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سرمقاله 1

اپتيماي جديد كلكسيوني از بهترينها

فرآيند استهالك و خرابي قطعات خودرو و نشانه های آن

جدول كلمات متقاطع
نظرسنجي

فهرست عامليت های مجاز

6 ماه خوب و ادامه پيشتازي كياموتورز

مراقب قطعات تقلبي باشيد

نحوه پاسخگويي به شكايات تلفني
طرح سرويس كلينيك تابستان 91

تركيبي از راحتي و آسايش با مدرن ترين فناوريهاي ايمني10

 تامین رضایت برگ برنده
 در میدان رقابت

معرف��ی خدم��ات به مش��تری و تامین رضایت او به ش��یوه ای س��ودآور، 
س��اده ترین تعریفی است که می توان از بازاریابی داشت. زمانی، تنها هدف 
ش��رکت ها از بازاریابی، معرفی محصول و فروش آن به هر نحو بود، اما در 
تج��ارت امروز، در پی افزایش تعداد تولید کنندگان و ش��کل گیری رقابت 
تنگاتن��گ در عرص��ه تولید و ارائ��ه کاال و خدمات، نگ��رش معامالتی در 
ش��رکت ها ج��ای خود را به س��عی در ایجاد رابطه دائمی و مش��ارکتی با 
خریدار داده اس��ت. در واق��ع، بازاریابی دیگر رنگ و بوی رابطه ای به خود 
گرفته است. اگر در گذش��ته افزایش کّمی حجم فروش برای کسب سود 
بیشتر کافی بود، در دنیای امروز تجارت، با توجه به گزینه های پرشماری 
که پیش روی خریدار قرار می گیرد، تنها جلب رضایت مش��تری است که 
می تواند موفقیت محص��ول یا خدمتی خاص را تضمین کند. در بازاریابی 
رابطه ای، هدف شرکت ها جذب مشتریان وفادار است و در رسیدن به این 

مهم، تعهد و اعتماد دو جانبه از اهمیت باالیی برخوردارند.
بدیهی اس��ت که اطلس خ��ودرو به عنوان نماینده رس��می کیاموتورز در 
ایران، با پیروی از فلس��فه پش��تیبان همچون خانواده کیا، تمام س��عی و 
تالش خود را بر آن نهاده تا با تعهد کامل و ارائه باالترین سطح از خدمات 

به خانواده بزرگ کیا در ایران، اعتماد و در 
نتیجه، وف��اداری آنها را به خود جلب کند. 
تنوع در س��بد محصوالت، ش��رایط متنوع 
ف��روش، طرح ه��ای ویژه ب��رای خریداران، 
ارائه گارانتی معتبر کیا موتورز و بازدید های 
در  مج��از  عاملی��ت   33 توس��ط  دوره ای 
سرتاس��ر کش��ور، هم��ه و هم��ه از جمله 
خدماتی هس��تند که شرکت اطلس خودرو 
برای اعتمادسازی و جلب رضایت مشتریان 
خود ارائه می دهد. حاصل این همه خدمت 
نیز عناوین و جوایز بیشماری است که طی 
سال های گذش��ته، از سوی س��ازمان های 
متعدد داخلی و بین المللی به اطلس خودرو 

اعطا شده اند.
در ایران، تنها 5 ش��رکت موفق به کس��ب 
گواهینامه مدیریت رس��یدگی به ش��کایات 
مش��تری ش��ده اند و در این بین، ش��رکت 
اطلس خ��ودرو اولی��ن ش��رکت فع��ال در 
زمینه خودرو اس��ت که ای��ن گواهینامه را 
کسب کرده اس��ت. با توجه به بررسی های 

صورت گرفته توس��ط سازمان بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، شرکت 
اطلس خودرو نه تنها در ش��ش ماه نخس��ت س��ال 1390، موفق به کسب 
جایگاه دوم رضایتمندی مشتریان از فرآیند فروش بین شرکت های عرضه 
کننده خودرو ش��د، بلکه در پایان س��ال 90 هم رتب��ه دوم رضایتمندی 
مش��تریان از خدمات پ��س از فروش بین ش��رکت های وارد کننده خودرو 
را ب��ه خ��ود اختصاص داد. درضمن، این ش��رکت با تجهی��ز انبار قطعات 
خ��ود و برق��راری س��رویس تحوی��ل کاال و خدم��ات به شهرس��تان ها، 
توانس��ته گامی ب��زرگ در راه ارائه س��رویس مطلوب به خان��واده بزرگ 
 کی��ا در سرتاس��ر ایران بردارد. در این بین، کس��ب افتخ��ارات متعدد در
کلوپ KACS )ارزیابی رضایت مش��تریان از خدمات پس از فروش کیا( و 
کسب رتبه نخست بررس��ی نظام مدیریتی شرکت های وارد کننده خودرو 

در سال 90 را نیز نباید از یاد برد.
حاصل تالش ه��ای بی وقفه مدیریت کارآمد و پرس��نل کارآزموده اطلس 
خودرو، اعتماد س��ازنده ای اس��ت که بین این شرکت و خانواده بزرگ کیا 
در ایران به وجود آمده است و این اعتماد، روز به روز مستحکم تر می شود. 

تفسير كيا از كاميون تجاري سبك11
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بازار خ��ودرو کره جنوبی تا پایان س��ال جاری میالدی 
پذیرای س��ومین نس��ل از س��دان کامپکت کیا، سراتو 
خواهد بود. این محصول که سال 2011، با دستیابی به 
فروش 445هزار دستگاه، پرفروش ترین محصول کیا در 
 K3 بازار های جهانی لقب گرفت، در نس��ل جدید با نام

در کره عرضه خواهد شد. 
در برخی بازار های بین المللی همچون آمریکای شمالی 
هم مانند نس��ل فعلی، نام فورته روی سراتو های جدید 

کیا نقش خواهد بست. 

سراتو در نسل سوم طویل تر شده و ارتفاع کمتری دارد، 
فاصله بین دو محور هم در این نس��ل به نس��بت مدل 

فعلی بیشتر شده است. 
پیتر ش��رایر و تیم او در دپارتم��ان طراحی کیا، پیکره 
نسل جدید س��راتو را تحت تاثیر نسل جدید  
حجم داده اند. البته، رگه هایی از طراحی سدان فول سایز 
لوک��س کوئوریس )K9( هم در بدنه به چش��م می آید؛ 
مخصوصا در چراغ های جلو، فرم بخش انتهایی سقف و 

استایل قسمت عقب.

به گزارش رویترز، کیا سال آینده مدل جدید هاچ بک 
جعبه ای و جذاب خود، س��ول را معرفی خواهد کرد. با 
توجه ب��ه اینکه نزدیک به 4 س��ال از ارائه مدل فعلی 
)اولین نس��ل( س��ول می گذرد، بعید نیست مدلی که 
سال آینده معرفی خواهد شد، نسل جدید این خودرو 

کوچک شهری باشد. 
صرف نظر از این باید ها و ش��اید ها، بی شک جلوپنجره 
دماغه ببر جدیدی که در ریو، اپتیما، س��ول و س��راتو 
جدی��د دیده ایم، روی دماغه س��ول جدی��د نیز نقش 

خواهد بس��ت. س��ول برای اولین بار س��ال 2008 در 
نمایش��گاه بین الملل��ی خ��ودرو لس آنجل��س معرفی 
 ش��د و از به��ار س��ال 2009 راه��ی بازار ه��ای هدف

 شد.
 این کیا تنها 3 س��ال پس از عرضه در ایاالت متحده 
آمری��کا، به یکی از محبوب تری��ن خودرو های کوچک 
شهری این بازار تبدیل شده است؛ به طوری که در سال 
2011، ف��روش کلی آن در آمری��کا از مرز 100 هزار 

دستگاه گذشت.

سومین نسل از سراتو، تفسیری مدرن از فلسفه دماغه ببر کیا 

نسل جدید کیا کارنز با چهره ای جذاب و مدرن می آید

هاچ  بک جعبه  ای و محبوب کیا، سال آینده تازه خواهد شد

کیا پاییز امسال در نمایشگاه بین المللی خودرو پاریس، 
از نس��ل جدید کارنز رونمایی خواهد کرد. نسل جدید 
، که خود  کارنز بر پایه پلت فرم ارتقایافته کیا 
بر پایه پلت فرم مشترک با هیوندای i30 توسعه یافته، 
تولید خواهد ش��د و در اروپ��ا، با موتور های 1.4 و 1.6 

لیتری بنزینی و دیزل عرضه خواهد شد. 
با توجه به اس��کچ های انتش��ار یافته از سوی کیا، نسل 
جدی��د ون خانوادگ��ی کی��ا ب��ا پیروی از خط مش��ی 

تازه دپارتم��ان طراحی این کمپان��ی، پیکره ای پویا و 
اس��پرتی، با کابین رو به جلو و س��قف کوتاه تر خواهد 
داشت که مشخصا با الهام از نسل جدید کیا  
تراش خورده اس��ت. کارنز جدید به نسبت نسل فعلی، 
فاصله بین دو محور بیش��تری خواهد داش��ت و در دو 
پیکر بن��دی کابی��ن 5 و 7 نفره عرضه خواهد ش��د. به 
احتمال فراوان، کارنز 7 نفره قرار اس��ت جانشین نسل 

فعلی کیا کارنیوال شود.

 ،Infinity Audio سراتو کوپ های پشتیبانی شده توسط
با حضور در دور هشتم س��ری رقابت های خودروهای 
اسپرت Continental  Tires فصل 2012، تاریخ ساز 
ش��دند؛ چرا که اولین خودروهای کره ای هس��تند که 
در پیس��ت س��رعت مش��هور ایندیاناپلیس ب��ه رقابت 
پرداختند. این دو کیای س��رخ  رنگ مخصوص ریس با 
هدای��ت اندی لل��ی و متیو پومبو و به پش��توانه موتور 
 2.4 لیتری 250 اس��ب بخاری تقویت ش��ده توس��ط
 Kinetic Motorsport، پ��ا به این دور از رقابت های 

فص��ل 2012 خودرو های اس��پرت کانتیننت��ال تایرز 
گذاش��تند. در پای��ان 2 س��اعت و 30دقیق��ه رقابت 
نفس��گیر در مس��یر 4.078 کیلومتری ایندیاناپلیس، 
س��راتو کوپ های س��رخ رنگ کیا در رتبه های هفتم و 
ده��م قرار گرفتند. در جدول رده بندی خودروس��ازان 
فصل 2012 رقاب��ت خودرو های اس��پرت کانتیننتال 
تایرز، فع��ال BMW با 253 امتیاز در ص��در قرار دارد 
و کی��ا، در پس هون��دا و مزدا، ب��ا 185امتیاز در رتبه 

چهارم قرار دارد.

رئی��س جه��اد دانش��گاهی واح��د صنعتی ش��ریف از 
پایان مراح��ل طراحی اولیه و س��اخت نمونه تجهیزات 
سخت افزاری »سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی« در 
فاز آزمایشگاهی و آغاز اجرای این طرح به صورت پایلوت 
در آزادراه تهران- قزوین تا گردنه کوهین، تا پایان س��ال 
91 خبر داد. می توان از طریق سامانه ارتباطات هوشمند 
خودرویی، بدون دخالت سرنشین، ارتباط خودروها را با 
یکدیگر و با تجهیزات کنار مسیر برقرار کرد و از پیام های 
ایمن��ی و اطالعات��ی، مانند وضعیت ترافیکی و ش��رایط 
آب و هوایی جاده، آگاهی یافت. برقراری ارتباط خودروها 
ب��ا یکدیگر، ب��ا اتصال آنه��ا از طریق ش��بکه مخابراتی، 
تجهی��زات نصب ش��ده در کن��ار جاده و سیس��تم های 

هوش��مند و سنس��ورهای موجود خودروه��ا امکان پذیر 
اس��ت. با دس��تیابی به این تکنولوژی، تحول بزرگی در 
ش��بکه ارتباطات خودرویی کشور به وجود آمده است و 
انتظار می رود حجم سوانح جاده ای به میزان قابل توجهی 
در کش��ور کاه��ش یاب��د. در این ط��رح، تجهی��زات و 
کامپیوترهای کوچکی روی خودروها نصب می ش��ود که 
به سیستم ارتباط بی سیم مجهز بوده و سنسورهایی نیز 
می توانند در خودروها تعبیه ش��وند ت��ا بتوانند وضعیت 
خ��ودرو و محیط اط��راف را گزارش دهن��د. خودروهای 
مجهز به این س��امانه از طریق تجهیزات نصب ش��ده در 
کنار مسیر که در موقعیت های مکانی الزم قرار می گیرند 
و تجهیزات س��ایر خودروها، می توانند اطالعات مفیدی 

مرب��وط به وضعیت ترافیکی جاده در نقاط خارج از دید، 
وقوع رخدادهایی مانن��د ترمز ناگهانی، توقف ناگهانی یا 

تصادف خودروها را در مسیر پیش  رو دریافت کنند.

کی��ا موت��ورز ب��ا ج��ادوی پیت��ر ش��را یر و تی��م او در 
دپارتم��ان طراح��ی این کمپان��ی، همچنان به کس��ب 
 جوای��ز طراح��ی ادام��ه می ده��د. این ب��ار، نوب��ت ب��ه 
Automotive Brand Contest 2012 رس��ید ت��ا 

محل درخشش خودرو های جذاب و دوست داشتنی کیا 
باشد. مس��ئوالن برگزاری این رقابت طراحی، امسال در 
3 بخش جایزه اول را به کمپانی کیا اعطا کردند. نس��ل 
جدی��د کیا  عنوان بهتری��ن طراحی ظاهری و 
 ،GT کابین را به خود اختصاص داد و خودروی مفهومی

در کالس مفهومی ها برترین شناخته شد. 

در نهایت، با توجه به حضور گس��ترده مدل های مختلف 
کیا )اس��پورتیج، ریو و اپتیما( در بین برترین  های بخش 
طراح��ی بدنه، جایزه بهتری��ن بهترین های »رقابت برند 

خودرویی 2012« نیز به طراحی برند کیا رسید. 
رقاب��ت برند خودرویی س��ال 1953 پایه گذاری و خیلی 
زود ب��ه یک رقاب��ت بین المللی تبدیل ش��د. جوایز این 
رقاب��ت در 16 بخش، از جمل��ه طراحی خودرو، قطعات 
برند س��ازی، خودروس��ازان،  و  فن��اوری  تجهی��زات،  و 
قطعه سازان، کمپانی های طراحی و دیگر صنایع وابسته 

را به چالش می کشد.

سراتو کوپ های کیا تاریخ ساز شدند

کاهش حوادث جاده اي کشور با ارتباط هوشمند خودروها 

2 جایزه طراحی دیگر به افتخارات بخش طراحی کیا اضافه شد
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این کمپانی در بازاره��ای بین المللی بود. 
CUV کامپکت کیا، اسپورتیج، هم فروش 

31.497 دس��تگاه را تجربه کرد تا پس از 
ری��و، دومین محصول پرفروش کیا در ماه 
ژوئن لقب بگیرد. پس از ریو و اس��پورتیج 
نیز س��راتو، اُپتیما و س��ورنتو بودند که به 

ف��روش 30.789، 22.546  ب��ا  ترتی��ب 
پرفروش تری��ن  دس��تگاه،   19.527 و 
محص��والت کی��ا موت��ورز در بازاره��ای 

بین المللی لقب گرفتند.
نای��ب رئیس اجرای��ی کیا موت��ورز، آقای 
توم��اس اوه، با ابراز خرس��ندی از رش��د 
قابل توجه آمار فروش 6 ماه نخست سال 
2012 کی��ا در ب��ازار های ب��زرگ خودرو 
دنی��ا، از جمله آمریکای ش��مالی، اروپا و 
چین افزود: »با توجه به اینکه محصوالت 
جدی��د کی��ا موت��ورز، س��دان فول س��ایز 
لوک��س کوئوریس و فیس لیفت س��ورنتو، 
از 6 ماه��ه دوم س��ال ج��اری میالدی در 
بازار های بین المللی عرضه خواهند ش��د، 
امیدواریم این رش��د قابل توجه فروش در 
بازار ه��ای جهانی را تا پایان س��ال 2012 
حف��ظ کنیم«.   بازار های عمومی ش��امل 
کش��ور های آمریکای مرک��زی و جنوبی، 
حوزه دریای کارائیب، آس��یا )صرف نظر از 
کره جنوبی و چین(، اقیانوسیه، خاور میانه 

و آفریقا می شود.

  بنابه اعالم رس��می کیا موتورز، فروش جهانی خودرو های س��واری، خودروهای تجاری و 
RV های این کمپانی در ماه ژوئن س��ال جاری میالدی، به 242.790 دس��تگاه رسید. این 

رقم، نش��ان دهنده رش��د 12.3 درصدی فروش ماه ژوئن 2012 به نسبت مدت مشابه در 
سال 2011 است.

ژوئن ماهی رویایی برای کیا موتورز در قاره سبز بود. فروش ماه ژوئن این کمپانی در اروپا، 
با افزایش 24.4 درصدی به نس��بت ژوئن 2011، به 55.248 دس��تگاه رس��ید. در چین و 
آمریکای شمالی نیز فروش ماه ژوئن کیا با افزایش 13.9 و 13.4 درصدی به نسبت مدت 
مش��ابه در س��ال 2011، به ترتیب به 38.448 و 59.108 دس��تگاه انواع خودرو سواری، 
تجاری و RV )خودروهای س��یاحتی( رسید. در بازارهای عمومی  هم فروش ماه ژوئن این 
کمپانی به مرز 47.875 دس��تگاه رسید تا نش��ان دهنده رشد 9.8درصدی به نسبت ژوئن 
2011 باش��د. با تمام این اوصاف، فروش ماه ژوئن کیا در کره جنوبی چندان رضایت بخش 
نبود و با کاهش 0.2 درصدی به نس��بت ژوئن س��ال گذشته میالدی، به 47.875 دستگاه 
رس��ید. در مجموع، فروش جهانی کیا موتورز در 6 ماه نخس��ت سال 2012 با افزایش 12 
درصدی به نس��بت 6 ماه نخس��ت سال 2011، به 1.348.831 دس��تگاه رسید. بیشترین 
سهم از این میزان فروش متعلق به آمریکای شمالی است. فروش 6 ماه نخست سال جاری 
میالدی کیا در این منطقه، در مجموع به 328.005 دستگاه رسید تا نشان دهنده افزایش 
17.9 درصدی به نس��بت مدت مش��ابه در س��ال 2011 باش��د. اما در این بین، محبوبیت 
روز افزون برند کیا در قاره س��بز را نیز نباید نادیده گرفت. در 6ماه نخس��ت س��ال جاری 
میالدی، 286.294 اروپایی جذب محصوالت این کمپانی ش��دند که نش��ان دهنده افزایش 
25.5 درصدی به نسبت 6 ماه نخست سال 2011 است. چین هم که سومین بازار بزرگ 
کیا موتورز در جهان اس��ت، در 6 ماه نخست سال جاری میالدی، محل فروش 236.439 
دستگاه انواع محصوالت کیا بود. این میزان فروش نیز نشان دهنده افزایش 16.2 درصدی 
محبوبیت برند کیا در یکی از بکر ترین و ارزش��مند ترین بازار های خودرو دنیاس��ت. ژوئن 
امس��ال، محصول کالس B کی��ا، ریو، با فروش 43.016 دس��تگاه، پرفروش ترین محصول 

6 م�اه خ�وب و ادام�ه 
پیش�تازی کی�ا موت�ورز

کیا موتورز در ماه ژوئن رشد 12.3 درصدی فروش را تجربه کرد
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ف�روش 242.790   
دستگاه خودرو کیا در ماه 
ژوئن نش�ان دهنده رشد 
12.3 درص�دی ف�روش 
محص�والت این کمپانی 
به نسبت مدت مشابه در 

سال 2011 است

 June
2012

 June
2011

Year-
on-
 Year
change

 Year
 to date
2012

 Year
 to date
2011

Cumulative
Year –
 on-Year
change

Global Sales 242,790 216,106 12,3% Global Sales 1,348,831 1,204,117 120%

Overseas Sales 2000,679 173,906 15.4% Overseas Sales 1,109,693 955,772 16,1%

 By Vehicle Category
(Overseas Sales)

Passenger 124,781 95,387 30,8% Passenger 681,377 530,958 28,3%

Passenger 62% 55% Passenger 61% 56%

R.V 71,814 73,944 -2,9% R.V 404,717 398,748 1,5%

R.V 36% 43% R.V 36% 42%

Commercial 4,084 4,575 -10,7% Commercial 23,599 26,066 -9,5%

Commercial 2% 3% Commercial 2% 3%

By Region

North America 59,108 52,121 13,4% North America 328,005 278,199 17,9%

Europe’ 55,248 44,422 24,4% ’Europe 286,294 228,130 25,5%

China 38,448 33,749 13,9% China 236,439 203,440 16,2%

General Markets’ 47,875 43,614 9,8% ’General Markets 258,955 246,003 5,3%

Domestic/Korea 42,111 42,200 -0.2% Domestic/Korea 239,138 248,345 -3,7%

ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های 
عرضه کننده خودرو در سال 1390، نتیجه 
س��اعت ها تالش مس��تمر کارشناس��ی در 
گروه ه��ای مختلف کاری اس��ت و هدف از 
ارائه آن، بررسی ش��اخص های مختلف در 
ش��بکه خدمات پس از فروش شرکت های 

عرضه کننده خودرو است. امتیاز شرکت ها 
در لیس��ت انتشار یافته، بر اس��اس ارزیابی 
نظ��ام مدیریت��ی خدمات پ��س از فروش، 
نظرس��نجی Poll از مش��تریان )ش��امل 
ارزیابی عملکرد و سنجش رضایت(، ارزیابی 
میدانی تعمیرگاه های مجاز در سراسر کشور 
و ارزیابی رضایت مدی��ران نمایندگی های 
مجاز از عملکرد ش��رکت های عرضه کننده 
خودرو تعیین شده است. بررسی ها و نتایج 
ارزیابی های صورت گرفته حاکی از آن است 
ک��ه هم در حوزه زیرس��اخت های ش��بکه 
خدم��ات و هم در ح��وزه نتایج خروجی و 
Satisfaction مش��تریان،  رضایتمندی 
وضعیت خدم��ات پس از ف��روش صنعت 
خودرو نسبت به س��ال گذشته، رشد قابل 
قبولی داشته است. با توجه به این ارزیابی، 
شاخص کل وضعیت خدمات پس از فروش 
صنع��ت خودرو در س��ال 90، نس��بت به 
سال89، با رش��د 7.8 درصدی همراه بوده 

است.

 شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( در سال 1368 با هدف ارائه خدمات فني، 
مهندسي، مشاوره اي و تحقیقاتي جهت ارتقای کیفیت محصوالت تولیدي و حمایت از حقوق 
مصرف کنندگان، تدوین اس��تانداردهاي مورد نیاز صنایع و نظارت بر حس��ن اجراي پروژه ها 
و حس��ن ارائه خدمات تاس��یس شد.  بر این اس��اس موضوع فعالیت های این شرکت عبارت 
است از: بازرسي و نظارت بر اجراي استانداردها به منظور ارتقای کیفیت محصوالت تولیدي، 
مهندسي فرآیند، نصب و راه اندازي واحدهاي تولیدي، صنعتي، نیروگاهي و...، و ایجاد ارتباط 
و همکاري با موسسات و سازمان هاي ذیربط به منظور تدوین استانداردهاي مورد نیاز و ارائه 
خدمات مش��اوره در زمینه سیس��تم هاي مدیریت کیفیت در  بخش دیگري از فعالیت هاي 
این شرکت استاندارد سازي خدمات در حوزه هاي خودرو و نیز انجام تحقیقات در حوزه هاي 
مختلف بازار و مش��تریان انجام مي گیرد که در آخرین تحقیقات این سازمان شرکت اطلس 
خودرو  پس از کسب رتبه دوم از نظر باالترین میزان رضایت مشتریان از خدمات فروش در 
بین ش��رکت های تولید و عرضه کننده خودرو، به رتبه دوم ارزیابی خدمات پس از فروش در 
بین شرکت های وارد کننده خودرو نائل آمد تا گواهی دیگر بر تعهد مدیریت توانمند و پرسنل 
 Consumer کارآزموده این شرکت به اصل مشتری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده

باشد.
 اطلس خودرو با کس��ب ش��اخص 67.6 و تنها 0.2 امتیاز فاصله با جای��گاه اول، در جایگاه 
دوم لیست ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های وارد کننده خودرو در سال 90 ایستاد. 
این در حالی اس��ت که در پایان س��ال 1389، این ش��رکت با کس��ب 61 امتیاز در جایگاه 
چهارم لیس��ت ارزیابی خدمات پس از فروش قرار گرفته بود. همچنین، بنا به بازرس��ی های 
به عمل آمده و اطالعات انتشار یافته از سوی سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، این 
شرکت با کسب 55 امتیاز، پیشتاز نظام مدیریتی در بین شرکت های وارد کننده خودروهای 
سبک است و از نظر تعداد نمایندگی های مجاز معرفی شده برای ارزیابی در سراسر کشور، با 

33عاملیت فعال، رتبه دوم را در بین شرکت های وارد کننده خودرو برخوردار است.
از عوامل موثر در دس��تیابی به این مهم، گارانتی اطمینان بخش��ی اس��ت که اطلس خودرو 
ب��رای محص��والت خود ارائه می ده��د. در کنار گارانتی5 س��اله، باید به س��طح باالی دانش 
فن��ی متخصصین عاملیت ه��ای مجاز و طرح های ویژه متعدد برای خدمات هم اش��اره کرد. 
گفتنی است که واحد قطعات شرکت اطلس خودرو نیز سعي را بر این نهاده تا قطعات اصلي 
خودروه��اي کیا موتورز را درکوتاه ترین زمان ممکن ب��ه مصرف کنندگان تحویل دهد تا در 

صورت نیاز، مشتریان با آسودگی خیال از خدمات اطلس خودرو بهره مند شوند.

افتخاری دیگر برای خانواده بزرگ اطلس خودرو
کسب رتبه دوم ارزیابی خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده خودرو در سال 90

سال 90سال 89شركترديف
65.167.8ايرتويا1
61.067.6اطلس خودرو2
63.663.3آسان موتور3
56.061.6مديا موتور4
64.455.8ستاره ايران5
49.850.7ستاره نيك آريا6
47.5- خودروسازي سينا7
43.146.4كاسپين خودرو8

 
4-2521ايرتويا1
6+4551آسان موتور2
2+2931اطلس خودرو3
110پرشيا خودرو4
880ستاره ايران5
11-209خودروسازي سينا6
14-239ستاره نيك آريا7
4-62كاسپين خودرو8
550مديا قشم9

2+2-كاسپين خودرو10

ان
دگ

كنن
رد 

شركت عرضه كننده خودرووا
تعداد نمايندگي هاي معرفي شده جهت ارزيابي

امتياز كل

تعداد افزايش/ كاهش سال 89رديف سال 90

جدول مقایسه اي 
تعداد نمایندگي هاي 
مجاز شرکت های 
واردکننده خودرو 
سبک

امتیاز شاخص هاي 
 اصلي خدمات
  پس از فروش دربین
  شرکت هاي
 وارد کننده خودرو

اطلس خودرو با کس�ب 
ش�اخص 67.6 و تنه�ا 
ب�ا  فاصل�ه  امتی�از   0.2
جای�گاه اول، در جای�گاه 
ارزیاب�ی  لیس�ت  دوم 
خدمات پ�س از فروش 
ش�رکت های وارد کنن�ده 
 90 س�ال  در  خ�ودرو 

ایستاد
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محقق�����ان  برخ�ی 
تک�رار  ک�ه  معتقدن�د 
دلی�ل  مس�تمر خری�د 
کافی وفاداری نس�بت 
به یک برند محس�وب 
بدان  ای�ن  نمی  ش�ود. 
معن�ی اس�ت ک�ه ن�ه 
رفت�ار،  ن�ه  و  نگ�رش 
به تنهایی برای تعریف 
وف�اداری  توضی�ح  و 

کافی نیستند

دو راه برای حفظ  قدرتمند مش��تریان 
وجود دارد؛ یک��ی از راه ها، ایجاد موانع 
فرار است که امکان جابه جایی مشتریان 
به س��ایر برندها را س��خت می کند. این 
ب��دان معنی اس��ت که مش��تری جهت 
کس��ب اطالعات، هزینه ه��ای زیادی را 
متحمل می ش��ود یا زمانی ک��ه از برند 
دیگ��ری اس��تفاده کن��د، از تخفیفات 
ویژه مش��تریان وفادار محروم می شود. 
راه دوم ک��ه بهترین نگ��رش در جهت 
حفظ مشتری است، کسب رضایتمندی 
مشتریان اس��ت که در آن، امکان نفوذ 
رقب��ا Competitors ب��ا اس��تفاده از 

استراتژی قیمت گذاری پایین تر از بین 
می رود.

بانک اطالعاتی مشتریان
امروزه، ش��رکت ها به اهمی��ت رضایت 
مشتریان خود و حفظ مشتریان و ایجاد 
رابط��ه با آنها پی برده ان��د. بدین معنی 
که در اختیار داش��تن بان��ک اطالعاتی 
جامع از مش��تریان یک س��رمایه برای 
هر ش��رکتی محسوب می  ش��ود. برخی 
شرکت ها با قرادادن فرم های نظرسنجی 
در مراکز خرید یا ارائه سرویس، امکان 
شناس��ایی مخاطبان و مش��تریان خود 
را فراه��م می آورند. با ب��ه کار بردن این 
اطالعات، شرکت ها به راحتی می توانند 
مش��تریان خود را شناس��ایی کنند و با 
مخاطبان هدف خود، به درستی ارتباط 

برقرار نمایند.

منابع: 

1. Customer club as 
marketing activity
2. Caroline siegbahn
3. Jenny oman
2003: 179SHUISSn: 1404-
5508

مختلفی برای تاکید بر وفاداری وجود دارد. یک دلیل این است که حجم گسترده ای 
از رس��انه های ارتباطی در دس��ترس مش��تریان وج��ود دارد و این امر، دس��تیابی به 
مشتریان جدید را دشوار می سازد. این حقیقت که مشتریان وقت کمتری برای توجه 
به همه اطالعاتی که روزانه دریافت می کنند، دارند، موضوع رضایتمندی مشتریان را 
حائز اهمیت می کند. وفاداری »تعهد عمیق مشتریان نسبت به خرید مجدد یا ترجیح 
به استفاده از خدمات یا محصوالت یک برند به صورت مستمر و خرید مجدد از همان 

برند با توجه به وجود برندهای مشابه« تعریف می شود.
در گذش��ته محققان Researchers بر این باور بودند که وفاداری از طریق استمرار 
و توالی خرید حاصل می شود و گفته می شد که تعداد اندکی از مشتریان 100درصد 
به یک برند وفادار هستند، اما امروزه، وفاداری چند وجهی است؛ به این معنی که افراد 

به تعداد محدودی برند با  محصوالت مشخص وفادار هستند.
برخی محققان معتقدند که تکرار مستمر خرید دلیل Reason کافی وفاداری نسبت 
به یک برند محسوب نمی شود. این بدان معنی است که نه نگرش و نه رفتار، به تنهایی 
برای تعریف و توضیح وفاداری کافی نیستند. در واقع، رضایتمندی مشتریان به عنوان 

عامل اساسی وفاداری به حساب می آید.
بقای مشتری 

بازاریابی رابطه ای روی ایجاد مش��تریان وفادار که منجر به حفظ مش��تریان می شود، 
متمرکز اس��ت. »حفظ مش��تری می تواند به گونه ای از رفتار مش��تری تلقی شود که 
مش��تری احس��اس نزدیکی و تعهد به سازمان داشته باش��د و متعاقبا، رفتار وفادارانه 
نیز نس��بت به محص��والت و خدمات از خود بروز ده��د و حتی محصوالت و خدمات 
را به س��ایرین توصیه کند«. با وجود اینکه بقای مشتری بیشتر یک فرآیند محسوب 
می  ش��ود تا یک واکنش، می توان آن را اینگونه نیز تعریف کرد: »فرآیندی که توسط 
س��ازمان ها ایجاد می شود تا یک ش��بکه ارتباطی قوی میان مش��تریان ایجاد کند«. 

اینگونه روابط یک ارزش افزوده را برای تولیدکننده و مشتریان برقرار می کند.
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مفهوم بازاریابی رابطه ای 
با توج��ه به اهمی��ت روزاف��زون ایجاد 
مش��تریان وفادار در افزایش سوددهی، 
بازاریاب��ی رابطه ای در س��ال های اخیر 
اهمیت قابل توجهی پیدا کرده اس��ت. با 
استفاده از این شیوه بازاریابی، شرکت ها 

نه تنه��ا مزایای رقابتی خ��ود را تقویت 
می کنن��د، بلک��ه ارزش ه��ا و خدم��ات 
اضافه تری را به مشتریان خود پیشنهاد 
می دهند تا فرصت های بیش��تری برای 

خود در بازار ایجاد کنند.
ام��روزه تعری��ف مش��خصی از مفه��وم 
بازاریابی رابطه ای وجود ندارد. محققان 
بس��یاری ب��ا وج��ود اختالف نظره��ای 
گوناگون، تالش کرده اند تا به درک این 
مفهوم گس��ترده کم��ک کنند. محققی 
مفهوم بازاریاب��ی رابطه ای را بدین گونه 
تعریف کرده اس��ت: »بازاریابی رابطه ای 
یعنی ایجاد، استقرار، گسترش و تقویت 
رواب��ط با مش��تریان و س��ایر ذی نفعان 
در جهت کس��ب س��ود که هدف اصلی 
ش��رکت اس��ت. ای��ن مه��م درصورت 
دراختیار گذاش��تن اطالع��ات یکپارچه 
و سیس��تم مدیری��ت کیفی��ت حاصل 

می شود.«
هدف بازاریابی رابطه ای

وفاداری؛ ه��دف از بازاریابی رابطه ای، 
ایج��اد مش��تریان وفادار اس��ت. دالیل 

 امروزه، دیگر جذب مخاطبان و مش��تریان جدید از طریق کمپین های هوش��مندانه 
کافی نیس��ت؛ نکته حائز اهمیت برای ش��رکت ها، ایجاد ارتباط با مش��تریان خود در 
جه��ت افزایش حجم فروش اس��ت. در ح��ال حاضر، نه تنها  عرضه کاالهای مش��ابه 
از طریق س��ایر تامین کنن��دگان افزایش یافته، بلکه مش��تریان به منزل��ه در اختیار 
داش��تن امکان��ات نوین تکنولوژیک، توانایی کس��ب اطالع��ات Information همه 
تامین کنندگان و ش��رکت ها در مورد محصول یا خدمتی خاص را دارند. در حقیقت، 
امروزه برای مش��تریان تغییر برندهای مصرفی بس��یار آسان شده است و این مسئله، 

تهدیدی جدی برای شرکت ها محسوب می شود.
درگذش��ته، ش��رکت ها روی کس��ب س��ود بیش��تر از طریق بهبود عملک��رد فروش 
 محصوالت و خدمات تمرکز داش��تند. شرکت ها در جهت کم کردن هزینه های منابع، 
تولید production و حمل و نقل تالش می کردند، ولی این امر در طول 2 دهه اخیر 
تغیی��ر پیدا کرده و مبنای کار روی این ایده که »جلب رضایت مش��تریان، ماموریت 
و هدف هر ش��رکت اس��ت« قرار گرفت. این جابه جایی و تغیی��ر نیازمند ایجاد تغییر 
در دیدگاه مدیریتی سازمان هاس��ت؛ دیدگاهی که مهم ترین وظیفه task سازمان را 
در کس��ب دانش کامل درمورد مش��تری به منظور موفقیت در کسب سهم بیشتری 
از بازار و رهبری بازار، ضروری می داند و برای ایجاد ش��بکه ارتباطی مس��تحکم میان 
مش��تریان خود، اهمیت قائل اس��ت. بازاریاب��ی رابطه ای ابزاری ب��رای ایجاد رابطه با 
مش��تریان و دیگ��ر همراهان تجاری اس��ت. این ابزار می بایس��ت ش��رکت ها را قادر 
 س��ازد تا روی حفظ مش��تری، پیش��نهاد محصوالت برتر و افزایش وفاداری مشتریان 

متمرکز شوند.

بازاریابی
 رابطه ای

امروزه، گس�ترش رقابت در محیط های تجاری، شرکت ها را ملزم به تحلیل و بازنگری در استراتژی های 
فعلی بازاریابی خود کرده است )فیلیپ کاتلر، 2003(. تا کنون، آمیخته بازاریابی سنتی، به منظور برقراری 
ارتباط با مخاطبان، هدف شرکت ها بوده و با تمرکز روی ارتباط مستقیم با آنها از طریق تبلیغات، فروش 
فردی، روابط عمومی و تعریف پروموش�ن های گوناگون فروش، به کار گرفته می شده است )براسینگتون 

و پتیت 2000(.

مفه�وم  محق�ق  ی�ک 
رابط�ه ای  بازاریاب��ی 
را بدین گون�ه تعری�ف 
کرده است: »بازاریابی 
رابط�ه ای یعنی ایجاد، 
گس���ترش  استقرار، 
ب�ا  رواب�ط  تقوی�ت  و 
س�ایر  و  مش�تری��ان 
ذی نفع���ان در جهت 
کس�ب س�ود که هدف 

اصلی شرکت است

گردآوری و ترجمه : مرضیه کثیری - قائم مقام بازاریابی

7
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این مسیر ها، پیست سرعت بیضی شکلی 
اس��ت که طولی برابر ب��ا 10.4 کیلومتر 
دارد. خودرو های کیا می توانند در 3 الین 
این پیست س��رعت، به حداکثر سرعتی 
برابر با 250 کیلومتر در س��اعت دس��ت 
یابن��د. در این پایگاه تس��ت، خودرو های 
کیا آزمایش های س��رعت و استقامت را 
پش��ت س��ر می گذارن��د. 18.6 هکتار از 
مس��احت 1.752 هکت��اری این مرکز به 
 )VDA( محوطه تس��ت پویایی خ��ودرو
اختصاص یافته که خود متش��کل است 

از یک پیست بادی به طول 4.4کیلومتر، 
5.3 کیلومتر مسیر ناهموار و مسیر هایی 
ساخته ش��ده با س��طوح خ��اص، مطابق 
ب��ا آزادراه های ای��االت متح��ده آمریکا. 
مرکز تس��ت خودرو هیوندای- کیا واقع 
در ایالت کالیفرنیا س��اختماني اداری به 
مس��احت 2.787 متر مربع نیز دارد که 
مح��ل کار بیش از 50 نف��ر کارمند این 

مرکز است.
انواع آزمایش ها در پایگاه های تست 

خودرو کیا
خودروه��ای کیا مج��وز تولی��د خود را 
پس از گذراندن آزمون های طاقت فرس��ا 
ای��ن  از  تع��دادی  می کنن��د.  دریاف��ت 

آزمون ها عبارتند از:
 مس�یر های چند منظوره: این مسیر 
بین المللی به منظور اجرای رنج متنوعی 
از تس��ت های عملک��ردی و آزمایش های 
مقایس��ه ای ب��ا خودروه��ای رقیب مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 مس�یر س�نگفرش یا در اصطالح، 
بلژیکی: اکثر کشورهای اروپایی، همچون 
بلژیک، مس��یر های بس��یار قدیمی دارند. 
ب��ه دلیل بهره گی��ری از س��طوح نابرابر و 
سنگفرش شده، ضرباتی که اینگونه مسیر ها 

مراکز تست خودرو کیا
در مراکز تس��ت خودرو کی��ا موتورز، محصوالت این کمپانی س��خت ترین آزمایش های 
فنی را در سرعت های متفاوت و حالت های متغیر مسیر پشت سر می گذارند. پایگاه های 
تس��ت کیا در کره جنوبی عبارتند از: پایگاه تس��ت اولسان با مساحتی بالغ بر 66 هکتار 
)0.66 کیلومتر مربع(، پایگاه تست مرکز توسعه و تحقیق نامیانگ با مساحتی نزدیک به 
165 هکتار )1.7 کیلومتر مربع( و مرکز تست واقع در سایت تولید هواسانگ با مساحتی 
نزدیک به 82 هکتار )0.82 کیلومتر مربع(. بزرگ ترین مرکز تس��ت خودرو کیا موتورز 
ه��م با مس��احتی بالغ بر 1.752 هکت��ار )نزدیک به 17.5 کیلومت��ر مربع(، در صحرای 

موهاوی ایالت کالیفرنیای آمریکا قرار دارد.
 پایگاه های تست هواسانگ و نامیانگ

پایگاه تس��ت مجاور س��ایت هواس��انگ، محل تولید مدل های س��راتو، کادنزا، موهاوی، 
س��ورنتو و اُپتیما، سال 1993 تکمیل ش��د و 16 پیست آزمایش را در بر دارد. پایگاهی 
دیگری که در مرکز توس��عه و تحقیق نامیانگ قرار دارد، 2 سال بعد، یعنی سال 1995 
عملیاتی ش��ده و شامل 34 مسیر، ازجمله مسیر س��نگفرش )بلژیکی( و پیست سرعت 
به طول 4.5 کیلومتر اس��ت. در کل، طول مس��یرهای متعدد مرکز تست نامیانگ بالغ بر 

70 کیلومتر است.
 پایگاه تست کالیفرنیا

این پایگاه تس��ت گروه هیوندای- کیا در فاصله 161 کیلومتری ش��مال لس آنجلس، در 
صحرای موهاوی قرار دارد، هیوندای و کیا س��اخت این مرکز را از فوریه 2004 ش��روع 

کردند و به فاصله تنها 8 ماه، این پروژه عملیاتی شد.
مجم��وع مس��یر های این پایگاه که با هزینه ای بالغ بر 60 میلیون دالر تاس��یس ش��ده 
است، به 116 کیلومتر می رسد. این مرکز تقریبا 10 برابر پایگاه واقع در مرکز توسعه و 
تحقیق کیا در نامیانگ مساحت دارد و از نظر مساحت کلی، سومین مرکز تست بزرگ 
ایاالت متحده آمریکاس��ت که توسط خودروس��ازی غیربومی تاسیس شده است. مرکز 
تس��ت کالیفرنیای هیوندای- کیا از 8 مسیر آزمایش تشکیل یافته است و طوالنی ترین 

سخت ترین آزمون  ها 
برای آبدیده شدن 
محصوالت کیا
خودروس�ازان گاه ادعا می کنند که خودروهایش�ان می توانند از 
پس هر گونه ش�رایط رانندگی برآیند. این ش�رایط ممکن اس�ت 
وضعی�ت بد آب و هوا باش�د، یا مس�یرهای نامعق�ول، جاده های 
ناهم�وار و حت�ی نوع�ی خ�اص از تصادف. ت�ا به ح�ال از خود 
پرس�یده اید که چگونه خودروس�ازان چنین ادعا هایی را مطرح 
می کنند؟ آیا آنها برای آگاهی از توانایی های خودرو ش�ما، آن را 
در مس�یر های متعدد و اوضاع مختلف جوی، در مکان های ِسری 

مورد آزمایش و بررسی قرار داده اند؟
کوتاه تری�ن پاس�خ به س�وال ش�ما این اس�ت؛ بله. کی�ا موتورز 
برای اطمین�ان خاطر از قابلیت های محصوالت خ�ود، آنها را در 
مس�یرهای متعدد و ش�رایط جوی متنوع آزمای�ش می کند. در 
این بخش ب�ا جالب توجه ترین مراکزی که در ش�رایطی س�خت 
و غیرقاب�ل پیش بین�ی، محل آزمای�ش محصوالت کی�ا موتورز 

هستند، آشنا خواهید شد.

معرفی پایگاه های ِسری تست خودرو کیا موتورز

مرکز تس�ت کالیفرنیای 
هیوندای- کیا از 8 مسیر 
آزمای�ش تش�کیل یافته 
طوالنی تری�ن  و  اس�ت 
ای�ن مس�یر ها، پیس�ت 
بیضی ش�کلی  س�رعت 
اس�ت که طول�ی برابر با 

10.4کیلومتر دارد

از دیگ��ر آزمایش های��ی ک��ه در مراک��ز 
تس��ت کیا روی خودرو های این کمپانی 
انج��ام می ش��ود، بای��د ب��ه مواجهه در 
براب��ر بادهایی تا س��رعت 200 کیلومتر 
و  م��درن  ب��اد  تون��ل  در  س��اعت  در 

 45 میلی��ون دالری کی��ا، س��واری روی 
71 ن��وع مس��یر متف��اوت، هدای��ت در 
شبیه سازهای مسیر، تست در برابر باران 
و برف ش��دید و تس��ت در براب��ر دمای 
بس��یار باال و بسیار پایین هوا اشاره کرد. 
اینگونه اس��ت که محصوالت کیا موتورز 
کره جنوبی، ایمنی راننده و سرنش��ینان 
خود را حف��ظ می کنند و لبخند رضایت 
بر لب های آنان می نشانند. با انجام چنین 
آزمایش ه��ای حس��اس و پیش��رفته اي، 
کیا موت��ورز ایمن��ی در باالترین س��طح 
بین الملل��ی را ب��ه مش��تریان خود هدیه 
می کن��د و اطمین��ان آنها ب��رای خرید 
خودروی��ی در س��طح جهان��ی را جلب 

می کند.

به بخش های فنی و کابین خودرو وارد می کنند، تقریبا 100 برابر شدید تر از ضربات وارده 
به خودرو در مس��یر های عادی است. کیا در مسیر بلژیکی شانس این را دارد تا استحکام و 

مقاومت خودروهای جدید و قطعات آنها در برابر شرایط اینچنینی را بسنجد.
 تست سرعت: این مسیر، قابلیت های خودرو در حالت تخت گاز را می آزماید.

مس�یر های اصطکاک پایین: هنگامی که سطح مسیر ساخته شده از رزین اپوکسی با 
آب پوش��یده شود، ضریب اصطکاک مسیر با ضریب اصطکاک مسیرهای بارانی، برفی و 
یخ زده یکسان می ش��ود. با تست خودرو روی این مسیرها، می توان بدون نیاز به انتقال 
خ��ودرو به مناطق بارانی و برفی، قابلیت های س��واری، هندلینگ و ترمزگیری آن روی 

مسیر های بارانی، برفی و یخ زده را سنجید.
 تونل گرد و خاک: این تونل با بازس��ازی توفان های گرد و خاک، دید راننده در این 

شرایط و همچنین کیفیت درزگیری بدنه و اجزای خودرو را می سنجد.
 مس�یر های ش�رایط گوناگون: در این آزمایش، انواع مس��یرها بازسازی می شوند 
تا کیفیت باالی س��واری و س��طح پایین صدای نفوذی به کابین، صرف نظر از ش��رایط 
گوناگون، تضمین ش��ود. در این بخش، مسیر های ریگی، ترک دار، پیچ در پیچ، آسفالت 

اروپایی، پیچ بلند شیب دار و آزادراه West coast بازسازی می شوند.

مراکز تست خودرو کیا از نگاه آمار و ارقام

كاليفرنياهواسانگناميانگاولسانمراكز تست
207020116طول كلی مسير ها )كيلومتر(

1934168تنوع در تعداد پيست های آزمايش

48713618تنوع در تعداد مسير های آزمايش

پيست سرعت

2.64.5410.4طول پيست )كيلومتر(

171250250250حداكثر سرعت پيست )كيلومتر در ساعت(

0.661.70.8217.5مساحت كلی مركز )كيلومتر مربع(

بزرگ ترین مرکز تس�ت 
ب�ا  کیاموت�ورز  خ�ودرو 
مساحتی بالغ بر 1.752 
هکت�ار در صح����رای 
موهاوی ایالت کالیفرنیای 

آمریکا قرار دارد

تصوير ماهواره ای از مركز تست خودرو و سايت توليد هواسانگ مركز تست 60 ميليون دالری هيوندای- كيا، واقع در كاليفرنيا

تصوير هوايی از مركز تست خودرو و پايگاه توسعه و تحقيق ناميانگ  برای درک س��اده تر وس��عت مركز تست خودرو كاليفرنيا، بد نيست 
بدانيد پارک مركزی ش��هر نيويورک و خيابان ها و ساختمان های اطراف 
آن، به راحتی در فضای درونی پيست سرعت اين مركز جای می گيرند!

تونل باد پيشرفته كيا موتورز، واقع در پايگاه توسعه و تحقيق ناميانگ
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پش��ت به کوئوریس نزدیک می شوند، آگاه 
می سازد. اگر سیستم سرعت نزدیک شدن 
 Dangerous خودرو دیگر را خطرناک
تشخیص دهد یا به طور واضح تر، تشخیص 
دهد که درص��ورت عدم افزای��ش فاصله، 
برخورد در عرض 4.5 ثانیه حتمی خواهد 
بود، مثلث هشدار دهنده را در آیینه جانبی 
سمت راننده یا سرنشین روشن می کند و 
سپس، عالمت خطر را در HUD )سیستم 
نمایش اطالعات ضروری روی شیشه جلو( 
ب��ه نمایش می  گ��ذارد. اگر راننده نس��بت 
به این هش��دارهای تصویری عکس العمل 
نشان ندهد، هش��دار صوتی نیز وارد عمل 

خواهد شد.
راننده، در صورت تمایل، می تواند BSD و 

LCA را غیرفعال کند.

خداحافظی ب�ا تصادف های ناش�ی از 
LDWS خواب آلودگی با

در حالی که رادار ها توانایی بسیار باالیی در 
تشخیص اشیاي قرار گرفته در فواصل دور 
دارند، در کوئوریس، برای تشخیص شکل 
نزدیک تر همچون خط کشی های  اجس��ام 
مس��یر، از دوربین بهره گرفته می شود. در 
قلب سیستم هشدار خروج از خط مس���یر
 Lane Departure Warning System(

ی��ا ب��ه اختص�������ار، LDWS( س��دان 
دوربی��ن  ی��ک  کی��ا،  جدی��د  لوک��س 
 رو ب��ه جل��و ق��رار دارد. ای��ن دوربی��ن،

 موقعی��ت Position قرار گیری خودرو 
نس��بت به خط کشی های مس��یر را مورد 
بررس��ی ق��رار داده، درص��ورت انح��راف 

ناخواسته آن از خط مسیر در سرعت های 
ب��االی 60 کیلومتر در س��اعت، به راننده 

هشدار می دهد.
پارک آس�ان و بی درد سر کوئوریس با 

AVM

چه��ار دوربین در چهار ط��رف کوئوریس 
AVM به کار رفته اند تا سیس��تم پیشرفته 

   (Around View Monitor Sys tem) 

ای��ن س��دان لوکس را ش��کل بدهن��د. با 
ای��ن سیس��تم، رانندگ��ی ب��ا کوئوری��س 
در ترافیک ه��ای س��نگین و پارک ک��ردن 
خودروی��ی ب��زرگ همچ��ون این س��دان 
فول سایز، به تجربه ای لذت بخش، آسان و 

ایمن تبدیل می شود.
برخالف AVM  های ب��ه کار رفته در اکثر 
رقب��ا ک��ه حداکث��ر دی��د 270 درجه در 
اختیار راننده قرار می دهند، این سیس��تم 
در کوئوری��س دیدی 360 درجه از اطراف 
خودرو را در 8 حال��ت متفاوت دید، روی 
 AVM .مانیت��ور ب��ه نمای��ش می گ��ذارد
کوئوریس با ترکیب آنی و پیوسته تصاویر 
ارس��الی از چهار دوربین، یک دید از باالی 
مجازی به راننده می دهد. در نتیجه، نه تنها 
راننده تسلط کامل بر اطراف خودرو دارد، 
بلکه ایمنی سرنش��ینان و عابرین پیاده نیز 
افزایش می یابد. سیستم AVM کوئوریس 
در س��رعت های باالت��ر از 20 کیلومتر در 

ساعت، به طور خودکار غیرفعال می شود. 

 K9 در کره جنوب��ی ب��ا موتور های V6 3.3 لیتری 296 اس��ب بخ��اری و V6 3.8 لیتری 

329  اس��ب بخاریی عرضه می ش��ود که هر دو از طریق گیربکس 8  سرعته خودکار، نیروی 
محرکه چرخ های عقب را تامین می کنند. در کوئوریس های صادراتی، برای پیشرانه، 2گزینه 
V6 3.8 لیتری MPI با 286 اس��ب بخار قدرت و V6 3.8 لیتری GDI با 329 اس��ب بخار 

قدرت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. البته، ام��کان دارد در برخی بازار ه��ا، همچون آمریکای 
شمالی، گزینه V8 هم به خانواده پیشرانه های کیا کوئوریس اضافه شود.

ای��ن خودرو لوک��س از امکانات راحت��ی و فناوری های ایمنی پیش��رفته ای بهره می برد که 
بسیاری از آنها، تا به امروز روی هیچ یک از محصوالت کیا ارائه نشده اند.

ASCC تجربه ای تازه از رانندگی خودکار با
 ASCC کوئوریس مجهز به اولین کروز کنترل هوشمند رادار- محور کیا است. سیستم رادار
ا)Advanced Smart Cruise Control) که در س��مت راس��ت س��پر جلو تعبیه شده 

است، مسیر مقابل را به صورت پیوسته، تا برد 174 متر بررسی می کند.
با فعال شدن ASCC، کوئوریس برای حفظ فاصله ایمن Safe از پیش تعیین شده از خودرو 
پیش رو، وضعیت و سرعت ترافیک را مورد بررسی قرار می دهد. راننده به راحتی می تواند با 
اس��تفاده از دکمه ای که روی فرمان قرار دارد، ای��ن فاصله را از بین فواصل پیش فرضی که 
کیا در نظر گرفته )52، 40، 32 یا 25 متر در س��رعت 90 کیلومتر(، تنظیم کند. کوئوریس 
درص��ورت ل��زوم، به طور خودکار ترمز ها را فعال می کند تا متوقف ش��ود. اگر توقف کمتر از 
3ثانیه طول بکش��د و خودرو مقاب��ل حرکت کند، کوئوریس به ص��ورت خودکار به حرکت 
خ��ود ادامه خواهد داد، ول��ی در توقف هایی که بیش از 3 ثانیه به ط��ول می انجامد، راننده 
می بایس��ت با فش��ردن پدال گاز یا زدن دکمه Resume کروز کنترل، خودرو را مجددا به 

حرکت درآورد.
BSD تشخیص نقاط کور با

 BSD ،ی��ا به اختصار )Blind Spot Detection( سیس��تم تش��خیص نقاط کور راننده
در کوئوریس مجهز به دو حس��گر Sensors رادار است که هر یک در یکی از گوشه های 
بیرونی س��پر عقب قرار گرفته اند. این حسگرها قابلیت تشخیص اشیا تا فاصله 70 متری از 
پش��ت و 4 متری از طرفین عقب خودرو را دارند. BSD با فعال ش��دن در سرعت های باالتر 
از 30 کیلومتر در س��اعت، به هنگام ورود خوردو های دیگر به نقطه کور کوئوریس، راننده را 
مطلع می سازد. نطقه کور، منطقه ای است به طول تقریبا 4 متر از طرفین و 6 متر از سپر عقب 
خودرو. در مقایس��ه با BSD هایی که با امواج صوتی کار می کنند، سیس��تم تشخیص نقاط 
 کور رادار-  محور کوئوریس نه تنها بُرد بیشتری دارد، بلکه سیستم همیار تغییر خط مسیر 
 LCA .را نیز پش��تیبانی می کند )LCA ،ی��ا به اختصار Lane Change Assistance(
رانن��ده را از وج��ود خودرو یا خودروهایی که با س��رعت باالتر از 70 کیلومتر در س��اعت از 

ترکیبی از راحتی و 
آسایش با مدرن ترین 
فناوری های ایمنی

 س�دان فول س�ایز لوکس کیا، K9، از سه ماهه چهارم س�ال جاری میالدی، با نام Quoris در بازار های
 بین الملل�ی عرض�ه خواه�د ش�د. Quoris برگرفته از واژه های انگلیس�ی Core )هس�ته یا مرکز( و 
Quality )کیفیت( است و در فرهنگ لغت کیا موتورز، به استحکام، تجمل و فناوری های مدرنی اشاره 
دارد که همگی در قالب یک سدان فول سایز لوکس جمع شده اند. از نظر توماس اوه، نایب رئیس اجرایی 
کیا موتورز، انتخاب نامی نامتعارف برای این سدان تحسین برانگیز، کوئوریس را بیش از پیش از رقبای 

حاضر در کالس سدان های فول سایز لوکس متمایز خواهد ساخت.

با قابلیت تولید 165 نیوتن متر گشتاور 
ان��دازه  ب��ه  ش��اید  و  می ب��رد  به��ره 
قدرتم���ن��د   K3000S و   K2500

 نباش��د، ول��ی بس��یار کارآمد اس��ت و
 ای��ده آل Ideal ب��رای اف��رادی ک��ه 

اقتصادی می اندیشند.
موتور های س��ری K به گیربکس های 5 
و 6 س��رعته دستی نرم اتصال می یابند. 
ای��ن باربر ه��ای کیا صرف نظ��ر از مدل 
انتخاب��ی، با بهتری��ن امکان��ات ایمنی 

کالس خود عرضه می شوند که از جمله 
آنه��ا، باید به حس��گر و هش��دار صوتی 
دن��ده عقب، دیفرانس��یل قفل ش��ونده، 
و   Powerful قدرتمن��د  ترمزه��ای 
کارآمد و کیس��ه هوای راننده، در کنار 
شاسی و س��اختار بدنه مستحکم اشاره 
ک��رد. کیا های س��ری K با وج��ود ابعاد 
در  باالی��ی  قابلیت ه��ای  جمع و ج��ور، 
حمل بار دارند. کفی قسمت بار در این 
کامیون های سبک نه تنها با طولی برابر 
ب��ا 3.110 میلی متر و عرض��ی معادل 
1.630 میلی مت��ر، حج��م قابل توجهی 
ب��ار در خود ج��ای می دهن��د، بلکه به 
لطف ارتفاع بس��یار کم از س��طح زمین 
)تنها 733 میلی متر( و قابلیت باز شدن 
دیواره ها، کار بارگزاری و بارگیری را نیز 

سهولت می بخشد.

 کامیون های تجاری س��بک کیا موتورز که به س��ری K معروفند، نگاه شما نسبت به 
کامیون های سبک را تغییر خواهند داد. نسل جدید این خودرو های باری کوچک اما 
تنومند و قدرتمند، همچون خودروهای سواری کیا، سطحی باال از کارایی را در کنار 

طراحی جذاب و راحتی و آسایش مثال زدنی در اختیار کاربران خود قرار می دهند.
کی��ا با تزریق المان های مدرن و جذاب طراحی س��واری های خ��ود در قالب تنومند 
و جعبه ای ش��کل این س��ری از محصوالت Products تجاری، استاندارد های تازه ای 
در زمینه طراحی خودروهای باری س��بک معرفی کرده اس��ت. سری K با جلوپنجره 
دماغه بب��ر، چهره آش��نای محصوالت کیا را ب��ه خود گرفته و با اس��تایل پویای بدنه 
و طراح��ی مهی��ج دیگر بخش ه��ا، همچون چراغ ه��ای یکپارچه جلو و س��پر، از فرم 

خسته کننده خودرو های باری و تجاری مرسوم فاصله گرفته است.
از نظر کیا، دلیل نمی ش��ود ب��ا خریدن یک خودرو باری، از ل��ذت، راحتی و امکاناتی 
که در س��واری های امروزی عرضه می ش��وند، بی نصیب باش��ید. کابین سری K که در 
مدل های تک کابین، س��ه سرنش��ین و در مدل دو کابین، ش��ش سرنش��ین را در خود 
ج��ای می ده��د، نه تنها از نظر طراحی، بلکه از نظر راحتی و امکانات رفاهی نیز در حد 
خودرو های سواری امروزی است. صندلی ها در این کامیون های سبک، راحت و جادار 
هستند و از پشت سری 3 مرحله ای بهره می برند. ارگونومی کابین با وجود ابعاد بزرگ، 
در حد خودرو های س��واری اس��ت. فرمان برقی تلسکوپی، سیس��تم صوتی با قابلیت 
اتصال بلوتوثUSB/AUX و کنترل از روی فرمان، شیش��ه باالبر های برقی، داش��بورد 
تفکیک ش��ده با ظرفیت کلی 11.13 لیتر و کنترل تلفن همراه با دکمه های قرار گرفته 
روی فرمان هم از دیگر امکانات رفاهی در نظر گرفته شده برای کابین سری K هستند.

س��ری K کی��ا در 3 م��دل K2500، K2700 و K3000S و  3پیکر بن��دی بدنه 
استاندارد، سوپر کابین )تک کابین کشیده( و دو کابین ارائه می شود. K2500 به لطف 
موتور 2.476 سی س��ی توربودی��زل، با قابلیت تولید 129 اس��ب بخار قدرت در دور 
3.800 و 255 نیوتن متر گش��تاور در دور های 1.500 تا 3.500، می تواند به حداکثر 
س��رعتی برابر با 127 کیلومتر در س��اعت دس��ت یابد. K3000S با ات��کا به موتور 
2.956سی س��ی دیزلی که 84 اس��ب بخار قدرت دارد و می تواند بیش��ینه گشتاوری 
برابر با 181 نیوتن متر در دور 2.200 تولید کند، گزینه ای اس��ت توانمند برای حمل 
س��نگین ترین بار ها. K2700 هم از موتور 2.665 سی س��ی دیزل 79 اسب بخاری، 

تفسیر کیا از کامیون های تجاری سبک
قدرتمند و کارآمد، همچون یک خودرو تجاری راحت و جذاب، همچون یک خودرو سواری

کیا با تزری�ق المان های 
م�درن و ج�ذاب طراحی 
سواری های خود در قالب 
تنومند و جعبه ی ش�کل 
این سری از محصوالت 
اس�تاندارد های  تجاری، 
تازه ای در زمینه طراحی 
خودروهای باری س�بک 

معرفی کرده است



قسمت اول

راننده و سرنشینان جلو، سیستم تهویه 
صندلي ها، آینه داخلي الکتروکرومیک را 
نام برد. گفتني است که مصرف سوخت 
ترکیبي خودروي اپتیما 8.1 اس��ت که 
بهینه تری��ن میزان مصرف س��وخت در 
مقایس��ه با س��ایر رقباي هم کالس این 

خودرو است. 

 کامپیوتر سفری 
 :)Trip Computer(

کامپیوتر سفری یک نمایشگر کامپیوتري 
چن��د منظوره اس��ت ک��ه معم��واٌل این 

اطالعات را به نمایش مي گذارد: 
1. قطب نما 

2. مس��افت قابل رانندگي تا خالي شدن 
محفظه بنزین 

3. متوسط مصرف بنزین 
4. سرعت متوسط خودرو 

5. مدت زمان رانندگي
ک�روز کنت�رل ی�ا سیس�تم کنترل 

سرعت : 
کروز کنترل سرعت خودرو را بدون نیاز 
به فشار دادن پدال گاز توسط راننده در 
یک مق��دار ثابت نگه مي دارد معموالً  از 
این سیس��تم در جاده ها و مس��یرهاي 
طوالن��ي اس��تفاده مي ش��ود. رانن��ده با 
اس��تفاده از سیس��تم قادر اس��ت بدون 
فش��اردادن پدال گاز، سرعت را تنظیم و 

میزان آن را کم یا زیاد کند.
دوربین عقب: 

ای��ن دوربین در قس��مت عق��ب خودرو 
تعبیه مي ش��ود و به رانن��ده این اجازه 
را مي دهد که در هنگام حرکت به عقب 
فضاي پشت خودرو را در نمایشگر داخل 

آینه مشاهده کند.

ایجاد گشتاورد ترمزي در یک چرخ یا کنترل قدرت موتور عمل  مي کند. خودروسازان 
مختلف این سیستم را با نام هاي گوناگوني معرفي مي کنند:

TCS: کنترل نیروي کشش 

ASR: سیستم ضد لغزش 

DTC: کنترل دینامیکي نیروي کشش

:BA-BAS-EBA  سیستم ترمزگیري در حالت اضطراري
همانطور که از نامش پیداس��ت این سیس��تم  به منظور پیش��گیري از بروز تصادف در 
ش��رایط اضطراري طراحي شده است. این سیستم هوشمند با درک وضعیت اضطراري 
ترمزگی��ري راننده، فش��ار هیدرولیک بوس��تر ترمز را تغییر مي دهد؛ ب��ه عبارت دیگر 
هنگامي که راننده به صورت ناگهاني پدال ترمز را مي فشارد، سیستم  BAS قادر است 
با تأمین سریع 100 درصد نیروي ترمزي، مسافت ایستادن را به حداقل ممکن برساند. 

خودروسازان مختلف این سیستم را با نام هاي زیر معرفي مي کنند:
BA :   ترمز کمکی

BAS :   سیستم ترمز کمکی

EBA :   سیستم ترمز کمکی اضطراری

:ESP  سیستم الکترونیکي کنترل پایداري خودرو  
سیستم پیشرفته کنترل پایداري براي تأمین ایمني خودرو در هنگام عبور از مسیرهاي 
پر پیچ و خم طراحي ش��ده اس��ت، این سیستم از کم فرماني و بیش فرماني خودرو در 
سر پیچ ها جلوگیري مي کند و باعث پایداري بیشتر خودرو در هنگام پیچیدن مي شود. 
هنگام افزایش شتاب جانبي خودرو در پیچ ها، سیستم ESP با استفاده از سنسورهاي 
متعدد و یک سیستم کامپیوتر،  از طریق روش هایي نظیر ایجاد گشتاور ترمزي در یکي 

از چرخ ها یا کاهش قدرت موتور میزان پایداري خودرو را افزایش مي دهد.
 : )HAC( ترمز کمکي در سر باالیي

این سیستم براي تس��هیل رانندگي در مسیرهاي شیبدار در خودروها تعبیه مي شود. 
سیستم HAC در سر باالیي ها ترمز را به مدت 2 ثانیه حفظ مي کند تا خودرو راحت تر 

به سمت باال حرکت کرده و به سمت عقب برگشت نداشته باشد.
از سایر امکانات این خودرو مي توان چراغ هاي روز روشن DRL ، تنظیم برقي صندلي 

نمايش ميزان مصرف سوخت خودرو مسافت باقی مانده تا خالی شدن باک بنزين

دوربين ديد عقب

كيسه هاي ايمني هوا

سيستم الكترونيكي كنترل پايداري خودرو
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 کیسه هاي ایمني هوا : 
کیس��ه هوا با ایجاد یک حف��اظ نرم اما 
مستحکم ما بین سرنشین و داشبورد در 
هنگام تصادف از آسیب دیدن سرنشین 
جلوگی��ري   مي کند. نتای��ج تحقیقات 
نش��ان مي دهد که کیس��ه ه��وا هنگام 
تصادف از جلو ت��ا 30 درصد از احتمال 
مرگ سرنش��ین مي کاهد. س��اختار یک 
سیس��تم کیس��ه هوا  تش��کیل شده از 
یک سنس��ور تص��ادف یا شتاب س��نج و 
یک سیستم منبس��ط کننده کیسه هوا،  
این سیس��تم به محض وقوع تصادف، از 
سنسور دس��تور گرفته و با یک واکنش 
شیمیایي سریع درون کیسه را پر از گاز 
نیتروژن مي کند. اولین نوع کیس��ه هوا 

در خودرو کیس��ه هواي مقابل راننده و 
سرنش��ین جلو بود، به مرور براي ایمني 
بیش��تر در تص��ادف از جه��ات مختلف 
)نظیر تصادف جانبي( کیسه هاي هواي 
جانبي، پرده اي و مخصوص زانو طراحي 

شدند. 
سیستم کنترل نیروي کشش

:TCS-ASR-DTC 
سیس��تم کنترل نیروي کشش، بر روي 
سیس��تم ABS نص��ب م��ي ش��ود و از 
ایجاد لغزش تایر در هنگام شتاب گیري 
خودرو جلوگیري مي کند. همچنین در 
هنگام��ي ک��ه چرخ  خ��ودرو در محیط 
ک��م اصطکاکي )مانند ب��رف، یخ و گل( 
به اصطالح گیر کند، این سیس��تم چرخ 
دیگ��ر را به حرکت در مي آورد تا خودرو 
از این ش��رایط خارج ش��ود. این عمل با 

اپتیما ي جدید 
کلكسیوني از

 بهترینها
تح�والت اپتیم�اي جدی�د تنه�ا در ظاهر فریبن�ده و طراح�ي خیره 
کننده اش خالصه نمي ش�ود این محصول بي نظی�ر کیا، داراي امکاناتي 
است که عالوه بر تأمین ایمني راننده و سرنشینان، آسایش آنها را نیز 
در حین اس�تفاده از خودرو فراهم مي س�ازد.  خودروي اپتیما عالوه بر 
 ABC Design Award ، Red Dot جوای�ز طراحي متعدد از جمل�ه
If Design Award  و  Good Design Award   در تس�ت هاي 

ایمن�ي معتب�ر جهاني نظی�ر NHTSA و EuroNCAP نی�ز رتبه هاي 
بس�یار ارزنده ای را بدس�ت آورده است.) در تس�ت هاي ایمني خودرو 
میزان امنیت سرنش�ینان خودرو در زمان تصادف س�نجیده مي شود؛ 
تس�ت تصادف )Crash Test( بر روی عروسک های شبیه سازی شده 
با انسان )Dummy( انجام می شود و بر مبنای نتایج حاصل از آن رده 
بندی ایمن�ی خودروها تعیین می گردد.(  در ادامه با برخي از امکانات 

اپتیما بیشترآشنا مي شویم.

مدت زمان رانندگي
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)4شكل (پيستون        

BOWL

پمپ سوخت فشار باال
) High Pressure Pump( 

انژکتور فشار باال
)High Pressure Injector ( 

سنسور فشار سوخت
) Fuel Pressure Sensor( 

) Camshaft( میل بادامک
) Piston( پیستون

باال :   پمپ فشار پایین و پمپ فشار 
سیستم GDI داراي دو عدد پمپ سوخت 
است؛ یک پمپ سوخت فشار پایین که 
درون باک قرار گرفته و فشاري در حدود 
bar 4.5 تولید مي کند . در حالي که این 

سیستم به علت تزریق مستقیم سوخت 
درون سیلندر و در فشار باالي کمپرس ، 
نیاز به یک پمپ با فشار باال   براي تزریق 

سوخت دارد.

روي  نیز  سیستم  این  باالي  فشار  پمپ 
را  خود  نیروي  و  شده  نصب  سرسیلندر 
شده  طراحي  چهارپر  روي  از  مستقیما 
مي کند.  دریافت  سوپاپ  میل  روي 
درحدود  پم��پ  این  تولی����دي   فشار 
bar 135 ~ 40 است که توسط رگالتور 

)رگالتور  مي شود  تنظیم  سوخت  فشار 
قرار  باال  فشار  پمپ  روي  سوخت  فشار 

گرفته است (. 
 نکته

 170 bar اگر فشار سوخت به باالتر از
یکطرفه  سوپاپ  حالت  این  در  برسد، 
داخل پمپ عمل کرده و سوخت ارسالي 

به مسیر  و  ارسال نشده  به ریل سوخت 
مکش پمپ برگشت مي کند. 

اگر سنسور فشارسوخت یا رگالتور فشار 
به  ارسالي  فشار  شود،  معیوب  سوخت 
انژکتورها  همان فشار پمپ داخل باک که 
با  و خودرو  بود  است، خواهد   4.5 bar

نرمال  به صورت  قادر است  این فشارکم 
حرکت کند ولي استارت خوردن موتور با 

تاخیر و به سختي صورت مي گیرد. 
 میل بادامک : براي به حرکت در آوردن 
پمپ سوخت فشار باال ، روي میل بادامک 
دود یک چهار پر طراحي کرده اند که باعث 
به حرکت در آمدن پمپ سوخت فشار باال 
مي شود. با هر دور گردش میل بادامک 4 
بار پمپ سوخت عمل مي نماید. )شکل 3(
 GDI پیس�تون : پیس��تون موتوره��اي 
ع��الوه بر اینک��ه در برابر حرارت ناش��ي 
از کمپ��رس باالي موتور مق��اوم طراحي 
شده اند ، قسمت باالي این نوع پیستون ها 
را ب��ه ص��ورت کاس��ه اي)فرورفته( نی��ز 
طراحي مي کنند. علت طراحي پیس��تون 
این موتوره��ا به صورت گ��ود )فرورفته( 
این اس��ت که در مرحله اس��تارت زدن یا 
مرحله گرم شدن کاتالیست، هنگام پاشش 
س��وخت روي پیستون، س��وخت پاشیده 
ش��ده با توجه به شکل خاص پیستون به 
سمت باال شیب گرفته و حداکثر سوخت 
در اطراف شمع تمرکز مي کند تا حداکثر 
قدرت در زمان جرق��ه زدن به وجود آید. 

)شکل 4(

باعث کاهش تولید Knock و افزایش کارایي موتور در سرعت هاي کم شده است. 
کاهش مصرف سوخت حدود 3 ~ 5درصد به وسیله

افزایش نسبت تراکم : کاهش تولید Knock به طراح این اجازه را مي دهد تا بتواند 
نسبت تراکم باالتري را براي موتور طراحي کند. در موتور GDI 2.4 نسبت تراکم 11.5 
بوده که نسبت به موتور MPI 2.4 که 10.5 است، حدود 0.8  نسبت تراکم بیشتر طراحي 

شده است. 
بهینه سازی نس�بت دنده: یکي از راه هاي کاهش مصرف سوخت بهینه طراحي کردن 
نسبت دنده در گیربکس و دیفرانسیل است که در این موتور براي کاهش مصرف سوخت 

تغییراتي در نسبت دنده گیربکس ایجاد کرده اند . 
کاهش آالیندگي حدود 50درصد 

روي مسیر خروجي دود و روي اگزوز یک عدد کاتالیست نصب شده که وظیفه آن تبدیل 
گازهاي خطرناک و مضر اگزوز ش��امل منو اکسید کربن )CO( ، دي اکسید ازت )NOx( و 
گازهاي نس��وخته )HC( به گازهاي بي خطر همچون دي اکسید کربن )CO2( و بخار آب 
)H2O( اس��ت، اما کاتالیس��ت براي شروع فعالیت خود باید تا یک دماي خاص گرم شود 
ت��ا بتواند گازه��اي خطرناک را به گازهاي بي خطر تبدیل کن��د. در موتور GDI با کاهش 
زمان گرم ش��دن کاتالیست به وس��یله پاشش سوخت در دو مرحله )مکش و تراکم( زمان 
گرم ش��دن کاتالیست کمتر ش��ده )حدود11 ثانیه( و در نتیجه باعث کاهش آالیندگي در 
حدود 50درصد  در این نوع موتورها شده است. )در موتور MPI زمان گرم شدن کاتالیست 

30 ثانیه است( )شکل 2(
 

 GDI اجزاي سیستم
1Theta (Θ) – II GDI Engine

MPI

GDI

Catalyst

Temperature

Time (sec)

Reduced by 

19 sec.

شكل 5 -با توجه به نمودار نشان داده شده اگر درصد خروجی سنسور فشار سوخت كمتر شكل 7
از 4 درصد و يا بيشتر از 96 درصد باشد سنسور فشار خيلی كم و يا فشار خيلی 

زياد سوخت را تشخيص و به حالت Fail Safe می رود. در اين حالت فشار ريل 
سوخت همان فشار 4.5 بار پمپ سوخت داخل باک خواهد شد

محدوده 
تشخيص عيب 
بيش از  96 

درصد

محدوده تشخيص 
 عيب زير 
4 درصد

فشار

5V ولتاژ تغذيه
5~12mA شدت جريان

bar رنج قابل اندازه گيری

جی
رو

خ

2Theta (Θ) – II GDI Engine

Main components

انژكتور فشار باال

پمپ سوخت فشار باال

سنسور فشار سوخت

پيستون

ميل بادامك

س�یس���تم GDI داراي 
دو ع�دد پم�پ س�وخت 
پم�پ  ی�ک  می باش�د؛ 
س�وخت فش�ار پایین  و 
یک پمپ س�وخت فشار 

باال
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تزری��ق  سیس�تم 
مس�تقیم سوخت در 
خودرو هاي بنزیني

از  نیز  کیاموتورز  شرکت  کنند.  استفاده 
سیستم GDI  در خودروهاي خود استفاده 
به  مي توان  نمونه  آن  از  که  است  کرده 
Theta II 2.4 GDI و همچنین  موتور 
 Lambda )المبدا(  GDI 3.3اش  موتور 
شده  سعي  نوشتار  این  در  کرد.  اشاره 
 GDI است تا به صورت اختصار به سیستم

 پرداخته شود . 
GDI مزیت هاي استفاده از سیستم
بهبود عملکرد موتور6 ~ 14درصد  

در این سیستم به علت فشار باالي سوخت 
انژکتورهاي  از  استفاده  و   )135 bar(
چرخشي  صفحه  داراي  که  باال  فشار 
)swirl disk( درون انژکتور است، باعث 
پاشیده  سوخت  پودر شدن  بهتر  چه  هر 
شده به درون سیلندر مي شود. همچنین 
در  سوخت  با  هوا  اختالط  عدم  علت  به 
ورودي  هواي  دماي  سیلندر،  از  بیرون 
کمتر خواهد بود و این کاهش دماي هوا 
باعث افزایش غلظت و همچنین افزایش 
حجم هواي ورودي به سیلندر مي شود  و 
در نتیجه باعث افزایش گشتاور و بهبود 

عملکرد موتور مي گردد.)شکل 1(
همچنین کاه��ش دماي ه��واي ورودي 

MPI  (MG)عنوان

0.8  افزايش نسبت تراكم10.511.3نسبت تراكم

)ps( 163201ماكزيمم قدرت)+38 اسب بخار افزايش قدرت موتور )%12 

)kgf.m( 20.125.7ماكزيمم گشتاور )+5.6  افزايش گشتاور موتور)%9 

فشار سوخت
)bar )Idle 40 bar 135ندارد

داراي دو عدد پمپ سوخت است
bar 3.5bar 4.5

كاسه اي )فرورفته(تختپيستون

انژكتور فشار باالانژكتور فشار پايينانژكتور

2.4 MPI 2.4  با موتور GDI جدول مقایسه اي موتور

فشار پايين

فشار باال

GDI  (TF)

گردآوري و ترجمه : جعفر مرادپور  - مربي آموزش فني

TF منبع : جزوات آموزشي خودروي اپتيما 

GDI (Gasoline Direct  Injection )

5Theta (Θ) – II GDI Engine

چهار پر محرك پمپ سوخت - 3شكل 

4Theta (Θ) – II GDI Engine
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GDI

)2شكل (زمان گرم شدن كاتاليست      

شكل 1- همانطور كه در شكل مشخص است با دور موتور 
برابر گشتاور خروجی موتور GDI بيشتر از گشتاور 

خروجی موتور MP   I است

شكل 3 - چهارپر محرک پمپ سوختشكل 2

براي هر س��یلندر یک عدد انژکتور درون 
منیفولد ورودي و پشت سوپاپ هوا نصب 
شده و س��وخت در پشت سوپاپ ورودي 

تزریق مي شود. 
که  سوخت  مستقیم  تزریق  سیستم  اما 
این فقط در خودرو هاي دیزلي  از  پیش 
باعث  و  مي گرفت  قرار  استفاده  مورد 
همچنین  و  سوخت  مصرف  کاهش 
موتور  توان  افزایش  و  آالیندگي  کاهش 
تا  داشت  آن  بر  را  مي شد، خودروسازان 
از این سیستم در خودروهاي بنزیني نیز 

سیس��تم سوخت رساني یکي از مهم ترین سیس��تم ها در خودرو است که از اختراع اولین 
موتور تا به امروز تغییرات زیادي کرده است. در ابتدا سیستم سوخت رساني کاربراتوري در 
خودروها مورد استفاده قرار گرفت ولي به مرور زمان و با توجه به مسائل زیست محیطي 
و همچنین مسائل اقتصادي و پیشرفت تکنولوژي سیستم هاي الکترونیکي و کنترلي در 
سطح دنیا، خودروسازان نیز همگام با این تغییرات، سیستم سوخت رساني در موتورها را 
از کاربراتوري به سیستم هاي انژکتوري تغییر دادند. سیستم هاي پاشش انژکتوري سوخت 
داراي انواع مختلفي اس��ت که به سیستم هاي تزریق تک نقطه اي ) SPI( ، سیستم تزریق 

چند نقطه اي ) MPI( و سیستم تزریق مستقیم ) GDI ( تقسیم مي شوند. 
 در سیستم تزریق تک نقطه اي )SPI( یک عدد انژکتور درون منیفولد ورودي نصب شده 
است و تمام سوخت مصرفي موتور از طریق این انژکتور به درون منیفولد تزریق و با هوا 
 )MPI( مخلوط شده و در داخل سیلندر مصرف مي  شود. در سیستم تزریق چند نقطه اي

15
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زمان بندي پاشش سوخت 
)Fuel Injection Timing(

در موتوره��اي GDI ب��راي پاس��خگویي 
به ش��رایط مختل��ف و همچنین کاهش 
آالیندگي و کاهش مصرف سوخت ، زمان 
پاشش س��وخت انژکتور توس��ط کنترل 
یونی��ت موتور تغییر مي کند که در زیر به 
حالت هاي مختلف پاش��ش سوخت اشاره 

مي شود. 
1- حالت رانندگي عادي 

)Normal driving( 
در این وضعیت ک��ه حالت کارکرد عادي 
موتور اس��ت، س��وخت °42 بعد از نقطه 
م��رگ ب��اال ) ATDC 42°( و در مرحله 

 سنسور فشار سوخت : وظیفه این سنسور اندازه گیري فشارسوخت داخل ریل سوخت 
است و روي ریل سوخت نصب شده است. اگر سنسور فشار سوخت معیوب شود ، فشار 
سوخت انژکتور حدود bar 4.5  پمپ سوخت فشار پایین داخل باک خواهد بود. )شکل5(

 انژکتور فشار باال : داخل انژکتور موتورهاي GDI )موتور GDI 2.4( یک دیسک قابل 
چرخش )swirl disk( وجود دارد که این دیسک با فشار سوخت شروع به چرخش کرده 

و عمل اتمیزاسیون )پودري شدن سوخت( را بیشتر مي کند. )شکل 6(
)Injector signal waveform( بررسي سیگنال انژکتور سوخت 

س��یگنال نش��ان داده شده در شکل زیر مربوط به س��یگنال ولتاژ و شدت جریان انژکتور 
موتور GDI اس��ت که توسط اسیلوسکوپ گرفته شده و مراحل پاشش سوخت در انژکتور 
را از نظر ش��دت جریان و ولتاژ مصرفي نشان مي دهد. حال به تشریح حالت هاي مختلف 

انژکتور مي پردازیم:
 Stand-by )آم�اده ب�ه کار(: در حال��ت Stand-by که در موقعیت a نش��ان داده 
شده اس��ت، ولتاژي در حدود 12V به انژکتور ارسال مي شود لذا سیم پیچ داخل انژکتور 
مغناطیس مي ش��ود تا آماده باش��د در مرحله بعد )  Increase( سوزن انژکتور سریع و به 
صورت صحیح باز شده و سوخت تزریق شود. )در مرحله Stand-by انژکتور بسته بوده 

و فقط آماده باز شدن مي شود(
Increase ) بلند ش�دن انژکتور(: در این مرحله شدت جریان انژکتور یکباره افزایش 

یافته و به 13 آمپر مي رسد و همچنین ولتاژ انژکتور نیز از 12V به 55V افزایش مي یابد 
و باعث مي شود سوزن انژکتور از جاي خود بلند شده و سوخت پر فشار به داخل سیلندر 

تزریق شود.

Peak/Maintain )نقطه اوج / نگه داشتن(: این حالت وضعیتي است که انژکتور را 

در حالت باز نگه مي دارد لذا ولتاژ ارسالي به انژکتور قطع شده و شدت جریان انژکتور به 
شدت جریان از پیش تنظیم شده )3 آمپر(کاهش مي یابد. 

Maintain )نگه داشتن( : در این حالت نیز توسط ارسال ولتاژ به صورت دیوتي کنترل 

)Duty Control( باعث مي شود شدت جریان مصرفي انژکتور در مقدار پیش فرض خود 
) 3آمپر( باقي بماند تا انژکتور همچنان باز باشد. در انتهاي این مرحله شدت جریان ناگهان 

افت کرده و انژکتور سریعا بسته مي شود. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گشتاوربا دور موتور برابر,همانطور كه در شكل مشخص است
           MPIموتور از گشتاور خروجي  بيشتر GDI خروجي موتور 

 )1(شكل                                                                 مي باشد . 

                                                                                   

TDC 6° TDC  42° 

شمعجرقه

 پاشش

حالت دور آرام 

 پاشش سوخت در مرحله مكش 

 درجه بعد از نقطه مرگ باال  42پاشش سوخت 

 درجه قبل از نقطه مرگ باال      6جرقه شمع 

) نشان مي دهد.  CKPزمان پاشش سوخت و همچنين زمان جرقه شمع را با توجه به سيگنال سنسور موقعيت ميل لنگ ( 7شكل 
)          7(شكل              سوخت در مرحله مكش تزريق مي گردد.                                                                  ,در حالت رانندگي عادي 

  چهار پر محرك پمپ سوخت - 3شكل 

6Theta (Θ) – II GDI Engine

Injection Timing

Cycle )سيكل كاري ( Power ) احتراق( Exhaust ) تخليه(  Intake ) مكش(
Compression

)تراكم(

GDI 

Normal driving 

)حالت رانندگي عادي(

At cranking
)حالت استارت زدن )

Catalytic 
Converter Heating 

)گرم شدن كاتاليست(

MPI 
Fuel Injection

پاشش سوخت

پاشش سوخت

0 (TDC)180 360 540 720 زاويه ميل لنگ

پاشش سوخت

پاشش سوخت

پاشش سوخت

GDI شكل 9-  زمان پاشش سوخت و همچنين زمان جرقه شمع را با توجه به سيگنال سنسور موقعيت شكل 8-  جدول زمان بندی پاشش سوخت در موتور
ميل لنگ )CKP( نشان می دهد. در حالت گرم شدن كاتاليست، سوخت در دو مرحله مكش و تراكم 

تزريق می شود

6Theta (Θ) – II GDI Engine

در موتورهاي GDI براي 
شرایط  به  پاس�خگویي 
همچنی�ن  و  مختل�ف 
و  آالیندگ�ي  کاه�ش 
سوخت ،  مصرف  کاهش 
زمان پاش�ش س�وخت 
کنترل  توس�ط  انژکت�ور 
تغیی�ر  موت�ور  یونی�ت 

مي کند

تقلبي داراست.
  مقایسه فنر

در ساخت فنر تعبیه شده در فیلتر اصلي 
از فوالد فنري بهره گیري شده، در حالي 
که در فیلت��ر تقلبي به جاي فنر از یک 
سیم پیچ س��اده استفاده ش��ده است و 
در زمان افزایش فش��ار روغن، این مهم 
باعث بروز نش��ت روغ��ن از محل نصب 

فیلتر تقلبي و کاهش س��طح روغن در 
موتور مي شود.

 مقایسه کاغذ
 در فرآیند س��اخت فیلت��ر روغن اصلي 
از 1120 سانتي متر مربع کاغذ استفاده 
شده است. این موضوع در صورتي ا ست 
ک��ه در س��اخت فیلتر تقلب��ي صرفا از 
نیمي از آن مقدار یعني 550 سانتي متر 

مربع کاغذ استفاده مي شود.
 کنترل کارایي و عملکرد 

پس از انجام آزمون عملکرد روي روغن 
اس��تفاده کننده از فیلتر اصلي مشخص 
ش��د که این نوع فیلترها قادر به انجام 
فرآیند تصفیه روغن به میزان 99درصد 
هس��تند و در مقاب��ل، فیلترهاي تقلبي 
کمت��ر از نص��ف ای��ن مق��دار در زمان 

کارکرد موتور، عملکرد دارند.
به نظر مي رسد با توجه به تاثیر عملکرد 
مس��تقیم فیلتر روغن در عمر و کارایي 
موتور خ��ودرو و همچنی��ن هزینه هاي 
گزاف تعمیرات موتور، استفاده از فیلتر 
روغ��ن اصل��ي در زمان س��رویس هاي 

دوره اي ضروري خواهد بود.

 در کش��ورهاي پیش��رفته ع��الوه ب��ر س��ازمان هاي دولت��ي ک��ه متول��ي کنت��رل
 کیفیت Quality کاال و خدمات هس��تند، ش��رکت هاي تامین کننده قطعات یدکي 
مورد تایید ش��رکت هاي خودرو ساز نیز، براي ایجاد اطمینان خاطر مصرف کنندگان، با 
همکاري شرکت هاي معتبر و متخصص در امر کنترل و بازرسي کیفیت، اقدام به درج 

مارک و کد ردیابي شناسایي روي قطعات مي کنند.
 در ادامه مطالب عنوان شده به اهمیت استفاده از فیلتر روغن موتور اصلي در خودرو 

پرداخته خواهد شد.
هدف استفاده از فیلتر روغن و تعویض آن در خودرو

تلفی��ق روغن موت��ور با گازهاي متصاعد ش��ده در زمان احت��راق Combustion و 
ناخالصی ها ممکن است منجر به بد کارکردن موتور خودرو شود.

از این رو، فیلتر روغن، با دس��ته بندي و کنترل این عوامل باعث نرم کار کردن موتور 
مي شود.

وجوه تمایز شناسایي تفاوت هاي فیلتر اصلي با تقلبي 
 برچسب قطعه اصلي

در زمان مقایسه برچسب فیلتر اصلي با تقلبي، شما به راحتي قادر خواهید بود تفاوت 
در چاپ مشخصات قطعه اصلي با تقلبی Fake را تشخیص دهید. به نوعي که فونت 
کلمات چاپ ش��ده روي قطعه اصلي به طورکامل قابلیت خواندن را نس��بت به قطعه 

تلفیق روغ�ن موتور با 
متصاعدش�ده  گازهاي 
و  احت�راق  زم�ان  در 
ممک�ن  ناخالصی ه��ا 
ب�ه  من���ج�ر  اس�ت 
بدکارک���ردن موت�ور 
خ�ودرو ش�ود. از ای�ن 
ب�ا  فیلت�ر روغ�ن،  رو، 
کنت�رل  و  دس�ته بندي 
باع�ث  عوام�ل  ای�ن 
ن�رم کار ک�ردن موتور 

مي شود

گردآوري و ترجمه: كاميار فرنوش-  سرپرست فروش و بازاريابي قطعات يدكي
www.kiamotors.com :منبع 

امروزه محصوالتي بیش�تر مورد اس�تقبال مصرف کنندگان قرار مي گیرند که با نام هاي تجاري معتبر و 
با کیفیت باال به بازار عرضه ش�وند. دلیل این ام�ر، اطمینان از کیفیت مطلوب کاال در مقابل هزینه هاي 
پرداخت�ي اس�ت. در این راس�تا، تولی�د و توزیع کااله�اي تقلبي با کیفی�ت پایین و بس�ته بندي هاي 
غیراستاندارد در بازار رواج یافته و سوءاستفاده از اطمینان مصرف کنندگان شدت یافته است. از آنجایي 
که همواره بررسي فني روي قطعات یدکي اصلي توسط مشتریان امکان پذیر نیست، لذا استفاده از این 

کاالها عالوه بر صرف هزینه هاي مالي زیاد، احتمال خطرات جاني را نیز به دنبال خواهد داشت.

مراقب
 قطعات تقلبي
 باشید !

نمونه تقلبی

نمونه اصلی
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مک��ش درون س��یلندر تزریق مي ش��ود 
تا ترکیب��ی ایده آل و همگ��ن از مخلوط 

سوخت و هوا به دست آید.) شکل 9(  
2- حالت روشن کردن موتور 

:)Cranking( 
در این حالت براي س��ریع تر روشن شدن 
موتور ، سوخت °30 قبل از نقطه مرگ باال 
) BTDC 30° ( و در مرحل��ه تراکم تزریق 
مي ش��ود تا با توجه به ش��کل پیستون و 
فشار تراکم ، س��وخت بیشتري در اطراف 
ش��مع تجمع کند تا باع��ث احتراق بهتر 
س��وخت و همچنی��ن کاه��ش مص��رف 

سوخت شود.
مصرف س��وخت در موتور ه��اي MPI در 
حالت اس��تارت حدود 5درص��د  افزایش 
نسبت به λ=1  )الندا( است. در حالي که 
مصرف سوخت در موتور هاي GDI حدود 
2درصد افزایش نس��بت ب��ه λ=1 )الندا( 

است. 
3- حالت گرم شدن کاتالیست

 Converter Heating(
)Catalytic

در حالت گرم ش��دن کاتالیست، سوخت 
انژکتور در 2 مرحله پاش��یده مي شود. به 
ای��ن صورت ک��ه 70 درصد س��وخت در 
مرحله مکش تزریق مي ش��ود و س��پس 
30 درصد دیگ��ر در مرحله تراکم تزریق 
مي ش��ود . همچنین در مرحله گرم شدن 
کاتالیس��ت جرقه نیز دیرتر زده مي شود. 
ای��ن ریتارد ش��دن جرقه در ای��ن مرحله 
س��بب مي ش��ود ش��عله احتراق تا زمان 
باز شدن سوپاپ دود ادامه داشته باشد که 
باعث افزایش دماي دود خروجي مي شود 
و این دماي باال گرم ش��دن کاتالیس��ت را 

تسریع مي کند.) شکل8  (
درخودروه��اي MPI زم��ان الزم جه��ت 
ب��ه  )رس��یدن  کاتالیس��ت   گرم ش��دن 

C 350( ح��دود 30 ثانی��ه اس��ت ام��ا 
در خودرو ه��اي GDI زم��ان الزم جه��ت 
ب��ه  ) رس��یدن  کاتالیس��ت   گرم ش��دن 
C 350( حدود 11 ثانیه است. )شکل7(

°

°

جرقه شمع

پاشش

نمودار سیگنال انژکتور سوخت
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صورت مي گیرد، ولي به دلیل شناخت 
ناکافي ما نسبت به کارکرد قسمت ها 
و قطع��ات ی��ک خ��ودرو و همچنین 
ش��ناخت ناکاف��ي از ارتب��اط بی��ن 
قس��مت ها و مکانیسم ها، خراب شدن 
قطع��ات مکانیک��ي به ش��کل آني و 
یکباره به نظر مي رسد. حال اگر بتوان 
در ابت��داي فرآیندتخریب قطعات که 
ممکن اس��ت از چند هفت��ه تا چند 

همانطور که مي دانیم خودرو مجموعه اي از مکانیس��م ها و سیستم هایي است که 
هریک وظیفه خاصي بر عهده دارند. هر کدام از این قس��مت ها و مکانیس��م ها نیز 
از قطعات مختلفي تش��کیل ش��ده اند و اغلب این قطعات که ما آنها را در قالب یک 
قطعه مس��تقل مي شناس��یم، داراي اجزا و قطعات کوچک تري هستند. با توجه به 
این مقدمه مي توان دریافت که س��المت یا عدم س��المت هر یک از این قطعات که 
ممکن است بسیار جزئي و کوچک باشند، تاثیر مستقیمي بر عملکرد مجموعه خود 
داشته باشند. نهایتا این تاثیرات بر عملکرد مجموعه خودرو به صورت هاي مختلف 
از قبیل بروز صدا، تولید حرارت و غیره تاثیر خواهد گذاش��ت. به همین دلیل است 
ک��ه برخي رانندگان حس��اس و با تجربه که اطالع��ات Information فني خوبي 
دارن��د، با کوچک ترین تغیی��ري در عملکرد خودرو به راحتي متوجه بروز یک عیب 

)در آینده اي نزدیک( خواهند شد.
بای��د توجه کرد که برخالف تجرب��ه اکثر مردم، تخریب قطعات مکانیکي معموال 
یکباره و به صورت آني اتفاق نمي افتد و تخریب آنها به صورت یک فرآیند زمان دار 

و  اس�تهالك  فرآین�د 
 خرابي قطعات خودرو 
و نش�انه ه����اي آن

م��اه به طول انجامد، توس��ط راه هاي 
مختلف به ب��روز آن عیب پي برد. به 
راحتي مي توان عیوبي را که در آینده 
قرار اس��ت اتفاق بیفتد، پیش بیني و 

پیشگیري کرد.
در ادامه به عن��وان نمونه، فرآیند 
رینگ ه��اي   Erosion فرس��ایش 
کمپرس��ور موت��ور )1( را ک��ه ام��ري 
غیر قابل اجتناب اس��ت و با توجه به 
س��طح تکنولوژي مورد اس��تفاده در 
خودرو و نوع اس��تفاده از آن ، به مرور 
زمان در هر خودرویی اتفاق مي افتد، 

مرور مي کنیم:
1. ب��ا ش��روع فرآین��د فرس��ایش 
رینگ هاي کمپرس��ور، هنگام کارکرد 
موت��ور در مرحله تراک��م)2( ، مخلوط 
س��وخت و ه��وا)3( ک��ه تحت فش��ار 
قرار گرفته اس��ت، از باالي پیس��تون 
به داخ��ل محفظه میل لن��گ)4( فرار 
مي کن��د. این امر عالوه بر افت جزئي 
ت��وان موت��ور، موجب رقیق تر ش��دن 
روغن موتور نیز مي ش��ود، چراکه در 
کمپرس سیلندر، بنزین نسوخته نیز 

بای�د توج�ه نم�ود ک�ه 
ب�ر خ�اف تجرب�ه اکثر 
م�ردم، تخریب قطعات 
ب�ه  معم�والً  مکانیک�ي 
ص�ورت  ب�ه  و  یکب�اره 
آن�ي اتفاق نم�ي افتد و 
تخری�ب آنها به صورت 
ی�ک فرآین�د زم�ان دار 

صورت مي گیرد
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وجود دارد. بنابراین فرس��ایش زودرس 
سایر قطعات به آرامي شروع مي شود.

بنابرای��ن در این حالت افت بس��یار 
جزئي ت��وان موت��ور و رقیق تر ش��دن 
روغ��ن موت��ور، نش��انه هاي فرس��ایش 
بیشتر رینگ هاي کمپرسور در آینده اي 

نزدیک هستند.
2. با گذش��ت زمان، افت توان موتور 
تش��دید مي ش��ود )معموال ای��ن حالت 
با تجربه تر   Drivers رانندگان  توس��ط 
قابل حس خواه��د بود(. در این مرحله 
از فرسایش رینگ کمپرسور، در هنگام 
کارک��رد موتور و در ک��ورس انفجار)5(  ، 
گازه��اي حاص��ل از احت��راق به داخل 
دوده)6(  ذرات  و  یافت��ه  راه  میل لن��گ 
و م��وارد حاص��ل از احتراق ب��ه داخل 
روغن موت��ور نفوذ مي کنن��د و موجب 
از دس��ت رفتن زود هنگام خواص روغن 
موت��ور و سیاه ش��دن آن مي ش��وند که 
همین موضوع موج��ب کاهش کیفیت 
روغن کاري موتور)7(  و در نتیجه سایش 

بیشتر سایر قطعات خواهد شد.
از ای��ن رو در این حال��ت افت توان 
موت��ور  روغ��ن  سیاه ش��دن  و  موت��ور 
نش��انه هاي بارز بروز این عیب هستند. 
هر چند باید در نظر داش��ت که عوامل 
بس��یار زیادي موجب اف��ت توان موتور 
مي ش��وند و در صورت بروز این مسئله 

نباید فرس��ایش رینگ هاي کمپرس��ور 
را تنه��ا عامل آن دانس��ت، ولي با بروز 
نش��انه هاي دیگ��ر، مانن��د سیاه ش��دن 
روغن که نشانه بسیار خوب و استدالل 
قدرتمندي براي فرس��ایش رینگ هاي 
کمپرس��ور موتور است، مي توان به بروز 

این عیب پي برد.
فرس��ایش  فرآین��د  ادام��ه  ب��ا   .3
رینگ هاي کمپرس��ور، افت توان موتور 
موجب مي ش��ود تا رانندگان به صورت 
ناخ��ود آگاه و به جهت جبران افت توان 
موتور ، فش��ار بیشتري بر پدال گاز وارد 
کنن��د که این موض��وع موجب افزایش 
جزئي مصرف س��وخت - هرچند ممکن 
اس��ت جزئي باش��د و بي اهمیت به نظر 
آید- مي ش��ود. همچنین در این مرحله 
به دلیل افت بیش��تر توان موتور ، موتور 
در برخي حاالت رانندگي مانند استفاده 
از کول��ر ی��ا حرکت در س��ر باالیي ها یا 
رانندگ��ي در س��رعت زی��اد ، بی��ش از 
پیش تحت فشار)8(  قرار گرفته و حرارت 
Heat آن نسبت به حالت سالم بیشتر 

مي شود)9(. مجموعه این عوامل ، نقایص 
و حاالت به فرسایش آهسته و تدریجي 

موتور دامن مي زنند.
بنا برای��ن در ای��ن دوره از کارک��رد 
موتور، افت مشهود توان موتور، افزایش 
جزئ��ي مص��رف س��وخت و ب��اال رفتن 
دماي موت��ور با اعمال فش��ار اندک به 
آن، نش��انه هاي مش��هود بروز این عیب 
در موت��ور هس��تند، ولي بای��د در نظر 
داش��ت همانط��ور که در س��طور قبلي 
نیز یادآوري ش��د، هر یک از نشانه هاي 
گفته ش��ده، به تنهایي اس��تداللی خوب 
و نتیجه گی��ري قطعي ب��راي بروز این 
عیب نیستند، بلکه با مشاهده همه این 
نشانه ها و بروز آنها به صورت همزمان و 
متناسب با یکدیگر، مي توان به درستي 

بروز این عیب را نتیجه گیري کرد.
موت��ور  مث��ال، داغ ک��ردن  به ط��ور 
به تنهایي مي تواند دالیل بس��یار زیادي 
از نقص در سیس��تم خنک کاري موتور، 
نقص در سیس��تم سوخت رساني گرفته 
تا دالی��ل بس��یار پیش پا افت��اده مانند 

فرسايش بسيار 
آرام و طبيعي 

رينگ هاي 
كمپرسي موتور

افت توان 
موتور به نسبت 
شدت فرسايش 
رينگ ها- سياه 

شدن زودتر روغن 
موتور

افت بيشتر 
موتور- افزايش 
مصرف سوخت- 
باال رفتن حرارت 

موتور

شدت يافتن عيوب 
قبلي- فرسايش 

ساير قطعات 
حساس موتور 
مانند ياتاقان ها

اس�تفاده از کول�ر و ی�ا 
حرکت در سر باالیي ها 
و یا رانندگي در سرعت 
زی�اد ، بی�ش از پی�ش 
موتور را تحت فشارقرار 
داده و حرارت آن نسبت 
 به حالت س�الم بیش�تر 

مي شود

کم بودن مایع رادیاتور داش��ته باش��د، ولي هنگامي که س��ایر عیوب )نش��انه ها( نیز 
مشاهده شدند، مي توان از بروز این عیب اطمینان حاصل کرد.

ب��ا توجه به مثال گفته ش��ده، در مي یابی��م که اگر در هنگام اس��تفاده از خودرو 
ب��ه دقت به عملکرد آن توجه ش��ود، مي ت��وان برخي عیوبي را ک��ه در آینده پدید 
خواهند آمد، بدون استفاده از ابزار آالت مورد نیاز مانند دستگاه کمپرسنج )10( - که 
به صورت خاص براي این منظور س��اخته ش��ده اس��ت- پیشاپیش مشخص و حتي 
پیش��گیري کرد. بروز این عیب در ادامه به صورت ی��ک فرآیند چند مرحله اي ارائه 

شده است که در نمودار باال مشاهده می کنید.
در نتیجه با توجه به موارد گفته ش��ده ، در مي یابی��م که عیوب به وجود آمده در 
هر مرحله به وضوح مي تواند نش��انه و عالمتي براي ب��روز عیوب Defects مرحله 

بعد- پیش از آنکه به وجود بیایند- باشد.  

منابع : 
1. ج��زوه دوره درج��ه یک تعمیر موتور و نگهداري خودروهاي بنزیني س��ازمان 

فني و حرفه اي
2. تعمیر موتور اتومبیل هاي بنزینی - تالیف: نقي فرزان

3. تعمیر موتور سواري هاي بنزیني- تالیف: احمد تیموري

پی نوشت ها:
1.Compression ring
2.Compression Course  
3.Air/Fuel Mixture
4.Crankcase
5.Ignition Course
6.Carbon Black
7.Engine Lubrication System
8.Over load
9.Engine Overheat
10.Compression Gauge
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نکنی��د،  توجی�����ه  را  مش��کل   
تلفن زنن��دگان به مش��کالت ش��ما یا 
مشکالت موجود در ش��رکت عالقه اي 
ندارند، فقط آنها مش��تاق آنچه شما در 
خصوص مشکالتش��ان انجام مي دهید، 

هستند.
 براي ع��دم پیگیري و ناهماهنگي

 و ... بهانه نیاورید.
 قول هاي دور از واقعیت ندهید.

 مشکل را شخصا بر عهده نگیرید 
و فقط و فقط س��عي در رفع آن داشته 

باشید.
 تقصیر را تقسیم نکنید و در مورد 
مقصر ی��ا مقصران احتمالي صحبتي به 

میان نیاورید.
 در نتیجه گیري ش��تاب نداش��ته 

باشید.

در طول مدت مکالمه از صداي خود 
که بزرگ ترین امتیاز شماست، به نحوي 

استفاده کنید که:
 ارتباطي خوب برقرار سازید.

 کار خود را با اهمیت جلوه دهید.
  از خ��ود تصوی��ري حرف��ه اي و 

کارآمد به نمایش گذارید.
را   Conversational مکالم��ه   
هدای��ت کنی��د و آن را تح��ت کنترل 

داشته باشید.
 اهداف خود را مدنظر قرار دهید.

 از روش ه��اي اصول��ي و نظام مند 
استفاده کنید.

 از موض��وع اصلي مکالمه منحرف 
نشوید.

 مناف��ع و نظر ارب��اب رجوع را در 
نظر داشته باشید.

 رفتار متقاعدکننده داش��ته باشید 
تا بتوانید به اهداف خود دست یابید.

 کاري کنی��د که تلفن کننده براي 
دریافت از خدمات مجموعه، احس��اس 

در نظام نامه مدیریت پاس��خگویي به ش��کایات، تعریف ش��کایت عبارت است از: 
»درخواس��ت احقاق حق ش��هروندان از نقض قوانین و مق��ررات، عدم اجراي ضوابط 
در دس��تگاه هاي اجرای��ي و می��زان کمی��ت  و کیفی��ت ارائه خدمات در مقایس��ه با 

استانداردهاي ارائه خدمات  عمومي«.
 در س��ال هاي اخی��ر جامعه ما به ش��کایت مطمئن تر مي ش��ود. ام��روزه ما دیگر 
به س��ادگي از تاخیر هواپیما یا وج��ود مواد اضافي در مواد غذای��ي نمي گذریم. همه 
ما مطلع هس��تیم که در هر شرکت معتبر واحدي براي دریافت شکایت از مشتریان 

وجود دارد. 
تحقیقات نش��ان مي دهد که اگر مش��تري Customer ش��کایت کند، س��ازمان 
فرصتي دارد تا آن ش��کایت را درس��ت تلقي کرده و درصدد رفع آن برآید. همچنین 
ش��اکي خشنود بیشتر از شاکي ناراضي احتمال دارد براي دریافت خدمات بیشتر به 

سازمان مراجعه کند. 
 حال این سوال مطرح مي شود که آیا مي دانید در دریافت هرگونه شکایت از سوي 

ارباب رجوع چه چیزهایي را نباید بگویید یا نباید انجام دهید:
 من نمي دانم مشکل کجاست.

 در اینجا کسي نیست که بتواند به شما کمک کند.
 من فردا مرخصي هستم.

 من در اینجا تازه وارد هستم و اطالعي ندارم.
 مي توانید فردا مجددا تماس بگیرید.

 شما نخستین کسي نیستید که از این موضوع گالیه دارید.
 مشکل شما جزو خط مشي یا اهداف شرکت نیست.

 این کار من نیست. 

نحوه پاسخگویي به شكایات تلفني
شکایت در واقع شکل مثبتي از بازخورد و وسیله اي براي تعامل  هرچه بیشتر با مشتریان و مخاطبان 
س�ازمان ها به حس�اب مي آید که ب�ه  عنوان یک فرایند، درص�دد جلب و دریافت نظ�رات آنان در قبال  
خدمات ارائه ش�ده توس�ط سازمان است. بنابراین ش�کایت زماني مطرح مي شود که مشتریان نسبت به 
کیفیت  خدمات دریافتي احساس نارضایتي داشته یا اینکه معتقد باشند که عملکرد کارکنان، مدیران و 

در مجموع سازمان، مغایر با استانداردها بوده است.

 گردآوري: مريم مللي - کارشناس منابع انساني )روانشناس( 
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ارائ�ه  در  موفقی�ت 
خدمات به مشتریان 
س�اده اي  موض�وع 
ب�ا  حت�ي  نیس�ت، 
س�حرآمیز  قاعده اي 
نیز به دست نمي آید. 
رم�ز موفقیت در این 
است که جزئیات امر 
مورد توجه قرار گیرد

نیاز کند.
 سعي کنید تصویر مشخص و قابل قبولي از خود ارائه دهید.
 موضوع Subject را با نیازهاي ارباب رجوع مطابقت دهید.

 اختیار پایان دادن به مکالمه را به دست خود بگیرید.
 کارآمد باشید و اقداماتي را که انجام داده اید، استحکام بخشید.

 سعي کنید نکات الزم را یادداشت و تایید کنید.
وقتي مش�تري با مش�کلي مواجه است، ممکن اس�ت گاهی در مکالمات 
تلفني خود دچار خش�ونت یا بي ادبي نیز شود که در برخورد با این رفتارها 

پیشنهاد مي شود موارد زیر را رعایت کنید:
 وارد جر و بحث نشوید.

 اجازه دهید تلفن کننده که در موقعیت Position ش��کایت کننده نیز هس��ت، 
خشمش را خالي کند.

 صحبتش را قطع نکنید.
 بي ادبي را نادیده بگیرید.

 مقابله به مثل نکنید.
 شخصا مشکل را بر عهده نگیرید.

اگر قرار است شما در نقش واسطه یا ایجادکننده حس تفاهم باشید، بهتر 
است از استراتژي هاي زیر استفاده کنید:

 سعي کنید در اولین فرصت به پیگیري تلفن شکایت کننده بپردازید.
 ابتدا با وي احوالپرسي گرمي کنید و از حال و اوضاع تلفن کننده بپرسید.

 با حرکات سر و دست )مانند لبخند زدن( کلمات تان را تقویت کنید.
 طي مکالمه، اسم تلفن کننده را تکرار کنید.

 نشان دهید که موقعیت ایجاد شده را درک مي کنید.
 توجه کامل به تلفن کننده را مبذول دارید.

 از تلفن کننده به خاطر وقت / تلفن / درک و ... تشکر کنید.
 فعال باشید. پیگیري و تلفن بعدي جهت رفع مشکل از سوي شما باشد. 

 از کلمه متشکرم در مکالمه تلفني استفاده کنید. 
گفتن کلمه متش��کرم روش س��اده اي اس��ت ب��راي ایجاد حس تفاه��م و تصویر 
مثبت��ي در ذه��ن مخاطب بر ج��اي مي گذارد، مثال بگویید متش��کرم ب��راي وقت/ 

کمک/ پیش��نهادهای ش��ما یا ش��اید 
بگویید  تلفن هاي س��ختگیرانه تر  براي 
درک /  گ��وش دادن/  ب��راي  متش��کرم 

شکیبایي یا صداقت شما. 
موفقیت در ارائه خدمات به مش��تریان 
موض��وع س��اده اي نیس��ت، حت��ي با 
قاع��ده اي س��حرآمیز نی��ز به دس��ت 
نمي آید. رمز موفقیت در این اس��ت که 
جزئی��ات امر مورد توجه ق��رار گیرد و 
کارایي هر یک از مراحل آن به حداکثر 
برس��د؛ به طوري که در مجم��وع ارباب 
رج��وع بدون مقاومت ک��ردن در جهت 

پاسخ مثبت هدایت شود.
و  مش��تري مدار  س��نجیده،  رویک��رد 

نظام مند بیش��ترین احتمال موفقیت را 
به وجود خواهد آورد. 

منابع:
ریچ��اردز م��ري. 1389. کلیدهاي 
طالی��ي مهارت ه��اي تلفن��ي. مترجم 

مهین خالصي. انتشارات جیحون. 
آموزش نح��وه تماس تلفن��ي موثر. 

دانشگاه صنعتي شریف.
 .)1388( س��عید.  آقاصادق��ي، 
مجل��ه  ش��کایت.  ب��ه  پاس��خگویي 
روانشناسي اصالح و تربیت. شماره 90.



23 22

www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و ششم  ،  شهریور  1391

بدین منظور واحد خدمات پس از فروش 
کلینیک  اطلس خودرو س��رویس  شرکت 
تابستانه را براي تمامی خودروهاي کیا از 
روز ش��نبه 91/03/20 لغایت 91/03/25 
به م��دت 6 روز در عاملیت هاي منتخب 

تهران و شهرستان برگزار کرد.
درطرح مذکور خدمات��ي همچون بازدید 

خ��ودرو و تس��ت ب��ا دس��تگاه عیب یاب 
به ص��ورت رای��گان و همچنی��ن بازدی��د 
رایگان سیس��تم کولر به مشتریان محترم 

کیا ارائه شد.

   ب��ا آغ��از فص��ل گرما و اس��تفاده مکرر 
از سیس��تم کولر خودروه��ا، بازدید کلي 
خ��ودرو به خصوص سیس��تم کولر قبل از 

فصل تابستان مورد نیاز است. 

ط���رح س�رویس 
کلینیک تابستان 91

 گردآوري:  مريم طبسي- كارشناس خدمات ويژه

تعميرات و عيب يابي-باليران103-تهران               

پذيرش خودرو - عامليت 113

پذيرايي از مشتريان-شيدايي105-تهران

پذيرش مشتريان-موسوي224-آمل

مشاوره فني به مشتريان-معيني وزماني-121-كرج            

اهدا هديه به مشتري-كهنمويي521 - تبريز

تعميرات و عيب يابي - شجاعي-643

تعميرات و عيب يابي-قنادباشي322-يزد                        

اهدای هديه به مشتريان-حسيني112-تهران                                                                  

كارواش خودرو-عامليت422 -مشهد

ورودي عامليت-سام خودرو كار613-اهواز

ورودي عامليت-معيني زماني121-كرج                                    

تعميرات و عيب يابي-محسنيان101-تهران

عيب يابي با دستگاه-نادري221 - ساری      

مشاوره فني به مشتريان-محمدي طامه114-تهران 

تعميرات و عيب يابي-پوررستگار232-رشت                    

اهدای هديه به مشتريان- آرتين خودرو109-تهران
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 از نظر شما مهمترین مزیت رقابتی 
خودرو اپتیما تی اف کدام است؟

شما می توانيد  نظرات خود را به نشانی  pr@atlaskhodro.com ارسال نماييد و شانس خود 
را در قرعه كشی  جوايز اطلس خودرو امتحان كنيد.

مصرف بنزین

طراحی

شتاب بیشتر

ایمنی

1

3 4

2

نتیجه قرعه کشی: خانم سمیه سعادتی- برنده یک عدد کارت هدیه پیک اطلس

3 421

نظر سنجی شماره 25

نظر سنجی شماره 26

سوال نظرسنجی: کدام مکان را برای تست محصوالت جدید کیا می پسندید؟

50 درصد10 درصد30 درصد10 درصد

جاده های برون شهری

جاده های درون شهری
بزرگراه ها

مسیر مسابقه ای
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افقي:
1- پرفروش تری�ن خ�ودرو کیا در 

ماه ژوئن  - خودخواهي
ک�دام  در  اولین ب�ار  2- س�ورتنو 
س�ایت کیاموت�ورز تولی�د ش�ده 
اس�ت - کش�ت باران�ي - نظرات و 

عقاید
3- نتیج�ه - ناراس�ت - از ان�واع 

کفپوش - تیر پیکاندار
4- ک�م و قلی�ل - پایتخت کانادا  - 

نویسنده
5- آخرین عدد یک رقمی - ریس 
لوتوس کی�ا در آن کش�ور برگزار 

خواهد شد - معشوق
 - ش�اهنامه  س�پیدموي   -6

خبرگزاري رسمی ایران
7- از پرندگان - چاشني ساالد - 

ضمیر انگلیسي
8- گ�ودال و چاله - خودرویي که 
ایران  نش�ان صنعت خودروسازي 

روي آن حک شد
9- عریض و گس�ترده - خودروي 

فرانسوي
10- پیاز - شیریني کرمانشاهي

11- نش�انه یک�ي از ماش�ین هاي 
آمریکایي ب�ا طراحي انواع خطوط 
- پایتخ�ت ایتالی�ا - می�وه اي ب�ا 

پوست قهوه اي
موت�ور  ط�راح   - گی�اه  رگ   -12

فولکس قورباغه اي - ستون بدن
13- آخری�ن رم�ق - نوعي چراغ 
قدیم�ي- قطع�ه اي خ�ودکار ک�ه 
را  اس�پورتیج  س�رعت  بیش�ینه 

افزایش مي دهد
14- نوعي کوفت�ه - فلز صنعتي - 

زمخت و ضخیم
15- کاغذ - نام سفیر برند کیا

  عمودي:
مه�م  قانون ه�اي  از  یک�ي   -1
رانندگ�ي- خودروی تقویت ش�ده 

براي ریس لوتوس
2- پ�اي ک�وه - عاش�ق ش�دن و 

شیدایی- آیفون
3- نبرد و رزم - 55 درصد ارتباط 

را شامل مي شود - بندگي
4- دور دهان - گیاه فیلگوش�ي - 

دار قالي
5- تیم معروف یونانی -  پرس�تار 
بچ�ه  - جمع ملت - عموی حضرت 

ابراهیم)ع(
6- جذر عدد 2500 - از پیامبران 

7- تاخت به دش�من - سیلي - به 
هم چسبیده

8- مساوي شطرنج - قابله

9- درمان - سبکي در موسیقي - 
تعداد روزهای ماه مهر

10- کدام کش�ور کانون مسیرهاي 
بین المللي اس�ت - نوعی جنگنده 

روسي
11- نیزه کوتاه - این نوع خودروها 
در ب�رف تع�ادل کمت�ري دارد - 

»فصل« در زبان انگلیسی
در  کارش�ناس  و  متخص�ص   -12

صنعت و فن - صمغ مغناطیسي
13- ویتامین انعق�اد خون - کالم 
شرط- نوعی ساعت - مقابل باخت

14- لوکس تری�ن اس�پورتیج کی�ا 
وارد این کشور مي شود - سازمان 

کشورهای صادر کننده نفت
15- نام بنیانگذار سیستم افزایش 
 - HSBC مش�تریان در بانک هاي
خودرو کیاموت�ورز داراي باالترین 
خودروه�اي  رده بن�دي  در  رتب�ه 

چند منظوره

حل جدول - پیک اطلس  شماره25

جدول شماره 26 جدول کلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبریز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 3
  پالك 335- كد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679360 )026(34679259  )026(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
 كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان كالهدوز)دولت(-پالك 135  22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان5
كد پستي 1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب آتش 44419266 )021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران6
نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی7
صیاد شیرازي- پالك 1320 - كد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی كندوانی8
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز 77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-كد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 )021(3-22306402 )021(109تهرانتهرانشركت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-كدپستی: 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانكاركین آرمنیانس11
پالك79 - كد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي77807665 )021(77894648 )021(112تهرانتهرانسید  امیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 لقمان الدوله- پالك 237 - كد پستي 1333653111

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری  66519246 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
پالك 257و 259  -  كد پستی 1451784797

 تهران- تهران نو- خیابان سی متری نیروی هوایی- پالك 77473127422)021(77477764)021(115تهرانتهرانیحیی سلمانی15
كد پستي 1733913951

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی هدایت 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی16
 پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - كد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال4479097 )0611(6- 4479093 )0611(611اهوازخوزستانشركت خوزستان گل ماشین18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار19
 كد پستي 6198693569

 زنجان – كمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان20
كدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 21
كد پستي7135836495

 قزوین – كیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22
كد پستي 3416763317

قم - بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزین دومنظوره كوثر - كد پستي  8805378 )0251(8805373 )0251(331قمقماسماعیل آخوندي خضر آباد23
3716196714

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد2928158 )0251(2921181 )0251(332قمقمحمید رمضانی24
 كد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاوید امیری- یوسف امیری مقدم25
كدپستی 7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شركت گواه -كدپستي  3338002 )0171(3338001 )0171(211گرگانگلستانمحمود جاللي26
4914963417

 رشت - خیابان شهدا- روبروي كارخانه شیر پاستوریزه 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن كامبیز پور رستگار27
كد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتریس  3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی28
كد پستي 4813637639

 بابل – كمربندي امیركال - جنب پمپ بنزین  3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشركت بزرگ روشن 29
كد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی30
كد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري31
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد  2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر32
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد33
 كد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی34

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/06/01




	cover.pdf
	0-1.pdf
	pages.pdf
	back cover.pdf

