاهش داد، اما 
مادامي که نتوانیم آن مشتریان را براي دفعات بعدي بسمت خرید 
مجدد هدایت کنیم و یا دوستان آن مشتریان قدیم را بسوي خود 

جلب کنیم، کسب و کار ما بطور مستمر سودآور نخواهد بود.
خدمات خوب به مشتریان در حقیقت به معني بازگرداندن دوباره 
است  این  معني  به  شاید  یا  و  است  مجدد  خرید  جهت  مشتریان 
که آنان طوري احساس خوشحالي نمایند که باعث شود در میان 
دوستان و آشنایانشان راجع به کسب و کار ما تعریف کنند و این 
باعث ترغیب آنان به خرید محصوالت و یا خدمات ما شده و حتي 

به خریدهاي مجدد انجامد.
اگر شما یك فروشنده خوب هستید، حتما قادرید هر چیزي را براي 
بار اول به هرکسي بفروشید. اما طرز برخورد شما در رابطه با 
خدمات به مشتري تعیین مي کند که شما مي توانید به همان فرد 

چیز دیگري بفروشید یا نه.
ذات خدمات خوب به مشتري همانا ارتباط برقرار کردن با مشتریان 

است - رابطه اي که مشتري عالقه مند به ادامه آن است.
سوال اینست که چگونه مي بایست این رابطه را شکل داد؟ جواب: 
با یادآوري این نکته حیاتي که قضاوت مشتریان نسبت به شما بر 
مبناي حرفها و وعده هاي شما نیست، بلکه قضاوت آنان بر مبناي 

اعمال شما است.
شاید این جمالت بنظر ساده لوحانه بیاید، اما به واقع خدمات رساني 
خوب به مشتري و مشتري مداري یك کارساده است. اگر واقعا 
مي بایست  باشید،  داشته  مشتری  با  قوی  ارتباط  که  مندید  عالقه 

موارد زیر را بطور مستمر در کسب و کار خود انجام دهید:
از  کاري  هر  مورد،  این  در  تلفني:  تماسهاي  به  دادن  جواب   1
دستتان بر مي آید انجام دهید. اگر الزم است کارمند استخدام کنید، 
فقط کاري کنید که کسي جواب تلفنهاي مشتري شما را بدهد. در 
بمعني  بدان  این  و  رفت  بکار  "کسي"  لغت  که  باشید  داشته  نظر 
است که مشتریان انتظار این را دارند که یك نفر جواب تلفن آنان 

را بدهد.
به  را  حرفهایي  كنید:  اجرايش  نتوانید  كه  ندهید  وعده اي   2
مشتریان بزنید و وعده هایي را بدهید که حتما انجامشان خواهید 
داد. قابل اتکا بودن یکي از نکات قابل توجه در هر رابطه اي است و 
در خدمت به مشتري هم همین طور است. اگر مي گویید :" اتومبیل 
شما در روز سه شنبه تحویل شما داده خواهد شد " کاري کنید 
آن  اینصورت  غیر  در  بیافتد.  اتفاق  در روز سه شنبه  تحویل  که 
جمالت را بزبان نیاورید. همین اصل در مورد قرار با مشتري و 
ضرب العجل هاي دیگر هم صدق مي کند. قبل از وعده دادن حتما 
کمي فکر کنید. چرا که هیچ چیزي مثل وعده هاي قالبي که سر وقت 

به عمل نیانجامیده مشتریان را دلخور نمي کند.
3 به مشتريانتان گوش دهید: آیا از اینکه براي شخصي چیزي را 
تعریف کنید و او حواسش به شما نبوده و حرف شما را درست 

     1 بیاموزيد كه از ديد مشتری نگاه 
كنید

مانند مشتریانتان بیاندیشید، برخورد کل 
سازمان را در هنگام یك معامله از دید یك 
مشتری بررسی کنید. در این آنالیز حتی 
تلفن  زنگهای  تعداد  مانند  جزئی  موارد 
معطلی  میزان  گوشی،  برداشتن  از  قبل 
و  سفارشات  صحت  میزان  مشتری، 
محموله ها، تحویل بموقع کاال، میزان دقت 
نظایر  و  کارمندان  دوستانه  برخورد  و 

آنها را در نظر بگیرید. 

2 خود را يک كارآموز در امر سرويس دهی 
تلقی كنید

تغییرات  ایجاد  برای  از تصمیم گیری  قبل 
شما  مجموعه  در  شرکت  کدام  ببینید 
بهترین سرویس دهی را دارد؟ پس از آن 
سرویس دهی  استراتژی  تدوین  سراغ  به 
باشید؟  خوب  چقدر  می خواهید  بروید. 
در  باشید؟  بهترین  دارید  تصمیم  آیا 
سرویس دهی  سطح  چه  اینصورت  غیر 
طول  چقدر  و  کنید  ارائه  می خواهید  را 
این  برسید؟  سطح  آن  به  تا  می کشد 
داشت؟  خواهد  بر  در  هزینه  چقدر  کار 
از  جدید  برنامه  هر  ارزیابی  هنگام  در 
بهتر  باعث  کار  این  آیا  بپرسید  خودتان 
خواهد  شما  سرویس دهی  سطح  شدن 
کار  آن  و  است  مثبت  جواب  اگر  شد؟ 
نیز در حد استطاعت شما است انجامش 

دهید. 

3 از مشتريان بپرسید چه می خواهند
اکتفا  دیگر  شرکت های  مطالعه  به  فقط 
گفت وگو  نیز  خود  مشتریان  با  نکنید. 
شما  سرویس دهی  بپرسید  آنها  از  کنید. 
به  است؟  گذاشته  تاثیر  آنها  بر  چقدر 
کار  و  کسب  مورد  در  مشتریانتان  آنچه 
بر اساس  فرا دهید.  شما می گویند گوش 
تا  دهید  انجام  تغییراتی  شنیده اید  آنچه 
مطابقت  و  شده  بهتر  شما  سرویس دهی 
داشته  مشتریانتان  نیازهای  با  بیشتری 
خدمات  می خواهید  که  هنگامی  باشد. 
باشید  آماده  همواره  کنید  ارائه  متمایزی 
که نهایت سعی خود را بکار ببرید و یك 
گام جلو بروید. کم تعهد دادن و ارائه بیش 

از تعهد دو کلید اصلی موفقیت است. 

10 فرمان بازاريابی

4 تدوين سیاست هايی همسو با مشتری
کارمندانی که در تماس مستقیم با مشتریان 
می توان  چگونه  می دانند  همواره  هستند 
ولی  داشت.  نگه  راضی  را  مشتری 
تدوین  در  مشارکت  امکان  آنها  متاسفانه 
به  قادر  تا  ندارند  را  سیاست های شرکت 
بیشترین  که  باشند  فعالیت هایی  طراحی 
خواهد  باعث  را  مشتری  به  توجه  میزان 

شد. 
سد  که  را  روش هایی  و  سیاست ها  تمام 
راه سرویس دهی متمایز است بی رحمانه 
سیاست های  اجرای  از  قبل  کنید.  حذف 
جدید، اطالعاتی را که از مشتریان می گیرید 
بخاطر بیاورید. اگر مشتری اهمیتی برای 
را  آنها  نیست  قائل  فعالیت های جدید  این 

اجرا نکنید. 

را تشويق كنید كه شكايت  5 مشتريان 
كنند

عدم وصول شکایت مشتری نشانه خوبی 
نیست. تنها 4درصد از مشتریان حاضرند 
اشکاالت شما  تا  کنند  را صرف  وقتشان 
غرولند  تنها  بقیه  بگویند.  خودتان  به  را 
کرده و معامله با شما را متوقف می کنند. 
اگر هیچگاه به شکایات مشتریانتان گوش 
ایراد گرفتن مشتریان را  نکنید نمی توانید 
متوقف کنید. مشتریان را تشویق کنید به 
انجام  اشتباهی  کارهای  چه  بگویند  شما 
می دهید. در هر تماس با مشتری از آنها 
خبرهای  نیست  مهم  بخواهید.  بازخورد 
خوب بگیرید یا بد. شما نیاز دارید بطور 
شما  مورد  در  مشتریانتان  بدانید  مداوم 

چه تصوری دارند. 

6 كاركنانتان را آموزش دهید
بدون  کارکنانتان  دارید  انتظار  چگونه 
آموزش مناسب قادر باشند سرویس های 
با  یا  دهند  ارائه  بقیه  با  متفاوت  و  برتر 

مشتریان خشمگین مواجه شوند؟
که  کارکنانی  تمام  که  شوید  مطمئن 
دارند  را  مشتریان  با  تماس  مسئولیت 
حفظ  برای  و  دیده  را  الزم  آموزش های 
بازآموزی  دوره های  در  مهارتهایشان، 
نیز شرکت می کنند. به کارکنان اختیارات 
الزم جهت رسیدگی به شکایات مشتریان 
اگر  دارند.  قدرت  به  نیاز  آنها  بدهید.  را 

از  کوچکی  موضوع  هر  برای  باشد  الزم 
به  قادر  هرگز  بگیرند  اجازه  مدیرشان 
ارائه خدمات برتر و متفاوت با بقیه رقبا 

نخواهند بود. 

7 سرويس دهی عالی را يک الزام روزانه 
بدانید

عالی  سرویس دهی  برای  جادویی  هیچ 
تحقق  به  وقتی  مسئله  این  ندارد.  وجود 
دستور  در  روز  هر  آن را  که  می پیوندد 
عالی  سرویس دهی  دهید.  قرار  خود  کار 
به  می آید.  بدست  ممارست  و  تمرین  با 
دلیل است که شرکت هایی که حقیقتًا  این 
سرویس دهی مشتری محور ارائه می کنند 

خود را هر روز وقف مشتری می کنند. 

۸ فرهنگ بهبود مستمر را پرورش دهید
خود  سرویس  دهی  سطح  از  همواره 
ناراضی باشید. قبول کنید که خدمت رسانی 
است.  کارکنان  تمام  وظیفه  مشتریان  به 
پس، تمام کارکنان را درگیر یافتن راه هایی 

برای بهبود وضعیت سرویس دهی کنید. 
سرویس دهی به مشتریان داخلی سازمان 
اهمیت  خارجی  مشتریان  اندازه  به  نیز 
دارد. اگر شما به واحدهای داخلی شرکت 
به مشتریان  اجازه سرویس دهی ضعیف 
انتظار  می توانید  چگونه  بدهید  را  داخلی 
خارجی  مشتریان  به  عالی  سرویس دهی 

را داشته باشید؟ 

9 در رابطـه با عملكرد خود الگوبرداری 
كنید

سیستم  نبض  تغییر،  ایجاد  از  قبل 
از قدیم گفته اند  خدمات رسانی را بگیرید. 
چیزی را که نتوان اندازه گرفت، نمی توان 
مدیریت کرد. اگر یك معیار سنجش نداشته 
سطح  پیشرفت  میزان  نمی توانید  باشید 

سرویس دهی را اندازه بگیرید. 

و  داده  پاداش  حاصله  نتايج  به   10
موفقیتها را جشن بگیريد 

خوبی  به  را  شده  یاد  موارد  که  حال 
احساس  و  قدردانی  برای  کردید،  اجرایی 

موفقیت، جشن بگیرید. 

نفهمیده باشد ناراحت نمي شوید؟ با نشان دادن اینکه به او گوش 
مي دهید و راه حلهایي را ارائه مي نمایید، مشتري خوشحال تر مي شود.

به  ندارد  دوست  هیچکس  بپردازيد:  مشتريان  شكايات  به   4
شکایات گوش دهد و خیلي از ما یك نوع عکس العمل مشابه آماده 
همیشه نمي شود همه را راضي  داریم و به خود مي گوییم که " 
کرد". شاید نتوان همه را راضي کرد اما اگر با دقت به شکایت این 
مشتري گوش دهید شاید بتوانید شکایتش را در این زمان حل کنید 
و جایگاه کسب و کار خود را طوري شکل دهید که هر چه بیشتر 

سودآور شود.
5 به مشتريانتان كمک كنید: حتي اگر سودي در آن نباشد. چند 
وقت پیش وارد یك مغازه ساعت سازي شدم . یکي از پیچ هایي که 
بندش را به ساعت وصل مي کرد گم شده بود. وقتي قضیه را براي 
صاحب مغازه توضیح دادم، سریعا بدنبال قطعه گشت و برروي 
ساعتم سوار کرد و از من هم هیچ پولي نگرفت. حاال شما فکرش را 
بکنید که دفعه دیگر که بخواهم ساعت جدید بخرم کجا مي روم؟ و

فکر مي کنید براي چند نفر این داستان را تعریف کرده ام؟
6 به كارمندان آموزش دهید تا همیشه با ادب و با دانش، آماده 
كمک رساني به مشتري باشند: یا خودتان این کار را انجام دهید و 
یا از کسي جهت این آموزش دهي یاري بگیرید. با زیرمجموعه تان 
راجع به نکاتي که بعنوان خدمت رساني خوب با مشتري رعایت 

کنند و نکات منفي که مي بایست از آن پرهیز کنند صحبت کنید.
به  کسي  اگر  مثال  بعنوان  برداريد:  اضافه  قدم  مشتري  براي   7
نمایشگاه شما وارد شد و پرسید که فالن مدل خودرو کجاست، 
فقط نگوید: آنجا. مشتري را بسوي آن هدایت کنید. تازه بهتر از 
بایستید و منتظر سواالت  اینست که همانجا در کنار مشتري  آن 
او باشید. هر قدمي که منتهي به رضایت بیشتر مشتري مي شود 
به  شما  خوب  خدمات  مورد  در  مشتریان  است  ممکن  بردارید. 
رویتان نیاورند اما آنها متوجه رفتار خوب شما شده و به دیگران 

تعریف شما را خواهند کرد.
۸ چیزي اضافه بدهید: چه یك کوپن هدیه براي خریدهاي بعدي، یا 
اطالعات اضافه راجع به شرایط استفاده از محصول و یا حتي یك

لبخند خوب به مشتري کافي است تا مشتریان را خوشحال کند، 
مردم عاشق این هستند که بیشتر از توقعشان بدست بیاورند.

قرار  استفاده  مورد  مستمر  بطور  را  ساده  اصل   8 این  شما  اگر 
مشتریانش  با  که  کاري  و  کسب  بعنوان  شما  کار  و  کسب  دهید 
شد.  خواهد  معروف  مي دهد،  خوبي  خدمات  و  کرده  رفتار  خوب 
نکته جالب توجه راجع به خدمات رساني و رفتار خوب با مشتري 
اینست که در طول زمان باعث مي شود تا در مقایسه با تبلیغات و 
یا کاهش قیمت محصول، مشتریان جدید بیشتري به طرف کسب 

و کار شما بیاید.

۸ اصل مهم مشتري مداري
چگونه با كمترين هزينه فروش را باال ببريم!

گردآوری و ترجمه: 
کامشاد کوشان -  سرپرست فروش 
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