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 س�دان لوکس محبوب KIA، کادنزا در مدل س�ال 
2013 ب�ا چهره ای ت�ازه و یک س�ری تغییرات بارز 
راه�ی بازارهای جهانی خواهد ش�د.  چهره جدید 
کادنزا برداش�تی است تازه از DNA طراحی مدرن 
ای�ن کمپان�ی و المان های مهیج و فلس�فه ابداعی 
آق�ای پیتر ش�رایِر. درکادن�زای جدی�د، دماغه با 
پیروی از عناصر معرفی ش�ده در سدان فول سایز 
نه تنه�ا  و  تراش خ�ورده   KIA Quoris لوک�س 

جذابیت و اقتداري خاص به خودرو بخشیده، بلکه 
ب�ه لطف تغییرات اعمال ش�ده در فرم »جلوپنجره 
پوزه ببر کیا«، کادن�زا را با دیگر محصوالت جدید 
این کمپان�ی هماهنگ تر کرده اس�ت.  فرم جدید 
دماغ�ه، تعبی�ه خروجی های ه�وا روی گلگیرهاي 
جل�و و تجدید نظر جزئی در قس�مت عقب ش�امل 
چراغ هاي ب�ا طراحي نزدیک به 2 مدل  و 
 و فرم س�پر بازنگري ش�ده، از دیگر 

تغییراتی است که KIA برای مدل سال 2013 روی 
کادنزا اعمال کرده اس�ت. البت�ه در این بین نباید 
از تغیی�رات انجام گرفته در بخ�ش داخلي خودرو 
به وی�ژه طراحي کنس�ول وس�ط، غربیلک فرمان 
و اضافه ش�دن چندی�ن تم رنگي جدی�د در بخش 
پوش�ش داخلي کادنزا غافل شد.  کادنزا های 2013 
که قرار اس�ت از نیمه اول س�ال آینده میالدی در 

بازار های جهانی عرضه شوند.

ف��روش جهانی کی��ا موتورز در ماه س��پتامبر با افزایش 
13,3 درصدی نسبت به سپتامبر 2011، به 246,733 
دستگاه رسید. کیا با تحویل 55,135 دستگاه خودرو به 
خریداران آمریکایی در ماه سپتامبر، فروش خود در این 
بازار مهم را نس��بت به مدت مشابه در سال گذشته، به 
میزان 31,3درصد افزایش داده اس��ت. فروش سپتامبر 
این کمپانی در قاره س��بز اروپا با رش��د 18,5 درصدی 
نسبت به س��پتامبر 2011، به 55,981 دستگاه رسید. 
فروش محصوالت کی��ا در بازار های عمومی با 49,911 
دس��تگاه و در چین با 46,676 دستگاه به ترتیب شاهد 
رش��د 23,6 و 1,1 درصدی بود. با تمام این اوصاف،کیا 
در ب��ازار داخلی کره جنوبی حال و روز چندان خوش��ی 
ن��دارد. ف��روش ماه س��پتامبر این برند در ب��ازار کره به 
39,030 دس��تگاه ختم شده که نشان دهنده کاهش 7 
درصدی نسبت به سپتامبر 2011 است. با پایان یافتن 
ماه سپتامبر، مجموع فروش KIA در 9 ماه نخست سال 
2012 به 2,034,787دس��تگاه رس��ید که نشان دهنده 
رش��د 11,3درصدی نسبت به 9ماه نخست سال 2011 
است. در این ماه محبوب ترین محصول کیا در بازار های 
جهان��ی، ریو بود که فروش 43,552 دس��تگاه را تجربه 

کرد.

 نتایج یک نظرسنجی نشان می دهد که حدود یک سوم 
از تمامی خانواده های تهرانی فاقد وسیله نقلیه هستند.

بر اس��اس این گزارش نتایج تازه ترین نظرس��نجی مرکز 
افکارسنجی دانش��جویان ایران )ایسپا( گویای آنست که 
32,3 درصد از خانواده های س��اکن در تهران فاقد وسیله 
نقلیه اعم از نوع داخلی یا نوع خارجی آن هستند. این در 
حالی اس��ت که 67,7 درصد از خان��واده های تهرانی نیز 

دارای حداقل یک وسیله نقلیه هستند.
 همچنین ای��ن گزارش می افزاید از بی��ن خانواده هایی 
که دارای وسیله نقلیه هستند، 59,4 درصد دارای وسیله 
نقلی��ه ایران��ی و 5,8 درصد نیز از وس��یله نقلیه خارجی 
اس��تفاده می کنند. این درحالی اس��ت که  2,5 درصد از 
خانوارها نیز هم وس��یله نقلیه داخلی دارند و هم وس��یله 
نقلی��ه خارجی.  بر طبق نتایج مرکز آمار ایران در س��ال 
1385 مع��ادل 33,06 از خانوارهای ایرانی دارای خودرو 
سبک بودند. مقایسه این 2 عدد با یکدیگر نشان می دهد 
در طی 6 س��ال گذش��ته تعداد خوان��واده هایی که داری 
وس��یله نقلیه هس��تند حدود 100 درصد افزایش داشته 
است. که به جرات نمی توان تاثیر واردکننده های خودرو 

را در باال بردن این رقم نادیده گرفت. 

واحد بازاریابی ش��رکت اطلس خودرو به عنوان مجری 
و برگزار کنن��ده همایش های ش��رکت اطلس خودرو در 
جهت بهبود کیفیت برگ��زاری همایش های خود اقدام 
به برگزاری نظرس��نجی از تمامي ش��رکت کنندگان در 

همایش خدمات پس از فروش کرده است. 
در ای��ن نظرس��نجی کیفی��ت برگ��زاری همای��ش از 
جنبه هایی همچ��ون انتخاب محل و س��اعت برگزاری 
مراس��م، برخ��ورد میزبان��ان، کیفی��ت اق��ام پذیرایی 
و برنام��ه زمان بن��دی م��ورد ارزیاب��ی ق��رار گرفت. در 
نهای��ت بر اس��اس نظ��رات گردآوری ش��ده، 91 درصد 
ش��رکت کنندگان از نحوه برخ��ورد میزبانان، 95 درصد 
از نحوه چیدمان ش��رکت کنندگان و 90درصد از برنامه 
زمان بندی و هماهنگی های انجام ش��ده رضایت داشتند 
ک��ه این آمار رش��د قابل توجه��ی را در میزان رضایت 
ش��رکت کنندگان نس��بت به گذش��ته نش��ان می دهد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت که این رش��د با توجه ب��ه نظرات 
 دریافت��ی از عزیزان در همایش های گذش��ته ش��رکت 
اطلس خ��ودرو به دس��ت آم��ده اس��ت. امید اس��ت در 
آین��ده ش��اهد رضایت من��دی 100درص��دي تمامي 

شرکت کنندگان باشیم.

کیا موتورز با تحویل 60 دس��تگاه از انواع محصوالت 
خود به فدراسیون جهانی فوتبال )FIFA(، مقدمات 
برگ��زاری جام جهانی فوتبال داخل س��الن تایلند را 
مهیا س��اخت. KIA اسپانسرینگ فوتبال را به عنوان 
یکی از عناص��ر اصلی بازاریاب��ی بین المللی خود در 
نظر گرفته اس��ت و آن را به عنوان روشی کارآمد در 
برقراری ارتباط عاطفی با خریداران فوتبالدوست در 

سرتاسر دنیا قلمداد مي کند.
 ای��ن کمپانی برای اولین بار در ج��ام جهانی 2006 
آلمان حمایت مالي از یک رویداد بین المللی فوتبال 
را ب��ر عهده گرفت و از آن س��ال به بع��د، به همراه 
کمپانی خواهر خ��ود هیوندای، به عنوان اسپانس��ر 

رسمی FIFA شناخته می شود.
همچنین این کمپانی تا س��ال 2014، تامین کننده 
اصلی خ��ودرو در رقابت ه��ای جام جهان��ی فوتبال 
)م��ردان و زنان(، جام جهانی زیر 17 و 21 س��اله ها 
)زن��ان و م��ردان(، جام جهان��ی فوتس��ال و فوتبال 
س��احلی، جام کنفدراس��یون ها و جام باش��گاه های 

جهان، خواهد بود.

پ��س از خودنمای��ی جدیدتری��ن محص��والت کیا 
موتورز در نمایش��گاه بین المللی پاریس، حال نوبت 
به نمایش��گاه های بین المللی خودرو در کشورهای 
درحال توس��عه اس��ت تا محل نمایش جدیدترین 
محص��والت ای��ن کمپانی موف��ق کره ای باش��ند. 
کیا موتورز ماه گذش��ته در نمایش��گاه های خودرو 
س��ائوپائولوی برزی��ل و اس��تانبول ترکیه حضوری 
گسترده داشت و گرمایی خاص به این رویدادهای 

منطقه ای- بین المللی بخشیده بود.
 برزیلی ها در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی 
خودرو س��ائوپائولو که 24 اکتبر برای بازدید عموم 
گش��ایش یافت، ش��اهد رونمایی از س��ومین نسل 
س��دان کامپکت کیا )س��راتو( بودند. این نمایشگاه 
تا چه��ارم م��اه نوامبر ب��ر پا ب��ود. در نمایش��گاه 
بین الملل��ی خ��ودرو ترکی��ه نیز ک��ه از اول نوامبر 
 TUYAP به صورت رس��می در مرکز همایش های
شهر استانبول آغاز شد، ترک ها برای اولین بار نسل 
 دوم  KIA را از نزدی��ک ماق��ات 

کردند.

نس��ل دوم کی��ا  ب��ار دیگ��ر ب��رای طراحی 
اس��تثنایی خود مورد تمجید و تحس��ین ق��رار گرفت. 
 پرفروش ترین محصول کیا در قاره سبز این بار در مراسم

 ،German Design Awards 2013
 در بخ��ش »حم��ل و نقل و فض��ای عموم��ی«، جایزه

ب��االی  کیفی��ت  ب��رای  را   Special Mention
تنه��ا  ی��ک خ��ودرو  ک��رد.  طراح��ی خ��ود کس��ب 
 درصورت��ی می توان��د کاندی��داي دریاف��ت جای��زه در

 German Design Award شود که پیش از آن 
موفق به کس��ب جایزه ای ملی یا بین المللی شده باشد. 
 Automotive نسل دوم  ژوئن 2012 در
Brand Contest موف��ق به کس��ب جایزه اول در 
بخش طراحی بدنه و Special Mention در بخش 
طراحی کابین ش��د. پیتر شرا یِر، مدیر دپارتمان طراحی 
کی��ا موتورز دریافت این جای��زه را گواهی بر توان باالی 
تی��م طراحی اروپای��ی KIA به سرپرس��تی گره کوری 
ژیلوم می داند و نیز معتقد اس��ت که  جدید 
کاراکتر قدرتمندتری داش��ته و نسبت به نسل گذشته 
خود، هیجان و جذابیت به مراتب بیش��تری دارد. از نظر 
شرا یِر، ظاهر  بسیار دلفریب است و در همان 

نگاه اول بیننده را شیفته خود می کند.

چهره اي جديد
 براي ببر خشمگين
 کـيا

KIA رکورد فروش 
 در 9 ماه نخست 

سال 2012 

يک سوم 
تهرانی ها 

خودرو ندارند

 نتايج نظر سنجی
  دومين همايش خدمات 

پس از فروش

جام جهانی فوتسال 2012 
 KIA با تحويل خودروهای

آغاز شد

حضور پر رنگ KIA در 
نمايشگاه  های بين المللی خودرو 

برزيل و ترکيه

  طراحی استثنايی
  2013  

جايزه گرفت
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مهن�دس گرام�ی، مدي�ر 
اطل�س  ش�رکت  عام�ل 
خ�ودرو: ه�دف م�ا جلب 
در  مش�تری  رضاي�ت 
حیط�ه خدم�ات پ�س از 
ف�روش اس�ت؛ چرا ک�ه 
معتقدي�م ف�روش بدون 
جلب اعتماد مشتريانمان 

بی فايده است

در امتداد اطلس

در حاشیه 
دومین همايش
خدمات
 پس از فروش
دومین همایش خدمات پس از 
فروش شرکت اطلس خودرو، 
چهارشنبه دهم آبان ماه در 
سالن زرین هتل پارسیان آزادی 
و با شرکت همکاران، مدیران 
عاملیت های شرکت اطلس خودرو 
از چندین استان کشور و همچنین 
حضور نفرات برگزیده دومین دوره 
مسابقات مهارت های ارتباط با 
مشتری، برگزار شد.

در سراس��ر کشور براي نیل به این اهداف 
تشکر و تقدیر کرد.

در ادامه مراسم نفرات برتر دومین المپیاد 
مل��ی مهارت های ارتباط با مش��تری در 
حیط��ه خدمات پس از ف��روش با حضور 
جن��اب آقای��ان مهن��دس میرآفتاب��ی و 
مهن��دس عربی، سرپرس��ت آموزش فنی 
ش��رکت اطلس خودرو، معرفی و از آنها با 

اهدای جوایزی قدردانی شد.
 در بخ��ش دوم همای��ش آق��ای   نوری، 
سرپرس��ت پش��تیبانی فنی خدمات پس 
از ف��روش، نح��وه ارزیاب��ي عاملیت ها در 
ح��وزه خدمات پس از فروش را تش��ریح 
و اع��ام نمودند: »عاملیت ها به دو طریق 
حضوری و غیر حضوری ارزیابی می شوند 
ک��ه هر ی��ک از این دو روش ب��ه ترتیب 
58 و 42درص��د کل ارزیابی ها را به خود 
اختص��اص می دهند. عاملیت ه��ا پس از 
 D و C، B، A ارزیابی در 4 سطح مختلف
طبقه بندی Category ش��ده و متناظر 
با رتبه خ��ود مورد تقدی��ر و برنامه ارتقا 
قرار می گیرند.« وي در ادامه به بررس��ی 
فاکتوره��ای حائ��ز اهمی��ت در ارتق��اي 
ارزیابی های مختلف  رتبه عاملیت ه��ا در 
پرداخ��ت و افزود : »عاملیت��ی که قوانین 
و اس��تانداردهای از پیش تعریف شده را 
اجرا کند، در باال ترین رده ممکن ارزیابی 
ق��رار می گیرد ک��ه از این اس��تاندارد ها 
مي توان رعایت الزامات آموزش، وضعیت 
ات��اق پذیرش و ات��اق انتظار مش��تریان، 
چیدم��ان صحیح اب��زارآالت، منظم بودن 
تجهیزات Equipment، یکس��ان بودن 
پوشش پرس��نل، در دست داشتن آخرین 
و پیش��رفته ترین تجهی��زات موجود، در 
مع��رض دی��د ق��راردادن گواهینامه هاي 
سایت آموزشي کیا، مناسب بودن امکانات 
رفاهي پرسنل، اجراي صحیح فرایندهاي 
تعمیرگاه��ي و از این قبیل اش��اره کرد.« 
در ادامه با حضور مدیران ارش��د شرکت 
اطلس خ��ودرو، عاملیت های برتر معرفی 

شدند و هدایای آنها اهدا شد. 

TRP طرح
س��پس آق��ای   ب��اژان ب��ه 
 TRP ط��رح1  دو  معرف��ی 

و K-SAP 2 پرداخ��ت و در ای��ن رابط��ه 
گفت: »ط��رح TRP ویژه پرس��نل فنی 
اس��ت. در ای��ن ط��رح در ابت��داي ورود 
نیروه��اي جدی��د، 14 مبح��ث آموزش 
مقدمات��ي ب��راي آنه��ا برگزار مي ش��ود 
که ب��ا آموزش ای��ن مطال��ب و موفقیت 
 در آزم��ون ای��ن مرحله، آنها ب��ه درجه 
Certified نائل آمده و اسامی ش��ان در 
س��ایت رس��می کیاموتورز ثبت می شود. 
پس از آن و بع��د از گذراندن 16 مرحله 
آموزش��ی دیگر و موفقی��ت در 3 آزمون 
مربوط به موتور، شاس��ی و الکترونیک به 
رتبه Expert دست می یابند. در آخر با 
عبور از 5 مرحله آموزشی پیشرفته و یک 
آزمون دیگر و موفقی��ت Success در 
آن، مدرک Master در این رش��ته را از 
 آن خود می کنند. روال مشابهی در طرح
K-SAP پی��ش گرفته می ش��ود، با این 
تف��اوت که ای��ن طرح ویژه پذیرش��گرها 
ب��وده و مربوط ب��ه مهارت ه��ای رفتار با 
مشتریان، کار تیمي، مهارت هاي ارتباطي 

و ... می شود.«
م��درک  دارای  نف��رات  ادام��ه  در   وی 
 TRP و K-SAP در 2 ط��رح Master
را معرفي ک��رد که همگی آنها 3 میلیون 
و 500 ه��زار ریال جای��زه نقدی دریافت 

کردند. 
 در پای��ان، آق��ای   حق ش��ناس، مدی��ر 
ف��روش تجاري ش��رکت »بِه توت��ال« در 
س��خنرانی اي که در این همایش داشتند 

از  مختص��ری  تاریخچ��ه  ارائ��ه  ضم��ن 
ش��رکت فرانس��وی توتال گفت: »شرکت 
توتال فرانس��ه با داش��تن 9500 کارمند 
عملیات ه��ای  انج��ام  کش��ور،   160  در 
اس��تخراج  و   Exploration اکتش��اف 
فراورده های نفتی در 40 کش��ور، داشتن 
پاالیشگاه در 30 کشور و تولید محصوالت 
تح��ت 4برند تج��اری مختل��ف، پس از 
شرکت پژو، دومین کمپانی صنعتی بزرگ 
فرانسه است. ش��رکت ایرانی بِه توتال نیز 
در سال 1381 با همکاری شرکت بهران 
ایران و ش��رکت توتال فرانسه آغاز به کار 
ک��رد و فراورده های روانگر آن بازه بزرگی 
از مصارف صنعتی را پوش��ش می دهد که 
مهم تری��ن آن تامین روانگر خطوط تولید 
ش��رکت های خودروسازی و خدمات پس 
از فروش اس��ت.« وي همچنین به نحوه 
هم��کاري دو ش��رکت اطلس خ��ودرو و 

به توتال اشاره و ابراز خوشبختی نمود.
ش��ایان ذکر اس��ت ک��ه ای��ن همایش با 
دعوت میهمانان جهت عکس یادگاري و 

پذیرایي شام خاتمه یافت. 

 مراسم پس از قرائت قرآن کریم و پخش 
سرود ملی با سخنان آقای   باژان، نماینده 
خدمات پس از فروش اطلس خودرو آغاز 
ش��د. وی ضمن تبریک عید سعید قربان 
گفت: »ای��ن همایش در حقیقت مهمانی 
خانواده بزرگ ش��رکت اطلس خودرو در 
زمینه خدمات پس از فروش است. شرکت 
اطلس خ��ودرو خان��واده ای ج��وان ولي 
گسترده با جمعیتي بالغ بر  45هزار عضو 
است که امیدواریم تا س��ال آینده تعداد 
اعضای آن به 100هزار نفر برسد. شرکت 
کیا موتورز با ش��عار »پش��تیبان همچون 
خانواده«، خانواده را که کوچک ترین، ولی 
در عین حال موثرتری��ن عضو در جامعه 
اس��ت، نقطه تمرکز فعالیت های خود در 

همه زمینه های کاری قرار داده است.«

سهم اطلس خودرو از واردات
 در ادام��ه آق��ای گرام��ی، مدی��ر عامل 
ش��رکت اطل��س خ��ودرو ب��ا اش��اره به 
س��ریع صنع��ت  و  گس��ترده   تغیی��رات 
واردات خودرو Import car در کشور ، 
تصری��ح کرد: »ن��رخ واردات خ��ودرو در 
س��ال های اخی��ر به رقم 50 ت��ا 60 هزار 
دس��تگاه در سال رسیده اس��ت. واردات 
ش��رکت اطلس خودرو نیز س��هم بزرگی 
در ای��ن حیط��ه دارد. با وارد ک��ردن هر 
یک از محصوالت ش��ر کت کی��ا موتورز، 
2 تا 3 دس��تگاه خودرو فرسوده از ناوگان 
خودروهای موجود در کش��ور خارج شده 
است. همچنین در راستای تعهدي که در 
سال 1388  در اولین همایش عاملیت ها 
برای حرکت به س��وی ترقی و پیش��رفت 
داده بودی��م تعداد عاملی��ت های خود را 
تا پایان س��ال جاری ب��ه 40 عاملیت در 
سراس��ر کش��ور افزای��ش خواهی��م دادو 

همچنان بر قول خود پایبندیم.«
م��ا  » ه��دف  اف��زود:  ادام��ه  در  وي   
حیط��ه  در  مش��تری  رضای��ت  جل��ب 
خدم��ات پس از ف��روش اس��ت؛ چرا که 

 معتقدی��م ف��روش ب��دون جل��ب اعتماد 
مشتریانمان Our customersبی فایده 
اس��ت. گس��ترش ف��روش ب��ه خدم��ات 
مطلوب ت��ري نیازمن��د اس��ت. در همین 
راستا ش��رکت اطلس خودرو جزء معدود 
ش��رکت های داخلی به حساب مي آید که 
در حیط��ه خدمات پ��س از فروش دارای 

گواهینامه بین المللی ISO است. 

استراتژی های خدمات پس از فروش 
و اهمیت اجراي آن

 در ادام��ه مراس��م، آق��ای   میرآفتاب��ی، 
 مدی��ر خدمات پ��س از فروش ش��رکت
 اطلس خودرو، در خصوص استراتژی های 
خدمات پس از ف��روش و اهمیت اجراي 
آن س��خنراني کرد. وي در سخنان خود 
ه��دف اصل��ي و نهایي س��ازمان را جلب 
رضای��ت مش��تري و در نهای��ت افزایش 
مشتریان وفادار دانست و اعام کرد: » این 
مهم جز با باور دیدگاه پشتیبان همچون 
خانواده، میسر نخواهد شد. خدمات پس 
 از فروش ش��رکت اطلس خ��ودرو یکي از
ارائ��ه  روش   Innovators ن��وآوران 
خدم��ات در صنع��ت خ��ودروي کش��ور 
است و ش��بکه خدمات پس از فروش در 
طول چند سال گذشته همواره پشتیبان 
خان��واده محترم کیا بوده و هس��ت و در 
راس��تاي پیشبرد اهداف س��ازمان نسبت 
به ایجاد بس��تر مناس��ب خدم��ات پس 
از ف��روش، پرورش پرس��نل متخصص و 
نی��ز مدیریت صحی��ح مش��تري از هیچ 
کوشش��ي دریغ نک��رده اس��ت و همواره 
پایش و ارتقاي کیفي ارائه خدمات شبکه 
عاملیت ه��اي مجاز را س��رلوحه کار خود 

قرار خواهد داد.«
وي در ادامه با اشاره به درصدهاي تحقق 
اهداف و برنامه هاي شرکت اطلس خودرو 
در حوزه ه��اي آموزش، خدم��ات ویژه و 
پش��تیباني فن��ي، از ت��اش و همکاري 
عاملیت هاي مجاز ش��رکت اطلس خودرو 
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1.The Technical Recognitional   
Program
2.Kia Servic Advisor Program
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اهداي زندگي در اطلس خودرو
نوشته :
 آتوسا کيازر

سرپرست 
روابط عمومي

ش��رکت اطلس خودرو در راستاي تحقق 
مسئولیت هاي اجتماعي همواره در مسیر 
امور بشر دوس��تانه گام برداش��ته و با این 
تعهد، امس��ال برای چهارمین سال پیاپی 
با همکاری س��ازمان انتقال خون کش��ور 
داوطلب اس��تقرار پای��گاه انتقال خون در 
محل این شرکت شده تا شاید با این اقدام 
سهم کوچکي در یاري رساندن به بیماران 

نیازمند خون داشته باشد.

حوالي س��اعت 8 صبح روز بیست و س��وم 
آبان ماه که از روزهاي باراني پاییز امس��ال 
بود، اتوبوس س��ازمان انتق��ال خون راهي 
دفتر مرکزي اطلس خودرو ش��د. کارکنان 
داوطلب اطلس خودرو که همیشه حضور 
فعال خود را در فعالیت هاي انسان دوستانه 
به اثبات رس��انده اند، یکي پس از دیگري 
ب��ه این پایگاه مراجعه مي کردند تا ش��اید 
بتوانن��د یاری رس��ان  Helpful بیماران 
خ��اص، مجروحی��ن تصادفات و س��وانح 

مختلف باشند.
»مرضی��ه اکب��ري« مهن��دس ایمن��ي و 
بهداش��ت ش��رکت اطل��س خ��ودرو ک��ه 
مسئول اجرا و ناظر این رویداد بود، عنوان 
ک��رد: »ام��روز چهارمین س��ال همکاری 
ش��رکت اطلس خودرو با س��ازمان انتقال 

خ��ون اس��ت و جهت ت��داوم اج��راي آن 
در س��ال هاي آت��ي نیز برنامه ریزي ش��ده 
است. هر سال ش��رکت های متقاضی این 
امر درخواس��ت خود را به صورت کتبی به 
س��ازمان انتقال خون ارس��ال کرده و پس 
از ط��ی مراح��ل اداری و موافقت اعضای 
ای��ن س��ازمان، روز خاصی ب��رای اجرای 
این برنامه تعیین مي شود. سازمان انتقال 
خ��ون از روش های مختلفی چون ارس��ال 
ایستگاه های سیار، ارسال اکیپ تجهیزات، 
مراجعه به ایستگاه های ثابت و ... اقدام به 
دریافت خون اهدایی می کند.« وي افزود: 
» پزش��ک تیم، هر یک از اهدا کنندگان را 
از نظ��ر بیماری ه��ای اولیه مورد بررس��ی 
ق��رار مي دهد و پس از حص��ول اطمینان 
از س��امت خون افراد، اهدا کنندگان برای 
اهدای خون آماده خواهند شد. مسائلی از 
قبیل مصرف داروی خاص، داشتن بیماری 
خاص، انجام سفر خارجی Foreign در 
تاریخ نزدیک پیش از اهداي خون، داشتن 
فشار خون پایین و برخی شرایط خاص از 
جمله دالیلی هس��تند که اهدا کنندگان را 

از اهدای خون باز خواهد داشت.«
دکت��ر » حس��ینی فاطمی« پزش��ک این 

تیم اس��تقبال کارکنان اطل��س خودرو را 
بسیار چشمگیر برشمرد. گفتني است که 
بی��ش از 50 نفر از پرس��نل در این اقدام 
مشارکت کردند. محمد کاظمی، سرپرست 
تعمیرگاه مرکزی شرکت اطلس خودرو در 
رابط��ه با تجربه خود از اهدای خون گفت: 
»از آنجاکه این امر کاری انس��انی اس��ت، 
اه��دای خون را وظیفه خ��ود حس کردم. 
برای اولین بار بود که خون اهدا می کردم و 
برایم تجربه بس��یار جالبی بود. از این پس 
نیز در برنامه هرساله اهدای خون شرکت 
خواهم کرد و کسانی را که توانایی اهدای 
خون در خ��ود می بینند، به انجام این کار 

تشویق می کنم.«
ش��هروز عاب��دی، کارمن��د بخ��ش انبار و 
قطعات نیز در این رابطه اینچنین نظر داد: 
»جدا از پاداش معن��وی امر اهدای خون، 
این کار برای بدن انسان بسیار مفید بوده 
و در س��امتی انس��ان تاثیر بسیار زیادی 
دارد. از طرف��ی خ��ون اهدایی برای نجات 
جان افراد به کار خواهد رفت. برای اولین 

بار تجربه بس��یار جالبی بود و امیدوارم در 
زمانی مناس��ب تر همچنان اس��تمرار یابد. 
جا دارد تا از مس��ئوالن ای��ن امر خیر که 
با دعوت از س��ازمان انتقال خون، شرایط 
را ب��راي اهدای خون مهیا کردند، تش��کر 

کنم.«
فرید نوروزیان، کارش��ناس ام��ور عاملین 
بخ��ش خدمات پ��س از فروش، ب��ا تاکید 
بر ب��ار معنوی اه��دای خ��ون و تاثیر آن 
برسامتی جس��م گفت: »پیش تر چندین 
ب��ار تجربه اه��دای خون داش��تم اما این 
اولین باری بود که این کار را تحت پوشش 
ش��رکت اطلس خودرو انجام می دادم که 
کاری انسان دوس��تانه و خدا پسندانه است. 
اگر از نظر پزشکی مقدور باشد، بهتر است 
ای��ن کار حتی چندین بار در س��ال انجام 

شود و تداوم یابد.«
در پایان، اقدام انسان دوستانه همه اعضاي 
خان��واده بزرگ اطل��س خ��ودرو را که با 
اه��داي خون به بیم��اران نیازمند زندگي 

بخشیدند، ارج مي نهیم.

www.atlaskhodro.com7 در امتداد اطلس www.atlaskhodro.comدر امتداد اطلس

اطل�س خ�ودرو 
شد افتت�����اح 

رستوران

اي�ن رس�توران ک�ه با 
ه�دف رف�اه و آرامش 
هر چه بیشتر پرسنل 
فعالی�ت  ب�ه  ش�روع 
فضاي�ي  از  ک�رده، 
آرام و بس�یار زيب�ا 
از  بهره گی�ري  ب�ا 
نورپردازي مناسب و 
به کارگیري رنگ هاي 
مهیج در انتخاب دکور 

برخوردار است

6

رس��توران جدی��د اطلس خودرو شش��م 
آبان م��اه با حض��ور مدیرعام��ل و معاونت 
اجرایي ش��رکت اطلس خ��ودرو در جمع 

دوستانه همکاران مجموعه افتتاح شد.
رستوران جدید با فاصله نسبي از سالن هاي 
اصلي و در مجاورت سالن تحویل خودرو و 
در فضایی آرام Quiet space بنا ش��ده 
اس��ت. محل استقرار رس��توران به منظور 
آس��ایش بیشتر کارکنان و دوري از فضاي 
کار در هن��گام صرف ناهار طراحي ش��ده 

است.
 ه��دف اصل��ي از تغیی��ر مح��ل س��الن 
ناهارخوري کس��ب ان��رژي مضاعف براي 
همکاران بعد از اتمام ساعت ناهاري است 
و مزی��ت دیگر آن جلوگی��ري از مزاحمت 
ناش��ي از س��ر و صداي س��رو ناهار براي 

همکاران مشغول به کار است. 
این رستوران که با هدف رفاه و آرامش هر 
چه بیشتر پرسنل شروع به فعالیت کرده، 
از فضایي آرام و بسیار زیبا با بهره گیري از 
نورپردازي مناسب و به کارگیري رنگ هاي 
مهی��ج در انتخاب دکور برخوردار اس��ت. 
وج��ود گلدان ه��اي کوچ��ک س��بز رنگ، 
تزئینات به کار گرفته شده و پخش موزیک 
مایم محیطي دلپذیر را ایجاد کرده است. 
ناهار با کیفیتي مناسب و دو منوي عادي 
و رژیم��ي به صورت گرم س��رو مي ش��ود 
و براي هم��کاران این ام��کان را به وجود 
آورده که با توجه به ذائقه خود، از غذاهاي 
تهیه شده اس��تفاده کنند. نحوه پذیرایي از 
پرسنل به صورت سرو غذاي گرم است که 

این پذیرایي توسط همکاران رستوران و با 
برخورد خوب و مناسب صورت مي پذیرد.

هم��کاران طي س��اعات مش��خصي براي 
صرف ناهار در رس��توران حضور خواهند 
داش��ت. این تمهیدات ب��ا طراحي جداول 
زمان بندي صورت پذیرفته که به سامت 
هر چه بیشتر همکاران کمک خواهدکرد.

 به گفته محققان، صرف غذا Eating در 
ساعت های مشخص در طول روز مانع از 

چاقي خواهد ش��د. کارشناس��ان تغذیه 
توصی��ه مي کنند که اف��راد برای حفظ 

س��امتي خود، زم��ان ص��رف وعده هاي 
غذای��ی روزان��ه خود را مش��خص کنند و 

توجه کافي به تغذیه سالم داشته باشند.
پیرو نظر س��نجي انجام ش��ده از کارکنان، 
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پاس��خگویان نظر بس��یار مس��اعدي 
نس��بت به پذیرایي به صورت س��لف 

سرویس دارند. 
نزدیک ب��ه 80 درصد پاس��خگویان 
به نحوه برخورد پرس��نل رس��توران 
نم��ره 8 از 10 را اختص��اص داد ه اند. 
قابل توجه��ي  رضای��ت  همچنی��ن 
نس��بت به طراحي و چیدمان فضا و 
وجود  رس��توران  نورپردازي محوطه 
دارد. طبق این نظرسنجي90 درصد 
پاس��خگویان، به کیفیت غ��ذا امتیاز 
ب��االي 8  از 10دادن��د و در رابط��ه 
ب��ا کیفیت س��رویس دهي نیز میزان 

رضایت مشابهي وجود دارد. 
96 درصد پاس��خگویان با سرو 2 نوع 
غذاي عادی و رژیمی موافق هستند 
و اغل��ب آنه��ا معتقدن��د ک��ه حفظ 
کیفی��ت Quality غذا و خدمات از 

اهمیت ویژه اي برخوردار است .
امید است که فعالیت رستوران جدید 
اطلس خودرو به نحو شایسته اي 
ادام��ه یابد و م��ورد رضایت 
ق��رار  محت��رم  هم��کاران 

گیرد.

گردآوری :
سميه سعادتی

کارشناس
روابط عمومی



 دومین دوره
 مسابقات ملي مهارت هاي

ارتباط با مشتري

 کارشناسان فني و پذیرشگران عاملیت هاي 
مجاز به عنوان ش��رکت کنندگان در این 
 دوره از مس��ابقات با اس��تقبالي بي نظیر، 
درک  در  را  خ��ود   Ability توانای��ي 
روش ه��اي ارتب��اط با مش��تري و دانش 
مراح��ل خدمات ده��ي، در موقعیت هاي 

مختلف به نمایش گذاشتند.
اولی��ن دوره این مس��ابقات ب��ه عنوان 
نمونه اي بي نظیر در کش��ور سال 1389 
توس��ط مرک��ز آم��وزش فني ش��رکت 
اطلس خ��ودرو برگزار ش��د و این بار در 
آبان م��اه 1391 این مرکز ب��ا برگزاري 
دومین دوره این مسابقات، سعي بر این 
داش��ت تا با نش��ان دادن میزان اهمیت 
باالي رضایتمندي مش��تري، افرادي را 
که به صورت مس��تقیم در عاملیت هاي 
مجاز با مش��تریان در ارتباط هس��تند، 

آموزش دهد و آنها را ارزیابي کند.
اولی��ن روز مس��ابقات در دوم آبان ماه با 
برگزاري دو آزمون در س��الن کنفرانس 
هتل بس��تان با حضور60 شرکت کننده 
از بین کارشناس��ان فني و پذیرشگران 
عاملیت هاي مجاز آغاز شد. اولین آزمون 
با عنوان Video Quiz، روش جدیدي 
ش��رکت کنندگان  دانش  براي سنجش 
بود که براي اولین بار در این مس��ابقات 
مورد اس��تفاده قرار مي گرف��ت. در این 
آزمون، براي شرکت کنندگان فیلمي از 
پذی��رش یک مش��تري در عاملیت کیا 
نمایش داده شد و آنها باید نکاتي را که 
در جریان پذیرش به درستي انجام نشده 
یا در برقراري ارتباط مناسب با مشتري 
رعایت نشده، مورد توجه قرار مي دادند 
و ثب��ت مي کردند. ای��ن بخش عاوه بر 
ارزیاب��ي ش��رکت کنندگان، ی��ک آیتم 
آموزش��ی Educational بسیار موثر 
نیز ب��ود. دومین آزمون ک��ه به صورت 
سواالت چهار گزینه اي برگزار شد، دانش 
آنها را در مورد پروسه هاي تعمیرگاهي، 
اطاعات فني مقدمات��ي و مهارت هاي 
ارتباطي مورد ارزیابي قرار داد.  با پایان 
یافتن آزمون هاي روز اول و جمع بندي 
امتی��از ش��رکت کنندگان، 20 نف��ر از 
آنه��ا که در مجموع 2 آزم��ون، باالترین 

امتیازات را کس��ب کرده بودند، معرفي 
ش��دند تا جهت حض��ور در آزمون هاي 
عملي در روز دوم مسابقات آمادگي الزم 

را داشته باشند.
دومین روز مس��ابقات در سوم آبان ماه 
با حض��ور 20 نفر برت��ر آزمون هاي روز 
قبل، در مرکز آموزش فني آغاز ش��د و 
در حال��ي که 10 نفر از آنها براي حضور 
در آزمون ه��اي عملي آماده مي ش��دند، 
س��ایر نفرات به همراه تیمي از شرکت 
اطل��س خودرو و جهت ایج��اد تنوع در 
جریان برگزاري مسابقات، راهي »موزه 
خودروهاي تاریخي ایران« شدند و از آن 
محل بازدید کردند. آزمون هاي عملي در 
2بخش برگزار شد؛ بخش هاي پذیرش و 

ترخیص.
هر یک از ش��رکت کنندگان مي بایست 
در ه��ر دو آزمون ش��رکت مي کردند و 
مهارت خود را در هر دو آیتم به نمایش 
مي گذاش��تند. مهارت های��ي که در این 

بخش ه��ا مورد ارزیابي ق��رار مي گرفت، 
عبارت بود از: مهارت ارتباط با مشتري، 
میزان دانش در م��ورد روش پذیرش تا 
ترخیص، میزان تسلط به نرم افزار سون 
و می��زان دانش فن��ي مقدماتي. در این 
آزمون ها با شبیه س��ازي ش��رایط واقعي 
و حضور یک بازیگر به عنوان مش��تري، 
هر یک از نفرات، وضعیتي کاما منطبق 
بر ش��رایط موجود در عاملیت را تجربه 

مي کردند.
نف��رات برت��ر این دوره از مس��ابقات در 
دومین همای��ش Congress خدمات 
پس از فروش اعام ش��دند و به ترتیب 
زیر، باالتری��ن رتبه ها را در دومین دوره 
مس��ابقات مل��ي مهارت ه��اي ارتباط با 

مشتري کسب کردند.
مدال طال :

آقای امی��د محمدي طام��ه – عاملیت 
محمدي طامه کد 114 تهران

مدال نقره : آقایان
مهدي نقاش��ي – عاملیت آخوندي کد 

331 قم
حس��ام اقوامي – عاملیت موس��وي کد 

224 آمل
مدال برنز: آقایان

محمودرض��ا ایزدي – عاملی��ت دیبازر 
حسیني کد 104 تهران

مجید باکربیشه – عاملیت بزرگ روشن 
کد 223 بابل

امی��ن آخوندي – عاملی��ت مهاجر کد 
108 تهران

واحد خدم��ات پس از فروش ش��رکت 
اطلس خودرو با شعار »پشتیبان همچون 
خانواده« و با هدف کس��ب رضایتمندي 
مشتري همواره در پي ارائه خدماتي در 
شأن مش��تریان عزیز این شرکت است 
و ب��ا برگ��زاري مس��ابقات و طرح هاي 
انگیزشي مختلف، عاوه بر ایجاد انگیزه 
در پرس��نل عاملیت ها در سراسر کشور 
در جهت تقویت مهارت هاي عملکردي 
آنان، س��عي بر آن داشته تا با نیروهایي 
متخصص و کاردان، خدمات مطمئني را 

در عاملیت هاي مجاز ارائه کند.

واح�د خدم�ات پس از 
فروش شرکت اطلس 
ش�عار  ب�ا  خ�ودرو 
»پش�تیبان همچ�ون 
خان�واده« و ب�ا هدف 
کس�ب رضايتمن�دي 
مش�تري هم�واره در 
پي ارائ�ه خدماتي در 
شأن مش�تريان عزيز 

اين شرکت است
 در خدمات پس از فروش
مرکز آموزش فني شرکت اطلس 
خودرو با هدف ایجاد حس رقابت و 
افزایش انگیزه در کارشناسان فني و 
پذیرشگران عاملیت هاي مجاز و براي 
باال بردن سطح دانش فني و توانایي 
علمي آنان، اقدام به برگزاري دومین 
دوره مسابقات ملي مهارت هاي ارتباط 
با مشتري در خدمات پس از فروش در 
دوم و سوم آبان ماه 1391 کرد. 

نوشته: 
سيد مهدي عربي
سرپرست
 آموزش فني
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افشار:كيا 80 درصد رضايت من را جلب كرده است
گردآوری :

سميه سعادتی
کارشناس

روابط عمومی

قاسم افش��ار یکی از چهره های محبوبی 
 اس��ت ک��ه ب��رای همه ما آش��نا اس��ت. 
گف��ت و گویی با این هنرمند داش��تیم تا 
عاوه بر آشنایی بیشتر با ایشان نظراتشان 
 را هم درباره عضوی��ت در خانواده بزرگ 

اطلس خودرو جویا شویم:

خوانن�دگان پیک اطل�س عالقه مند 
هس�تند درباره شما بیش�تر بدانند، 

لطفا کمي از خودتان بگویید.
هس��تم.   1330 آبان م��اه   13 متول��د 
خوش��حالم که در این روز متولد ش��دم 
چ��ون روز بزرگي اس��ت. فارغ التحصیل 
رشته روانشناس��ي در مقطع کارشناسي 
ارش��د از دانش��گاه عام��ه طباطبای��ي 
هس��تم. با توجه به عاقه اي که در زمینه 
وارد   58 س��ال  از  داش��تم،  گویندگ��ي 
سازمان صدا وسیما شدم و تا سال 88 در 
این زمینه به فعالیت پرداختم. یک دختر 

و یک نوه به نام مائده دارم.

رابطه ش�ما با مقوله خودرو چیست و 
چقدر در زندگي تان نقش دارد؟

ب��ه نظرم ب��ا زندگي در تهران و ش��رایط 
حاکم بر آن، هم��ه به نوعي با این مقوله 
در ارتباطند و ش��اید درگیري هاي خاص 
خودش��ان را ه��م داش��ته باش��ند و نیز 
نمي توان نق��ش یک خودرو مناس��ب را 
در جهت ایجاد رفاه و آس��ایش بیشتر در 

زندگي نادیده گرفت.

از چ�ه زماني با محصوالت کیا آش�نا 
شدید؟

تقریبا مي توان گفت از همان سال87 که این 

برند به تازگی وارد ایران شده بود، خودروهاي 
مختل��ف آن را در خیابان مي دیدم، خصوصا 
اینکه یکي از دوستانم یک دستگاه اسپورتیج 
خریده بود ک��ه در آن روزها جزء خودروهاي 

جدید محسوب مي شد.

نظرتان راجع به برند کیا چیست؟
کیا یک برند کره اي رو به پیشرفت است 
و حدود 80درصد از رضایت من به عنوان 

مشتري را جلب کرده است.

به نظر ش�ما معیار خرید یک خودرو 
مناسب چیست؟

فک��ر مي کنم معی��ار خرید ی��ک خودرو 
مناس��ب در اف��راد مختل��ف ب��ا توجه به 
نیاز ه��اي مختلف متفاوت اس��ت، ولي از 
دیدگاه من به عنوان مشتري، یک خودرو 
مناسب، خودرویي است که در آن راننده 
و سرنش��ینان از هر نظر احساس راحتي 
و ایمني داش��ته باش��ند، ظاهر و مصرف 
سوخت مناسب و امکانات رفاهي مطلوبي 

داشته باشد .
کیا سراتو را چگونه مي بینید؟

به طور کلي مي توان گفت که شاید افراد 
زیادي هستند که خودروهاي شاسي بلند 
را ب��ه خودرو س��دان ترجی��ح مي دهند 

ولي م��ن چون خان��واده کوچک��ي دارم 
همیشه خودرو سدان خانوادگي را بیشتر 
مي پسندم. ش��اید یکي از دالیل انتخاب 
این خودرو نیز همین مس��ئله باشد و نیز 
امکاناتي نظیر سیستم هندلینگ خودرو، 
سیس��تم دنده معک��وس و دنده پش��ت 
فرمان و چرخ ه��اي 17 اینچ و همچنین 
س��ایر امکان��ات رفاه��ي آن باعث جلب 
رضایت خاطر اینجانب ش��ده است. البته 
دو پیشنهاد در جهت بهبود خودرو دارم؛ 
1.در صورت امکان ب��راي خودرو زاپاس 
بزرگ تري در نظر گرفته شود 2.سیستم 
صوت��ي آن نیز مجهز ب��ه ریموت کنترل 

شود.

تجربه ش�ما در اس�تفاده از خدمات 
پس از فروش اطل�س خودرو چگونه 

است؟
ضمن تش��کر از ایجاد ش��رایطي که براي 
مش��تري فراهم ش��ده تا بتوان��د فاکتور 
خدم��ات تعمیرگاه��ي را در وب س��ایت 
اطلس خودرو نیز مشاهده کند، پیشنهاد 
مي ش��ود که ش��ماره مش��تري جایگزین 
ش��ماره فاکت��ور ش��ود ت��ا در ص��ورت 
مفقود ش��دن فاکتور مشتري به راحتي با 
درج ش��ماره ثابتي که همیشه در اختیار 
دارد، مج��ددا بتواند فاکتور خود را رویت 

کند.

و سخن آخر
ان شاء اهلل شرکت اطلس خودرو به عنوان 
نماینده رس��مي ش��رکت کیا موتورز در 
جه��ت بهب��ود رضایت مش��تري هر روز 

موفق تر از روز قبل باشد. 

ب�ه  م�ن  دي�دگاه  از 
عن�وان مش�تري، يك 
خ�ودرو من���اس�ب، 
اس�ت  خ��ودروي�ي 
ک�ه در آن رانن�ده و 
از  س����رنش�ینان 
احس�اس  نظ�ر  ه�ر 
ايم��ن�ي  و  راحت�ي 
داشته باش�ند، ظاهر 
و مص�رف س�وخت 
مناس�ب و امكان��ات 
مطلوب�ي  رفاه�ي 

داشته باشد

در امتداد اطلس

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره بيست و نهم  آذر 1391
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گردآوری
و ترجمه:
آتوسا کيازر
سرپرست
روابط عمومی

بخش دوم

رسانه های 
ديجيتال

حمايت های
 بخش برنامه

رسانه های مدرن
رسانه های سنتی

رسانه های
 عمومی

رسانه های
چاپی

تلويزيونسينما

آنالين

حمايت های 
مالی

بازی

بازاريابی از 
طريق تجربه 

بازاريابی محصول
مستقيم

شبکه های 
اجتماعی

وب سايت

ديجيتال

 ) شکل 1 (

در شماره پیش��ین پیک اطلس به فرایند 
انتخاب بازار هدف براي خودرو کیا س��ول 
پرداختی��م. در ای��ن ش��ماره  به تش��ریح 
اقداماتي می پردازیم که جهت شناساندن 
این خودرو به بازار هدف و ترغیب بیش��تر 
آنه��ا به خرید خودرو در بازار آمریکا انجام 

شده است. 

اقدامات پیش از معرفي سول:
 1. پیش نمایش خودروها 

قبل از معرفي رس��مي سول، 500 دستگاه 
از ای��ن خودرو در ش��وروم هاي نمایندگان 
کیا به نمایش گذاش��ته ش��د. با این اقدام، 
آگاهي و ش��ناخت از ای��ن محصول تقویت 
و س��بب افزایش عاقه مشتریان شد و این 
امر جهشي در مسیر پیشرفت پروژه معرفي 

خودرو ایجاد کرد.
 2. فستیوال موسیقي 

مس��ئوالن بازاریاب��ي کی��ا ترجی��ح دادند 
خ��ودرو  رس��مي  معرف��ي  از  قب��ل  ک��ه 
روی��دادي  روي  را  فعالیت هایش��ان 
هیجان انگیز و سرش��ار از انرژي براي نسل 
 ج��وان متمرک��ز کنند. با حمای��ت مالي از 
» Vans Warped Tour ‹ 08« س��عي 
بر این ب��ود که توج��ه مخاطبین هدف به 
نمایش ویدئو هایي از مدل هاي جدید جلب 
شود؛ کیا اسپانس��ر این رویداد شد تا برند 
کیا و س��ول جدید را به بازار هدف نس��ل 

جوان معرفي کند.
بدین منظور ش��رکت کیا اق��دام به توزیع 
 sweepstake قرعه کش��ي  بلیت ه��اي 

جهت تحقق اهداف ذیل کرد :
 ایج��اد تمرک��ز و توجه خاص بر کس��ب 

اطاعات تکمیلي بیشتر در مورد سول.
 ش��انس ورود ب��ه مس��ابقه »کلید ه��اي 

رانندگي«
 3. مجموعه سول 

بي نظی��ر  محت��واي  »مجموع��ه س��ول« 
فعالیت ه��اي  طری��ق  از  را  جمع��ي اش 
رواب��ط عموم��ي در رس��انه هاي س��نتي 
Traditional media )رادیو، تبلیغات  
چاپ��ي( و رس��انه هاي م��درن )اینترنت و 
ش��بکه هاي اجتماعي( تعمیم و گسترش 

داد.
 اهداف برنامه

 ارتباط و تماس با بازار هدف نسل جوان 
از طریق توجه به عایق آنها.

 انعکاس استراتژي یکپارچه و همه جانبه 
در تمامي فعالیت هاي بازاریابي در ارتباط 

با خودرو سول.
 دی��دگاه بازاریاب��ي م��درن جهت نحوه 

جدید رانندگي.
 ایجاد اعتبار و باور پذیري با شریک کردن 
گ��روه هدف در برند کیا و س��ول از طریق 
»محش��ر« بودن و خلق جذابیت، تقاضا و 

تمایل خریداري خودرو سول.
عرضه خودرو س�ول از طریق معرفي 

همه جانبه یا دسترسي 360 درجه :
پس از معرف��ي خودرو عاوه بر روش هاي 
سنتي از روش هاي مدرن نیز استفاده شد، 
 Access ب��ه عبارت دیگر، از دسترس��ی

360 درجه بهره گیري شد. ) شکل 1 (

 تیزرهاي تلویزیوني
س�ري 1: از تیزر ه��اي تلویزیون��ي براي 
دس��تیابي به مخاطبین هدف قشر جوان 
استفاده شد. همس��تر هاي تبلیغاتي مثال 
بارزي هستند که در زمان معرفي خودرو 

گردش را آغاز کردند.
س�ري 2: پ��س از معرفي خودرو س��ري 
 دوم و س��وم تیزر ه��ا پخش ش��دند. این

ب��راي   Advertisement تبلیغ��ات 
ماندگار کردن جذابیت براي مش��تریان و 
ارتقاي تصوی��ر برند کیا تهیه ش��دند که 

همچنان پخش آنها ادامه دارد. 
 بازي

در میکرو سایت کیا سول یک بازي مفرح 
و تعاملي با اس��تفاده از کاراکتر خودروي 
سول قرار گرفت که کمپین شبیه سازي و 
موضوعي این خودرو را از طریق س��رگرم 
ک��ردن و تعامل با بازار هدف نس��ل جوان 

تقویت مي کرد. مواردی چون: 
 اسپانسرینگ فیلم هاي سینما

 محصوالت تجاري سول
و  مج��ات  روزنامه ه��ا،  از  اس��تفاده   

وب سایت
 بازاریابي ورزشي 

 حمای��ت از مس��ابقات بس��کتبال 
NBA

LPGA حمایت از تورنمنت گلف 
 بازاریابي تجربي

 تست رانندگي
 سرویس هاي شبکه اجتماعي 

 رسانه هاي دیجیتال

 فعالیت هاي بازاریابي جوایزي را براي 
کیا س�ول به ارمغان آورد که در ادامه 

به آنها اشاره شده است:
سال 2012 :

 برتری��ن خ��ودرو در رده خودروه��اي 
)MPV ( چند منظوره

 یکي از 10 خودروي جدید برتر محشر 
سال 2011:

 تبلیغات خودرویي برتر سال 
سال 2010: 

 یکي از 15 خودرو خانوادگي برتر
جه��ت  برت��ر  خ��ودرو   10 از  یک��ي   

سرویس هاي مدرسه
 خودروي کوچک سال

منبع: 

kia academy

عامليت هاي برتر خدمات پس از فروش اطلس خودرونگاهي عميق تر به فرآيند ورود سول به بازار آمريکا

در راستاي ارتقاي شبکه عاملین مجاز و 
نیز ایجاد انگیزه در بین آنها، واحد خدمات 
پ��س از فروش ش��رکت اطل��س خودرو 
ط��ي برگزاري دومی��ن همایش خدمات 
پس از ف��روش، برترین عاملیت هاي این 
شرکت را معرفي کرده و از آنها با اهداي 
جوایز ارزنده اي قدرداني کرد. براس��اس 
ارزیابي ه��اي حض��وري و غیر حض��وري 
در  ک��ه  عاملی��ت   7 صورت پذیرفت��ه ، 
تک ش��اخص هاي خدمات پس از فروش 
موفق به کسب رتبه نخست شده بودند، 
معرفي ش��دند و با اه��داي لوح تقدیري 
مورد تشویق قرار گرفتند. این شاخص ها 
عبارت بودند از: آموزش پرسنل و مهارت 
نیروي انس��اني، رعایت الزامات گارانتي، 
خدمات ویژه و امدادرساني، رضایتمندي 
مش��تري، رتب��ه در ارزیاب��ي س��ال 90 
س��ازمان بازرس��ي کیفیت و اس��تاندارد 
ایران، استانداردس��ازي فضا و تجهیزات 
و میزان پیشرفت در پذیرش خودروهاي 

کیاموتورز.

 در ادام��ه 3 عاملی��ت برت��ر با کس��ب 
بیش��ترین امتیاز از تمامي شاخص هاي 
خدمات پ��س از فروش ، موف��ق به اخذ 
رتبه ه��اي یک تا 3 ش��ده بودند معرفی 
شدند و با اهدای تندیس و جوایز از این 

عزیزان تجلیل به عمل آمد.

عاملیت هاي برتر در تک شاخص هاي 
خدمات پس از فروش:

 رتبه اول در آموزش پرسنل و مهارت 
نیروي انساني:

عاملیت 422 مش��هد با مدیریت علیرضا 
سیاسي

 رتبه اول در رعایت الزامات گارانتی:
عاملیت 111 تهران با مدیریت کارکین 

آرمنیانس

و  وی��ژه  خدم��ات  در  اول  رتب��ه   
امدادرسانی:

عاملیت 121 کرج با مدیریت محمدرضا 

معینی و خسرو زمانی

  رتبه اول در رضایتمندی مشتری:
عاملی��ت 322 ی��زد با مدیری��ت احمد 

قناد باشی

 رتب��ه اول در ارزیاب��ی س��ال 1390 
ش��رکت بازرس��ی کیفیت و اس��تاندارد 

ایران:
عاملی��ت 431 بیرجن��د ب��ا مدیری��ت 

محمد علی هدایتی

 رتبه اول در استاندارد س��ازی فضاها و 
تجهیزات:

مدیری��ت  ب��ا  آم��ل   224 عاملی��ت 
سید مجتبی موسوي

 رتب��ه اول در می��زان پیش��رفت در 
پذیرش خودروهای کیاموتورز:

مدیری��ت  ب��ا  ش��یراز   643 عاملی��ت 
سید سامان شجاعی

عاملیت های برت�ر در حوزه خدمات 
پس از فروش سال 1391:

 رتبه اول:
 عاملی��ت 521 تبریز ب��ا مدیریت رحیم 

برزگر کهنمویی
 رتبه دوم:

عاملیت 422 مش��هد با مدیریت علیرضا 
سیاسی

  رتبه سوم:
عاملیت 103 تهران با مدیریت حس��ین 

کوچک یزدی

براساس  ارزيابي هاي 
ح�ض����������وري 
غ�ی��ر ح�ض�وري  و 
صورت پ���ذيرفت�ه ، 
در  ک�ه  7 ع���املی�ت 
تك ش�����اخص هاي 
خدمات پ�س از فروش 
موف�ق به کس�ب رتبه 
نخس�ت ش�ده بودند، 
معرف�ي ش�دند و ب�ا 
اه�داي ل�وح تقدي�ري 
م�ورد تش�ويق ق�رار 

گرفتند

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره بيست و نهم  آذر 1391

نوشته: 
سيد مهدي عربي

سرپرست
 آموزش فني
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دانش دانش

گردآوري 
و ترجمه:

سعيد نيازي
 کارشناس

راه های افزايش رضايت از محيط كار منابع انساني

 فارغ از اینکه ش��ما چق��در به کار خود 
عاق��ه داری��د، اس��ترس، س��اعات زیاد 
کاري و مجموعه اي از نگراني ها مي تواند 
باعث ش��ود که در محیط کار احس��اس 
مطاب��ق  باش��ید.  نداش��ته  خش��نودي 
 گزارش موسس��ه تحقیقات��ي در آمریکا 
در   Conference Board ن��ام  ب��ه 
ژوئ��ن 2012،  47 درصد آمریکایي ها از 
ش��غل خود راضي نیستند. خانم توماس 
نویس��نده کتاب »چگونه در محیط کار 
خوشحال شویم و خوشحال بمانیم« در 
این رابطه مي گوید: »ما س��اعات زیادي 
در محی��ط کار صرف مي کنیم که باعث 
نارضایتي مي ش��ود .« نارضایت��ي از کار 
باعث مي شود شما نه تنها احساس خوبي 
نداشته باش��ید، بلکه بهره وري شما نیز 
کاهش مي یابد. با اس��تفاده از نکات زیر 
لذت را به کارت��ان برگردانید و موفقیت 

سازمان خود را بهبود ببخشید :

در زمان حال به سر ببرید:
توماس مي گوید: »بسیاري از افکار منفي 
ما از نگراني هایي سرچشمه مي گیرند که 
ش��اید هرگز اتفاق Happens نیفتد.« 
او عقی��ده دارد ک��ه بهتری��ن راه ب��راي 
مبارزه با افکار منفي، جداسازي تخیل از 
واقعیت اس��ت. پس دفعه بعدي که فکر 
منفي داشتید، به این موضوع فکر کنید 
ک��ه آیا به موضوع واقعي واکنش نش��ان 

مي دهید یا به یک موقعیت فرضي .

خود را درگیر افکار مثبت کنید :
 Negative Thoughts تغییر افکار منفي
به افکار مثبت مي تواند به شما کمک کند تا 
فکر و احس��اس بهتري داشته باشید . هر 
زمان��ي که ی��ک فکر منفي ب��ه ذهنتان 
وارد ش��د، سعي کنید به موضوع مثبتي 
بیندیش��ید . ای��ن کار را براي چند هفته 
انجام دهید. به زودي خواهید فهمید که 
عادت جدیدي خل��ق کرده اید که باعث 
مي ش��ود نه تنها در محی��ط کار بلکه در 

زندگي روزمره خود شاداب تر باشید .

به دیگران کمک کنید :
درگیری در فعالیت هاي بشر دوس��تانه یا 
کمک به همکاران، راز دستیابي شما به 
خش��نودي پایدار اس��ت. )خشنودي در 
محل موضوعي نیست که شما به تنهایي 
به آن دست پیدا کنید . ایجاد حس رضایت 
کمک به خودتان براي داشتن وجه بهتر 
 نیس��ت بلکه کمک به دیگران در جهت 
 Better performance  عملکرد بهتر
در تیم اس��ت(. ی��ک برنام��ه مربیگري 
ک��ه در آن کارکنان ارش��د به س��ایرین 
کمک کنند ی��ا درگیرک��ردن کارکنان 
در ی��ک فعالی��ت بشر دوس��تانه مانن��د 
دوچرخه سواري خیریه ، بازارچه غذا و ... 
مي تواند روحیه کل کارکنان س��ازمان را 

بهبود بخشد.

زمان�ي را ب�ه اس�تراحت بپردازی�د 
) کمي استراحت کنید ( :

ب��ا وج��ود اینک��ه بس��یاري از کارکنان 
نگراني ه��اي مثبت��ي دارن��د ک��ه باعث 
مي ش��و د کار و فعالیت بیش��تري انجام 
دهند، بس��یار مهم اس��ت که بدانند چه 
زماني جس��م و فکرش��ان به استراحت  
Relaxation نیاز دارد . حتي اگر شما 
شغلتان را دوست داشته باشید ، استرس 
مي توان��د ش��ما را از پا در آورد و ش��ما 
را ناراض��ي کند . روزهایي را اس��تراحت 
کنی��د یا محلي را بعد از کار براي تفریح 
و اس��تراحت پی��دا کنید . اج��ازه بدهید 
ذهنتان اس��تراحت کند ت��ا تجدید قوا 

کنید .

یک دفترچه قدرداني داشته باشید :
ش��ادماني این نیس��ت که چیزي را که 
ندارید، به دس��ت آورید، بلکه تشخیص و 
تحس��ین آن چیزهایي است که در حال 
حاضر دارید . هر روز قبل از شروع کار یا 
قب��ل از ترک مح��ل کار 5 چیز را که از 
به خاطر داش��تن آنها خوشحال هستید، 
بنویس��ید تا ذهن خود را در حال تمرکز 

روي نکات مثبت نگاه دارید.

منبع: 
The daily dose by lisa evans

درگ�ی����������ری 
در فعال����یت ه�اي 
ي�ا  بشر دوس�تانه  
کمك به هم�كاران راز 
دس�تیابي ش�ما ب�ه 

خشنودي پايدارند

مبانی هويت سازمانی 

 هوی��ت س��ازم���������������انی ی������ا 
Corporate Identity که معموال به 
صورت مخفف CI آورده می شود، به برنامه 
ش��کل دهی به هویت سازمانی یک شرکت 
اش��اره دارد. ای��ده هویت س��ازمانی ظاهر 
طرح ه��ا و ارتباطات س��ازمانی را در قالب 
رفتار سازمانی یکپارچه می نماید. شرکت ها 
در ه��ر وس��عتی انرژی و هزین��ه زیادی را 
صرف ایجاد و استقرار هویت سازمانی خود 
می کنند زیرا که این هویت س��ازمانی روی 
طرز فکر مردم از ش��رکت تاثیر مي گذارد و 

تصویر عمومی شرکت را متجلي می کند.

اولین جنبه هویت س��ازمانی ب��ا برندینگ 
آغاز می ش��ود. لوگوي ش��رکت ب��ه عنوان 
هس��ته مرکزی برندینگ سازمان محسوب 
می ش��ود؛ چرا ک��ه عامت و نش��انه ای که 
به راحتی قابل شناس��ایی باشد، سازمان یا 
 Apart شرکت را از سایر سازمان ها متمایز
می کند. برندینگ همچنین ش��امل تعیین 
رنگ س��ازمانی، فونت های ب��ه کار رفته در 
مکاتبات، کارت های پرس��نلی، اوراق اداری 
و از این قبیل موارد می ش��ود. برای مثال، 
در یک ش��رکت برای تهی��ه تمامي متون 
اعم از بروشور، متون تبلیغاتی، وب سایت و 
حتی مکاتبات سازمانی فونت های مشخص 
تعیین می شود که اس��تفاده از آنها موجب 
ایجاد یکپارچگی هویت سازمانی و حرفه ای 
به نظر رس��یدن سازمان در میان مخاطبان 

می شود.
مقوله برندینگ برای بسیاری از مشتریان، 
ام��ري تعری��ف ش��ده ب��وده و ب��رای آنها 
تداعی کننده این است که شرکت تا چه حد 
در ایجاد هویت متمایز خود توانمند است. 
برای مثال، یکپارچه س��ازی فضای بیرونی 
و داخل��ی عاملیت ه��ای مجاز ش��رکت به 

مش��تریان کمک می کند که با دیدن رنگ 
 قرمز کیا و المان های تعریف ش��ده احساس 
متمایز ب��ودن  و   Integrity یکپارچگ��ی 
فضای ای��ن عاملیت با س��ایر عاملیت ها از 

برندهای دیگر را احساس کنند.
نحوه ارتباطات نیز به عنوان یکی از اجزای 
هویت س��ازمانی ش��ناخته می ش��ود. این 
ارتباطات ش��امل مواردی چ��ون تبلیغات، 
رواب��ط عمومی، طراحی وب س��ایت، نحوه 
پاس��خگویی به تلفن های وارده و مکاتبات 
می شود. در اکثر اوقات شرکت ها روی تهیه 

یک قالب یکس��ان ارتباطی تمرکز دارند تا 
بتوانند تصویر روش��نی از فرهنگ سازمانی 
خ��ود را برای مخاطبان منعکس کنند. این 
ارتباطات مش��تریان را تش��ویق می کند تا 
زمانی ک��ه به محصول ی��ا خدمات خاصی 
فکر می کنند، نام شرکت  به صورت متمایز 

در ذهنشان تداعی شود.
از دیگ��ر اج��زای هویت س��ازماني، تعریف 
مش��خص رفتار و ارتباطات درون سازمانی 
است که مشخص کننده فرهنگ آن سازمان 
اس��ت. این رفتار در قالب نح��وه ارتباط با 
مش��تریان، نح��وه ارتباط هم��کاران درون  
سازمان و مشخص کردن دستورالعمل های 

راهنما بدین منظور است.
امروزه ش��رکت هاي کوچ��ک و بزرگ برای 
کارکن��ان خود از لباس های متحد الش��کل 
و یکسان اس��تفاده می کنند. این پوشش ها 

که در قالب رنگ س��ازمانی، لوگو و ش��عار 
شرکت است، به افراد کمک می کند تا آرم 
و عائم شرکت را به راحتی تشخیص دهند. 
همچنین این پوشش ها به شرکت ها کمک 
می کند تا اس��تانداردها، شهرت و اعتبارش 
را در بازار ایجاد کند. با صرف هزینه جهت 
یکسان س��ازی پوشش پرس��نل، شرکت ها 
مي توانن��د تمایز کارکنان خود را در تماس 
چش��می برای س��ایرین راحت ت��ر کرده و 
آنه��ا را تحت تاثیر قرار دهند. اس��تفاده از 
لباس های فرم ش��رکت به پرس��نل کمک 
می کن��د ت��ا حرفه ای تر به نظ��ر آیند و در 

هنگام برخورد با مش��تریان ب��ا تحت تاثیر 
ق��رار دادن آنه��ا، اعتماد به نف��س خود را 
افزایش دهند. این لباس ها برای مش��تریان 
احساس امنیت به وجود می آورد و به ایشان 
به خصوص هنگام مواجه��ه با همکاران در 
بخش سرویس، این اطمینان را می دهد که 

با نمایندگان شرکت روبه رو شده اند.
متحدالش��کل  لباس ه��ای  از  اس��تفاده   
ک��ه  می ش��ود  موج��ب  س��ازمان ها   در 
همکاران Colleagues احساس عضویت 
در یک خانواده را کنن��د و به عنوان جزئی 
از خانواده با تمرکز و همبس��تگی بیشتری 
در جهت تحقق اهداف مش��ترک بکوشند 
و همچنی��ن این موضوع موج��ب افزایش 
کارایی آنها نیز می ش��ود. استفاده از البسه 
س��ازمانی مزایای دیگری نیز برای پرسنل 
شرکت به همراه دارد؛ آنها با استفاده از این 
امکانات، دغدغه خرید لباس برای محل کار 
و انتخاب روزانه لباس را نخواهند داش��ت 
که ای��ن موضوع ب��ه صرفه جویی در خرید 
لباس جهت محل کار نیز منجر می ش��ود. 
از آنجایی که پرس��نل هر شرکتی به عنوان 
سفیر برند آن ش��رکت محسوب می شوند، 
اس��تفاده از البسه س��ازمانی با آرم و عائم 
شرکت موجب می ش��ود که ایشان همانند 
بیلبوردهای متحرک شرکت محسوب شده 
و به افزایش آگاهی از برند س��ازمانی کمک 

کنند. 

منابع: 
IRS: Publication 529
The Free Library: Who do You 
Work For, David Henry 

 اس�تفاده از لباس ه�ای 
متحدالشكل در سازمان ها 
 موج�ب می ش����ود ک�ه 
هم������كاران احس�اس 
عضويت در ي�ك خانواده 
را کنن�د و به عنوان جزئی 
از خان�واده ب�ا تمرک�ز و 
بی���شتری  همبس�تگی 
در جه�ت تحق�ق اه�داف 

مشترک بكوشند

گردآوري و ترجمه: 
 مرضيه کثيري 
جانشين مدير
 بازاريابی
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  بازدی��د موتور خودرو و چکاپ دوره اي آن موجب آس��ودگي خاطر مالکان 
خودروهاس��ت؛ چرا که این سیستم قلب تپنده اي اس��ت که با ضربان منظم 
خود آرامش حرکت و لذت س��رعت را به رانن��دگان القا مي کند. خودروهاي 
کیا نیز از این قاعده مستثني نبوده و اهمیت بازدید از آن احساس مي شود. 
به همین منظور واحد خدمات پس از فروش ش��رکت اطلس خودرو با هدف 
همیش��گي پشتیباني خانواده محترم کیا اقدام به برگزاري طرحي با مضمون 
بازدید سیس��تم موتور کرده اس��ت. این طرح براي تمام��ي خودروهاي کیا 
در 30 عاملی��ت منتخ��ب و ب��ه مدت 6 روز از روز ش��نبه بیس��ت و دوم تا 
پنج شنبه بیس��ت وهفتم آبان ماه برگزار ش��د و عملکرد موتورخودروها مورد 
بررس��ي و معاینه ق��رار گرفت. در این طرح مزایایي همچ��ون بازدید رایگان 
سیس��تم موتور، 15درص��د تخفیف روغن موتور توت��ال و 10درصد تخفیف 
اجرت خدمات س��رویس هاي دوره اي به مش��تریان کیا عرضه شد که مانند 
همیش��ه یکپارچگي در ارائه خدمات مطلوب در سراس��ر کشور عزیزمان، با 

استقبال خانواده کیا مواجه شد.

 بازديد تخصصي
 موتور خودروهــاي كيـا

پذيرش خودرو –عامليت611
 خياط زاده اهواز

مراجعه مشتريان –عامليت 224
موسوي آمل

تعمير خودرو-عامليت114محمدي طامه تهران                         

تعمير خودرو-عامليت121 معيني و زماني کرج 

 تست با دستگاه عيب ياب
عامليت232 پوررستگار رشت

ترخيص خودرو –عامليت342 عليزاده همدان

جلسه توجيهي قبل از طرح-عامليت532پذيرش خودرو-عامليت422 سياسي مشهد   
 قربانيان زنجان

کارواش خودرو –عامليت521 کهنمويي تبريز

 مشاوره فني به مشتريمراجعه مشتريان-عامليت 115سلماني تهران
عامليت 101محسنيان تهران 

تعمير خودرو- تعميرگاه مرکزي اطلس خودرو

گردآوري:
مريم طبسي

     کارشناس 
خدمات ويژه

ضمن تبریک و شادباش زادروز 
 تولد همکاران متولد آذرماه 
اميد است كه براي ترسيم آینده اي 
پویا همواره با خانواده بزرگ اطلس 
خودرو همراه باشند. 

خانم فرانك ميرزاحسيني

آقای محمد صادق شمسي

آقای موسي نصاري كوت

خانم شيوا زند

آقای بهروز صالحي 

خانم سميرا بناي شاهوردي

خانم مريم حيدري كمررودي

آقای سعيد فخري وايقان

آقای محمد احمدي

آقای ياسين محبي 

آقای علي ستاري بنارواني
 مدیریت عاملیت 613 اهواز 
 جناب آقای امیر مختار كلهري

 

 مدیریت مالی - اداری
 جناب آقای نقي بهره ور

 

 مدیریت عاملیت 221 ساری 
 جناب آقای احمد نادری علمداردهی

 

9/27

9/26

9/7

9/30

9/13

9/15

9/16

9/28

9/25

9/4 تاریخ تولد:

9/29 تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

9/16 تاریخ تولد:

9/12 تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

9/28 تاریخ تولد:
تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

همکاران گرامی تولدتان مبارک

درگذش��ت پدربزرگ عزيزتان را تس��ليت 
مي گوييم و براي آن مرحوم رحمت و غفران 
الهي و براي ش��ما و باقي بازماندگان صبر و 

اجر جزيل از درگاه احديت آرزومنديم.

ب��ا نهايت تاس��ف و تاث��ر درگذش��ت دايي 
گراميت��ان را تس��ليت ع��رض ك��رده و از 
خداوند متعال براي آن مرحوم علو درجات 
و رحمت واس��عه و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي مسألت داريم.

همكار گرامي جناب آقاي علي شفيعي همكار گرامي جناب آقاي محمدحسين خوشنويسان

هوالباقی هوالباقی

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره بيست و نهم  آذر 1391
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آثارمنتخب  فراخوان نقاشی كودكان اطلس

بهار شجاعی

محمد پارسا  رستمی
8 ساله

6 ساله

11 ساله

6 ساله

5 ساله

محمد بيگلو

هستی رسولی

زهرا شبگرد

11 ساله
امير احسان مروتي

مهرزاد ستاری ستايش رحمانی

ياس موحدی
3/5 ساله

9 ساله

9 ساله

10 ساله

کيانا ناصح

مصطفی کوهی
11 ساله



اســترس های روز اول كاری
 مهدی سالی

 کارشناس فنی 
تعميرگاه مرکزی

ای��ن روزها ب��ه دلیل تغییر ش��یوه زندگی 
در دنی��ای م��درن، بیش��ترین زم��ان همه 
م��ا در محیط های کاری س��پری می ش��ود 
و از همین رو اس��ت که ش��اید بیش��ترین 
خاط��رات تلخ و ش��یرین ما نی��ز به محیط 
کارمان بازمی گردد. نش��ریه پیک اطلس از 
این پس بخشی را به محتویات خود اضافه 
کرده است که در آن کارکنان شیرین ترین، 
تلخ تری��ن و ش��اید تاثیرگذارتری��ن خاطره 
خ��ود را از روزه��ای هم��کاری در اطل��س 
خ��ودرو برای خوانندگان این نش��ریه بازگو 
می کنند. در این ش��ماره مهدي س��الي که 
هم اکنون کارشناس فني تعمیرگاه مرکزي 
است، از روز اول کاری اش در اطلس خودرو 
می گوید؛ روزی که ش��اید به یادماندنی ترین 

روز اکثر کارمندان در هر شرکتی باشد.

بهترین خاطره بنده نیز مانند بیشتر دوستانم 
به روز اول استخدام در اطلس خودرو یعنی 
5 سال پیش بازمی گردد. بعد از گذشت یک 
هفته از مصاحبه گزینش��ي پنج ش��نبه روز 
شروع به کار ما بود. در همان روز اول، مدیر 
خدمات پس از فروش آقاي احمدي از من و 
همکارم جواد که با هم شروع به کار کردیم، 
خواس��ت به اولین عاملی��ت اطلس خودرو 
 که آقاي س��بحاني ب��ود، بروی��م و خودرو 
س��ورنتو BL را تعمیر کنیم. چشمتان روز 
بد نبین��د، چون ت��ا حاال فرص��ت مطالعه 
بروشور  این خودرو را نداشتیم و امکانات و 
قابلیت هایش را هم نمي شناختیم؛ ترس سر 
تا پایمان را فرا گرفته بود، حتي نمي دانستیم 
موتورش چند سیلندر است. خنده دارتر اینکه 
تا حاال ماشین را ندیده بودیم. از طرف دیگر 
مي ترسیدم که این حرف ها را به مدیر بخش 
بگویم چون احتمال داشت فکر کند دارم از 
زیر کار در مي روم یا بهانه تراش��ي مي کنم یا 
اینکه بي جرأتم و ش��اید فکر می کرد تجربه 

کاري که ارائه دادم، الکي بوده.
 چون قبل از اس��تخدام در رزومه ام نوشته 
بودم که در تعمیرگاه مرکزي و عاملیت هاي 
ایران خودرو و سایپا س��ابقه دارم. همه اش 
با خودم  فک��ر مي کردم نکند مدیرم جهت 
تس��ت س��وابق من، یک مرتبه روز اول این 
کار را از م��ن خواس��ته و مي گوید که باید 
 بروی��د آن عاملی��ت و خودروها را درس��ت

 کنید!
خاصه با همه ترس و وحشتي که داشتیم 
و اطاعاتي که از همکاران گرفتیم، چند تا 
کتابچه تعمیراتي و دستگاه عیب یاب که آن 
موقع Hi Scan بود، با خودمان برداش��تیم 
و ی��ک آژان��س گرفتی��م که ب��ه عاملیت 
آقاي س��بحاني در چه��ارراه قص��ر برویم. 

 آن موق��ع هنوز ماش��ین امداد نداش��تیم و 
با آژانس تردد می کردیم. 

از ش��رکت تا آنجا که برسیم هزار تا فکر در 
سرمان بود که نکند نتوانیم درستش کنیم 
و ب��ه قول بچه ها روز اولي ضایع بش��یم، یا 
نکن��د بروی��م در عاملیت چاش��ني خنده 
مسئول تعمیرگاه و پرسنل تعمیرگاه بشیم. 
از ط��رف دیگر مدیرمان گفت��ه بود که این 
خودرو چند هفته است که در عاملیت بوده 
و تا حاال نتوانسته اند درستش کنند. باالخره 
با ه��زار فکر به عاملیت رس��یدیم و رفتیم 
پیش مدی��ر عاملیت و گفتیم چندس��الي 
هس��ت کارشناس واحد س��رویس هستیم. 
مدیرعاملی��ت که آقاي س��بحاني بود و کا 
آدم خن��ده رو و خوش برخوردي بود، گفت: 
»به به آقاي مهندس تو آسمون ها دنبالتون 
مي گشتم  تو تعمیرگاه گیرتون آوردم. آقاي 
احمدي خیلي ازتون تعریف کرده، دستم به 
دامنتون تو رو خدا این مشتري روزگارمونو 
س��یاه ک��رده، ه��رکاري هم از دس��تمون 
بر میومد براي ماشینش کردیم ولي درست 
نشده. تو رو خدا درستش کنید .« با وحشت 
و ترس گفتم: چش��م آقاي سبحاني، با این 
چش��م گفتن بارسنگیني روي دوشم حس 
کردم. بعد  آقاي س��بحاني گفت که ماشین 
ت��وي حیاط تعمی��رگاه اس��ت و مي توانید 
کار  را ش��روع کنید. داشتم از خنده منفجر 
مي ش��دم. گفتم بنده خدا نمي دونه که من 
هنوز س��ورنتو را نمي شناسم چه برسه که 
بخ��وام تعمیرش هم بکنم باالخره از اتاقش 
بیرون آمدم و رفت��م در محوطه تعمیرگاه. 
ماش��ین هاي زیادي آنجا پارک ب��ود. واقعا 
نمي دانستم باید کدام ماشین را  تعمیر کنم 
چون تا حاال سورنتو ندیده بودم از این طرف 
هم نمي خواستم از پرسنل تعمیرگاه سوال 

کنم، چون فکر می کردم مسخره ام می کنند 
و مي گفتند ای بابا، ش��رکت کارشناسي را 
فرس��تاده که هنوز ماش��ین را نمي شناسه 
آنوق��ت مي خواهد تعمی��رش کند. یکدفعه 
به ای��ن فکر افتادم که اس��م ماش��ین هاي 
خارجي رو پشت در صندوق عقب مي زنند، 
باالخره ب��ا این فیلم که دارم ماش��ین هاي 
ت��وي تعمیرگاه را نگاه مي اندازم به پش��ت 
ماش��ین ها رفتم و فهمیدم که سورنتو کدام 

یکي از آنهاست.
مش��کل ماش��ین این ب��ود ک��ه در بعضي 
از مواق��ع گاز نمي خ��ورد و دور موت��ور از 
نمي رف��ت.  باالت��ر   3000rpm ح��دود 
 ب��ه اصط��اح فن��ي خ��ودرو ب��ه حال��ت

 Safe mode   مي رفت. دستگاه عیب یاب 
را ب��ه خودرو وصل ک��ردم و دیدم دو تا کد 
خطاي C1627 , P1739 مي دهد. خاصه 
م��ا تا آخر وقت آن روز کار کردیم و مطابق 
کتابچه تعمیراتي یک به یک کد خطاهاي 
موج��ود در سیس��تم کامپیوتر خ��ودرو را 
بررس��ي کردیم. دیگر دیر وقت ش��ده بود 
و چون روز پنج ش��نبه ب��ود، تعمیرگاه زود 
تعطیل می ش��د، چون قضیه برایمان خیلي 
مهم بود، از مدیر تعمیرگاه خواستیم که روز 
جمعه هم جهت بررسي مشکل به تعمیرگاه 
بیاییم که او هم استقبال کرد. شب با اینکه 
خیلي خسته بودم، خوابم نمي برد و همه اش 
توي فکر ماش��ین بودم که خدایا چه کارش 

کنم، عجب اول کار گیر افتادیم و . . . 
فردا اول صبح ش��روع به کار کردیم و پس 
از کل��ي عیب یابي روي سیم کش��ي خودرو 
باالخ��ره احتمال دادیم خرابي ماش��ین به 
خاط��ر یک قطع��ه روي کم��ک گیربکس 
خودرو بود که اسمش را هنوز نمي دانستیم 
که با نگاه ک��ردن به کتابچه هاي تعمیراتي 

فهمیدیم که اس��م آن قطعه شیفت موتور 
اس��ت. خوش��بختانه از قطعه مورد نظر در 

تعمیرگاه موجود داشتند.
با هماهنگ��ي مدیر تعمی��رگاه قطعه مورد 
نظر روي خودرو س��ورنتو بس��تیم. تس��ت 
جاده انجام شده و متوجه شدیم که مشکل 
خودرو حل شده است. از خوشحالي داشتیم 
پر مي کشیدیم. باورمان نمي شد که خودرو 
درست ش��ده، مي گفتم شاید درست شدن 
لحظه اي باشه، هر بار تست که روی خودرو 
انجام م��ي دادم و مش��کلی نب��ود، کم کم 
شک مان به یقین نزدیک شد و نهایتا بعد از 
یک ساعت تست به این نتیجه رسیدیم که 

خودرو درست شده است. 
در آن موق��ع آق��اي مهن��دس میرآفتاب��ي 
جانش��ین مدیر و ش��خص پیگی��ر خودرو 
مورد نظر بود که با تماس با ایشان و اظهار 
اینکه مشکل برطرف شده، در روزجمعه به 
تعمیرگاه آمدند و با هم خودرو مورد نظر را 
تس��ت کردیم که ایش��ان هم نظر موافق به 

حل مشکل داشتند.
با حل شدن مشکل خودرو توانستیم لبخند 
شادي روي لب مشتري بیاوریم و ایشان را 
هم به این باور رس��اندیم که شرکت اطلس 
خودرو همیش��ه پش��تیبان آنها در خدمات 

پس از فروش است.
درس��ي که از این خاطره گرفت��م، این بود 
که هیچ مشکلي نیست که راه حلي نداشته 
باشد، فقط و فقط پشتکار و اعتماد به نفس 

مي خواهد.
 ای��ن بهتری��ن خاط��ره م��ن در ش��رکت 

اطلس خودرو تا کنون بوده است. 
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مشخصات عکس های مورد پذیرش:
A4 سایز - dpi300  رزولوشن 
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فهرست
  عاملیت های مجاز
 تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو 
از تاريخ
1391/09/01  

خدمات پس از فروش

قطعات

عامليت 221 ساری

عامليت 611 اهواز





جناب آقاي احمد نادری علمداردهی

شرکت خوزستان گل ماشين

برترين های آبان ماه

آدرستلفن ثابتکد شهر عامليترديف

تبريز-کيلومتر 5 جاده تهران-باالتر از ميدان بسيج – نرسيده به کوچه قديم 6374111 )0411( 521تبريزرحيم برزگر کهنمويي1
نمايشگاه بين المللي - پائين تر از شرکت آناتا -کد پستي 5159137443 

اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مرکز تجاری اروميه - روبروی نمايندگی سايپا 2354112 )0441(512اروميهجمال احمدی شيخ سرمست2
)شاکری(- پالك 563 - کدپستي 5714147187

اصفهان - خيابان ارتش - جنب پل هوائي حسين آباد - پالك 335- کد پستي  4- 6261181 )0311(311اصفهانعباس حاجی نيلی 3
1698481759

 کرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشيار – پالك 14 34679259 )026(121کرجمحمدرضا معينی - خسرو زمانی 4
 کد پستي 3198777777

44561234 )021(100تهرانتعميرگاه مرکزي5
تهران-کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگري)جاده مخصوص کرج(- بعد از 

تقاطع اتوبان آزادگان-خيابان شانزدهم-کوچه چهارم - پالك 9 - کد پستي 
1389796711

تهران-پاسداران- خيابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - کد پستي 6-22763992 )021(101تهرانامير حسين محسنيان6
1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري – جنب آتش نشاني 44404664 )021(103تهرانباليران7
– پالك 7 -کد پستي 1476785491

تهران –45 متري رسالت – بين پل سيدخندان و اتوبان صياد شيرازي- پالك 88463507 )021(104تهرانسيد محمد ديبازر حسينی8
1320 - کد پستي 1631693411

تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه جنگ-پالك 66928821 )021(105تهراناسماعيل شيدايی کندوانی9
299 ، 301 ، 303- کد پستي 1318883444

تهران - خيابان شريعتی – پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز – ايستگاه 77601840 )021(108تهرانامير هوشنگ مهاجر10
عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

تهران-خيابان پاسداران-انتهاي خيابان ساقدوش-بعد از ميدان بني هاشم- 3-22306402 )021(109تهرانشرکت آرتين خودرو پرشين11
پالك 317-کدپستي 1665844144

تهران-خيابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-پالك79 - کد پستي 88403723 )021(111تهرانکارکين آرمنيانس12
1567719641

تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي- نبش خيابان فرجام- پالك 101- 77894648 )021(112تهرانسيدامير حسيني13
کد پستي 1676743713

تهران- بزرگراه شيخ فضل اله نوري-خيابان شهيد تيموري- پالك257و259 -  66510280)021(114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
کد پستي 1451784797

تهران- تهران نو - خيابان 30 متري نيروي هوايي- پ422-کد پستي 77473127 )021(115تهرانيحيي سلماني15
1733913951

مشهد - انتهای بلوار خيام-بلوار صدمتری- حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيام- 7528811 )0511(422مشهدعليرضا سياسی16
جنب نمايندگی سايپا - کد پستي 9187813111

اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال- پالك1082 - کد پستي  6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشين17
6164813545

اهواز-اتوبان آيت ا... بهبهاني – بعد از ميدان جمهوري – پالك 957 - کد 5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار18
پستي 6198693569 

زنجان – کمربندي جنوبي ) خيام (- جنب نمايندگي ايران خودرو - کدپستي 3-3237071)0241(532زنجانرسول قربانيان19
4516635416

 شيراز –خيابان سعدي - بين مکتبي وايزدي 2222897 )0711(643شيرازسيد سامان شجاعي 20
 کد پستي7135836495

قزوين – کيلومتر 3جاده قديم تهرا ن – روبروی پمپ بنزين- کد پستي 4-2292553 )0281(251قزوينابراهيم احمدی - يعقوب نعمتی21
3416763317

قم- بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزين دومنظوره کوثر- 8805373 )0251(331قماسماعيل آخوندي خضرآباد22
کدپستي:3716196714

کرمان- خيابان 17 شهريور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - کد پستي 3310006 )0341(451کرمانجاويد اميري- يوسف اميري مقدم23
7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي 3338001 )0171(211گرگانمحمود جاللي24
 4914963417

رشت - خيابان شهدا- روبروي کارخانه شير پاستوريزه- کد 4-8842002 )0131(232رشتکامبيز پور رستگار25
پستي2593282851

ساري - بلوار کشاورز - نرسيده به مهدشت - کوچه پاتريس - کد پستي 3419245 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی26
4813637639

 بابل – کمربندي اميرکال - جنب پمپ بنزين  3252020)0111(223بابلشرکت بزرگ روشن 27
 کد پستي 4731659439

 آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود  3481111)0121(224آملسيد مجتبي موسوي28
 کد پستي 4615989475 

اراك - خيابان شريعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبيل 2247106)0861(371اراكمصطفي شاپوري29
شاپوري- پالك 74 - کد پستي 3813144738

مالير- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 4-2248041 )0851(341ماليرحبيب اله فرهادی فر30
6571789949

همدان- انتهاي خيابان 17 شهريور- پل هوايي- نمايندگي گواه سابق- کد 2654436 )0811(342همدانعليزاده31
پستي: 6513684697

 يزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون 5-8254024 )0351(321يزداحرار يزد32
 کد پستي 8916713395

 يزد - خيابان مطهري- چهارراه فرهنگيان -6265141 )0351(322يزداحمد قناد باشي33
 کد پستي 8918617167
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مشخصات فني زير مرتبط با كداميك از خودروهاي كيا است؟




	29 Azar-91 1
	Pages
	29 Azar-91 152

