


21 افتتاح دومین عاملیت 
مجاز در شهر رشت

ت
س

هر
ف

گپی کوتاه با مقام سوم المپیاد منطقه ای  کیا

مصاحبه با پیتر شراير مهندس ارشد جديد  مرکز طراحي کیا - هیونداي
...... از تصور تا واقعیت

2کوتاه و خواندنی 

7

4

آزمون تصادف به سبک آمريکايی
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رکورد جهاني کیا موتورز در سال 2012 فروش از مرز 2.7 میلیون دستگاه گذشت
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1 سرمقاله 

برندينگ داخلی سازمان 

افتتاح دومین عاملیت مجاز کیاموتورز در شهر رشت
بازديد تخصصي زمستانه خودروهای کیا

حدس بزن
مناسبت ها

فهرست عاملیت های مجاز

يلدا در اطلس خودرو

  تمديد گواهینامه سیستم يکپارچه مديريت کیفیت برای چهارمین سال پیاپی
 با اقتدار و بدون عدم انطباق

 تجربه ای تازه برای کیا در بازار سدان های لوکس

برنامه هاي وفاداري مشتريان- بخش دوم

KIA 2012 سالی خاطره انگیز برای 
2012 س��الی خاطره انگیز برای کمپاني کیا موتورز ب��ود؛ از ارائه مدل های جدید و 
متنوع گرفته تا کس��ب جوایز متعدد دیگر و حضور در لیس��ت 100 برند برتر دنیا. 
لحظه لحظه این سال در خاطر دوستداران این برند کره ای ماندگار خواهد شد. آنچه 

در ادامه می خوانید، مروری است بر بخشي از فعالیت های KIA در سال 2012.
رونمایی از نسل سوم 

کیا س��ال 2012 را با رونمایی رس��می از نس��ل دوم خودرو کالس C اروپایی خود، 
 در موتوشوی بین المللی ژنو آغاز کرد.  در حال حاضر پرفروش ترین 
محص��ول کی��ا در اروپا به حس��اب می آید و در نس��ل جدید، با اس��تایلی جذاب و 
خیره کننده، امکانات مدرن تر و لذت سواری بیشتر نسبت به نسل اول خود، خریداران 

اروپایی را بیش از پیش با برند KIA آشنا خواهد کرد.
کسب دو جایزه ارزشمند طراحی از 

 RedDot Product Design به فاصله تنها 2 ماه، این برند 2 جایزه ارزشمند از
Awards دریافت کرد تا مجموع جوایزی که طی 4 س��ال گذش��ته از این رقابت 

مطرح طراحی محصول دریافت کرده، به عدد6 برسد. 
ورود لوکس ترین محصول کیا به بازار

روز هشتم می 2012 با عرضه کوریس به بازار، به یکی از روزهای ماندگار در تاریخ 
فعالیت های کیا تبدیل شد. این سدان فول سایز لوکس دیفرانسیل عقب )RWD( با 
ارائه گس��تره ای از پیشرفته ترین تجهیزات ایمنی و رفاهی، عمال زنگ خطری است 

برای مطرح ترین برند های لوکس دنیا.
احداث سومین سایت تولید کیا موتورز در خاک چین

کیا موتورز و زیرمجموعه چینی این گروه، دانگ فنگ یودا-کیاموتورز طی مراسمی 
در ماه ژوئن، رس��ما پروژه احداث س��ومین سایت تولید کیاموتورز در خاک چین را 
آغاز کردند. این سایت مدرن و پیشرفته ظرفیت تولید 300 هزار دستگاه خودرو در 

سال را خواهد داشت. 
کمپین 13 میلیون دالری برای کمک به مردم محروم آفریقا

کیا موتورز س��ال 2012 گام های ارزش��مندی در جهت ریشه کنی فقر و مشکالت 
اجتماعی- اقتصادی- فرهنگی آن برای مردم محروم آفریقا برداش��ت که هریک در 
جایگاه خود به رفع کاس��تی ها در این قاره فقیر کمک می کنند. یکی از این گام ها، 
کمپین 13 میلیون دالری »پروژه نور سبز – Green Light Project« بود که در 
قالب برنامه ارتقای تحرک اجتماعی، برای کمک به بهبود دسترسی کودکان و جوانان 

مناطق محروم به امکانات تحصیلی و سالمتی به راه افتاد.
معرفی نسل جدید کارنز 

نسل سوم کارنز دیگر محصول استراتژیکی است که KIA در سال 2012 معرفی کرد. 
کیا با رونمایی رسمی از این محصول جذاب در موتوشوی بین المللی پاریس، آماده 
بازگش��ت به یکی از مهم ترین کالس های خودرویی اروپا، یعنی کالس MPV های 
کامپکت شد. کارنز جدید با پیکره ای جذاب که با مجموعه ای از خطوط و المان های 
مهیج فرم گرفته و کابینی جادار برای 5 یا 7 سرنش��ین، حرف های بس��یاری برای 

گفتن خواهد داشت.
ورود کیا به جمع 100 برند برتر دنیا  

یکی دیگر از رویدادهای ارزش��مند س��ال 2012، ورود KIA به جمع 100 برند برتر 
دنی��ا )Top 100 Best Global Brands( ب��ود. افزایش قابل توجه ارزش برند 
KIA به ارزش تقریبی 4.1 میلیارد دالر، این کمپانی را در جایگاه هفتاد و هش��تم 
برترین برندهای دنیا قرار داد. امسال در مجموع 12 برند خودرویی با متوسط رشد 
11 درصدی در ارزش برند به لیست 100 برتر برند دنیا راه یافتند. این در حالی است 

که KIA نسبت به سال گذشته، رشد 50 درصدی ارزش برند را تجربه کرده است.
سراتو در ایستگاه سوم

 LA Auto 2012 کیاموت��ورز س��ال 2012 را با حضور چش��مگیر و گس��ترده در
Show و رونمایی از نسل جدید سراتو )فورته/K3( در این رویداد بین المللی به پایان 
رساند. سراتو 2014 روی شاسی کامال جدید سوار شده و نسبت به نسل دوم خود، 
کشیده تر و پهن تر شده است. سدان کامپکت کیا که در آمریکای شمالی با نام فورته 
عرضه می شود، در نسل جدید با لیستی بلند باال از تجهیزات استاندارد و آپشن های 

لوکس، در 2 مدل LX و EX قابل سفارش خواهد بود. 
کمپانی کیاموتورز با تکیه بر ش��عار »The Power To Surprise«  و با هدف 
کس��ب موفقیت های گسترده تر در عرصه صنعت خودرو، س��ال 2013 را آغاز کرد 
و بی ش��ک امسال نیز همچون سال ها ی گذشته، س��الی سرشار از افتخار برای این 

کمپانی بزرگ کره ای و اعضای خانواده اش خواهد بود.
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شرکت اطلس خودرو در 
سال 1388 موفق به کسب 
گواهینامه سیستم مديريت 
يکپارچه تحت استانـــداردهاي
ISO9001:2008 و

ISO10002:2004 از شرکت 
TUV NORD شد.

در جشني که با تالش گروهي 
در واحد قطعات شرکت اطلس 
خودرو ترتیب داده شــــــده بود،  
مراســــــــم يلداي ايراني، در محل 
رستوران تازه تاسیس اين شرکت 
با بیان تاريخچه يلدا، مراسم باشکوه 
شاهنامه خواني، تفألي بر فال حافظ  
و پذيرايي ويژه شب يلدا با حضور 
کلیه همکاران واحد و مديران 
محترم و معاونت و مديريت شرکت  
اطلس خودرو برگزار شد.

 خبرنامه داخلی 
 شرکت اطلس خودرو   
24 صفحه رايگان

سال سوم - شــماره 31  

 تعداد کثیري از خريداران 
کیا در سرتاسر دنیا به دنبال 
خودروهايی با امکانات لوکس 
تر و فناوری های پیشرفته تر 
هستند. با مجموعه بی نظیری از 
امکانات رفاهی و سیستم های 
ايمنی پیشرفته که در کادنزای 
جديد ارائه می شوند، اين 
سدان لوکس کیا معیارهای تازه 
ای را برای کالس سدان های 
لوکس معرفی خواهد کرد. اين 
بخشی از سخنان آقای هیونگ 
کئون لی، نايب رئیس کیاموتورز، 
در مراسم رونمايی رسمی از 
فیس لیفت کادنزا در نمايشگاه 
بین المللی خودرو آمريکای 
شمالی ديترويت بود.

رکورد جهاني 
کیا موتورز در 
سال 2012 
فروش از مرز 
2.7میلیون 
دستگاه گذشت

بنا به اعالم کیا موتورز، 
فروش سال 2012 
خودروهای سواری، 
 )RV( خودروهای تفريحی
و خودروهای تجاری اين 
کمپانی به رقم قابل توجه 
2.710.017 دستگاه رسید 
که نشان از جايگاه باالی 
KIA به عنوان يکی از رو 
به رشد ترين خودروسازان 
دنیا دارد. 

8
 GBG قرعه کشی مسابقات جام
در روز چهارشنبه 91/10/20 
در محل آمفی تئاتر شرکت آسان 
 موتور و با حضور حدود

 100 نفر از همکاران گروه 
بزرگ GBG انجام شد.   

قرعه کشی مسابقات 
 تجربه ای تازه برای جام GBG برگزار شد

 کیا در بازار 
سدان های لوکس

 تمديد گواهینامه 
سیستم يکپارچه 
مديريت کیفیت برای 
 چهارمین سال پیاپی 
 با اقتدار 
و بدون عدم انطباق

کوتاه و خواندنی

 از تصور تا واقعیت

گروه کیا - هیونداي انتصاب پیتر شرير 
به عنوان مهندس ارشد مرکز طراحي 
خود را رسمًا اعالم کرد. اين اقدام در 
راستاي تعامل منابع و خلق هم افزايي 
بین دو برند انجام شده و اين تغییر 
بخشي از تالش هاي عمده اين گروه 
خودروسازي در راستاي تقويت رقابت 
از طريق رشد کیفي است. 

حضور گسترده کیاموتورز 
در نمايشگاه بین المللی 

خودرو لس آنجلس 2012

افتتاح اولین عاملیت مجاز 
کیاموتورز در استان لرستان

عرضه سدان فول سايز 
لوکس کیا کوئوريس در 

خاورمیانه

 کسب 2 جايزه
  ارزشمند 

iF در رقابت طراحی

13

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره سی و يکم  بهمن 1391

يلدا در اطلس خودرو
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آن دس�ته از مال�کان ی�ا خریداران اس�پورتیج که 
عالقه مند به کش�ف اطالعات بیش�تر در مورد این 
شاسی بلند شیک کیا هستند، عاشق نرم افزارهاي 
کارب�ردي جدی�د KIA Sportage iPad خواهند 

شد. 
این نرم افزار جدید ش�اید در نگاه اول یک بروشور 
الکترونیکی اس�تاندارد به نظر نیاید، اما جو فعل و 

انفعالی و تعاملی آن به گونه ای اس�ت که کاربران را 
شگفت زده می کند. 

Sportage iPad از خصوصیات فنی خودرو گرفته 
تا فلسفه طراحی آن می تواند به تمامی سواالت رایج 
کاربران در مورد اسپورتیج پاسخ دهد. پاسخ ها نیز 
هم به صورت صوتی ارائه می ش�وند و هم با کیفیتی 
ب�اال در مقابل دیدگان کاربر ب�ه نمایش در می آیند. 

این نرم افزار جدید همانطور که اش�اره ش�د، برای 
 iPad طراحی ش�ده و در کنار ارائه مشخصات فنی 
 مدل ه�ای مخص�وص اروپ�ا و بازار ه�ای عمومی، 
قابلیت های�ی همچ�ون نمایش 360 درج�ه بدنه و 
کابین، سفارشی س�ازی خودرو ب�ا تغییر رنگ بدنه 
و ن�وع چرخ ها و معرفی خ�ودرو در قالب یک فیلم 

سه بعدی را نیز دارد.

توس��عه  راس��تاي  در  اطل��س خ��ودرو  ش��ركت 
خدمت رس��اني ب��ه اعضای خان��واده كي��ا، در ماه 
گذش��ته اقدام به افتتاح عامليت 571 آقاي باژدان 
در ش��هر خرم آب��اد كرده اس��ت. اي��ن عامليت كه 
در شهرس��تان خرم آب��اد، بلوار بهارس��تان، ميدان 
بهتارس��تان واقع اس��ت، آمادگي خدمت رساني به 
هموطنان لرستاني را در حوزه هاي فروش خودرو، 
خدم��ت پس از ف��روش خودروهاي كي��ا و تامين 
قطع��ات را بر عهده دارد. عامليت 571 خرم آباد به 
مديريت آقاي سجاد باژدان و با نيروهاي متخصص 
و حرفه اي فعالي��ت مي كند، اين عامليت با رعايت 
الزامات استانداردس��ازي 2011 كياموتورز ساخته 
ش��ده تا هموطن��ان بتوانند در اين فض��ا با نهايت 

آرامش، خدمات مورد نياز خود را دريافت كنند.

تي��م چوگان بان��وان KIA ب��ا اقتدار به مقام نخس��ت 
تورنمن��ت چهار جانبه La Aguada آرژانتين دس��ت 
يافت. در اين رقابت كه از تاريخ س��وم دسامبر 2012 
در باش��گاه چوگان La Aguada واقع در حومه شهر 
 Agua Fría، El بوينس آيرس آغاز ش��د، تيم ه��ای
Metejón و Canning ني��ز حض��ور داش��تند. تيم 
كي��ا در اولين بازی با نتيج��ه قاطع 5 بر يک برابر تيم 
 Agua كنين��گ پي��روز ش��د ت��ا در دور دوم در برابر
Fría صف آرايی كند. اين بازی با برد خفيف 6 بر 6/5 
Agua Fría همراه ش��د تا پس از امتياز ش��ماری، 2 
تي��م به فين��ال تورنمنت راه يابند. ام��ا در بازی فينال 
 KIA كه روز نهم دس��امبر برگزار شد، بانوان چوگان باز
ديگر فرص��ت خودنمايی به حريف ندادند و در نهايت، 
با پيروزی 5 بر 4/5، جام قهرمانی را باالی س��ر بردند. 
كنينگ نيز در بازی رده بندی با نتيجه 6 بر 4 در برابر 
El Metejón به پيروزی رس��يد تا جايگاه س��وم اين 

تورنمنت را به خود اختصاص دهد.

 نمايش��گاه بين الملل��ی خ��ودرو لس آنجلس ب��ه عنوان 
يک��ی از مهم تري��ن رويدادهای صنعت خ��ودرو آمريکای 
ش��مالی، همه س��اله از اواخر نوامبر به مح��ل گردهمايی 
بزرگ تري��ن خودروس��ازان دنيا تبديل می ش��ود. اهميت 
اين رويداد بين المللی، به قرار گرفتن شهر لس آنجلس در 
پرجمعيت ترين ايالت آمريکا، يعنی كاليفرنيا باز می گردد. 
از هر 10 خودرويی كه در آمريکا به فروش می رسد، يک 
خودرو با پالک كاليفرنيا به ثبت رس��يده است. در ضمن، 
يک س��وم از مجموع خودروهای الکتريکی و يک چهارم از 
مجموع خودروهای هيبريدی )بنزينی- الکتريکی( اياالت 
متحده آمري��کا نيز در اين ايالت ت��ردد دارند. كياموتورز 
ب��ا آگاه��ی از اهميت باالی اي��ن روي��داد بين المللی، در 
LA Auto Show امس��ال ك��ه از تاري��خ 30 نوامبر در 
مركز همايش های ش��هر لس آنجل��س آغاز به كار كرد و تا 
9 دس��امبر پذيرای عموم بازديدكنن��دگان بود، حضوری 
گسترده داشت و در كنار نمايش محصوالت متنوع خود، 
نس��ل جديد فورته )س��راتو(، فيس ليفت سورنتو و سری 
دوچرخه ه��ای جديد K Velo را نيز ب��رای اولين بار در 

آمريکای شمالی به نمايش گذاشت.

واپسين روزهای سال 2012 ميالدی مصادف شد با كسب 
2 جايزه ارزشمند ديگر برای كيا موتورز. اين بار نسل دوم 
 Optima و نرم افزارهاي كاربردي خالقانه 
iPad موف��ق به كس��ب جاي��زه اول بخش های »طراحی 
حمل و نقل« و »طراحي رسانه های ديجيتال- نرم افزارهاي 
كاربردي موبايل« در رقابت طراحی iF شدند. نسل جديد 
 كه از نيمه دوم سال 2013 راهی بازارهای 
اروپايی خواهد ش��د، از ميان بي��ش از 3 هزار محصول از 
48 كشور دنيا، جايزه اول بخش »طراحی حمل و نقل« را 
به خود اختصاص داد.  جديد با ش��انه هايی 
برآمده و بهره گيری از فرمی آيروديناميک، از نظر ظاهری 
تفاوت قاب��ل توجهی با مدل 5در خ��ود دارد و با كاهش 
4 ميلی مت��ر در ارتفاع س��قف، عقب تر رفتن س��تون های 
ميان��ی به مي��زان 22 ميلی متر و طراح��ی مجدد دماغه 
و قس��مت عقب، ژس��تی تهاجمی تر و كوپه مانند به خود 
گرفت��ه اس��ت. در طرف مقاب��ل، نرم افزاره��اي كاربردي 
جديد Optima iPad در كنار سرعت باال، قابليت هايی 

همچون ديد 720درجه از بدنه و كابين را دارد.

 پس از 5 سال فعاليت گروهي همکاران واحد قطعات 
ش��ركت اطلس خودرو در راس��تاي اعت��الي اهداف 
س��ازماني، در تاريخ 27 دي ماه س��ال 1391 فاكتور 
شماره 100000 صادر شد و اين بهانه اي شيرين بود 
تا تمامي هم��کاران مجموعه اطلس خودرو به هدف 
تحکيم وحدت س��ازماني و استمرار خدمت رسانی به  
خانواده بزرگ اطلس خودرو گرامی در جشني كه در 

آن واحد ترتيب داده شده بود، گرد هم آيند.
در اين مراسم كه با دعوت از معاونت محترم اجرايي 
ش��ركت اطلس خ��ودرو و كليه مدي��ران اجرايي به 
همراه كارشناسان واحد هاي اين مجموعه برگزار شد، 
ضمن پذيرايي از مدعوين با ايراد س��خناني توس��ط 
مدي��ر واح��د قطعات آق��ای مهندس اخباري��ه و نيز 
معاونت اجرايي ش��ركت اطلس خودرو آقای مهندس 
احتش��ام زاد، ضمن بيان موفقيت هاي كسب شده در 
مجموع��ه و پيش��ينه همکاري ه��اي تنگاتنگ واحد 
قطعات با ساير واحد هاي مجموعه از حسن همکاري 
ايشان در جهت دس��تيابي اين واحد به موفقيت هاي 

جاري قدرداني به عمل آمد. 

بهره من��دی از منابع عظيم نف��ت و گاز نه تنها در چند 
س��ال اخير چهره ای م��درن به امارات متح��ده عربی، 
عربستان سعودی، عمان، بحرين و اردن بخشيده، بلکه 
تمايل به تجمل و زرق و برق را نيز در اين كش��ورهای 
شيخ نش��ين افزايش داده است. اين كشورها سريع ترين 
نرخ رش��د اقتصادی را دارن��د و گاه با هتل های لوكس 
و س��ازه های تحسين برانگيزی همچون برج خليفه دبی 
ك��ه بلندترين س��ازه دنيا لقب گرفته، در صدر ليس��ت 
لوكس ترين مکان های توريس��تي قرار می گيرند. با اين 
توصيفات، مرحل��ه قبل از معرف��ي خودروهاي لوكس 
مي توان��د با انجام تس��ت جذابي��ت و كيفيت خودروها 
در مي��ان لوكس تري��ن رانن��دگان دنيا ص��ورت پذيرد. 
اين دليلي اس��ت كه كمپاني بزرگ و معتبري همچون 
كي��ا موتورز اقدام به رونمايي خ��ودرو لوكس خود، كيا 
كوئوريس در خاورميانه مي كند. كياموتورز ماه گذشته 
با برگزاري مراس��مي جداگانه در عمان و س��پس هتل 
آتالنتيس دبي، به صورت رسمي عرضه سدان فول سايز 

لوكس خود در بازارهاي بين المللي را آغاز كرد.

با APP جدید
Sportage iPad 
 اسپورتیج خود را
 بیشتر بشناسید!

افتتاح اولین عاملیت 
 مجاز کیاموتورز

 در استان لرستان

 قهرمانی تیم چوگان
  KIA در تورنمنت 

La Aguada

حضور گسترده کیاموتورز 
در نمایشگاه بین المللی 

خودرو لس آنجلس 2012

 کسب 2 جایزه
  ارزشمند 

iF در رقابت طراحی
صدور صدهزارمین 

فاکتورقطعات

عرضه سدان فول سایز 
لوکس کیا کوئوریس در 

خاورمیانه
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اطلس خودرو 
 تمدید گواهينامه سيستم 
یکپارچه مدیریت كيفيت 
 برای چهارمين سال پياپی 

با اقتدار و بدون عدم انطباق

نگاهي ب�ه چهارمین دوره ممیزي 
سیس�تم هاي یکپارچ�ه مدیریت 

کیفیت
ش��ركت اطل��س خ��ودرو در س��ال 
1388 موف��ق ب��ه كس��ب گواهينامه 
سيس��تم مديري��ت يکپارچ��ه تحت 
و  ISO9001:2008استان���داردهاي

 TUV از ش��ركت ISO10002:2004
NORD ش��د. پس از آن در سال هاي 
1389 و 1390 مميزي هاي مراقبتي 
جه��ت اطمينان از حف��ظ و برقراري 
سيس��تم هاي اس��تقرار يافت��ه انجام 

گرفت. 
با سپري شدن مدت 3 سال از استقرار 

اين سيس��تم در س��ال 1391 نياز به 
انج��ام مميزي مجدد جه��ت تجديد 
صدور گواهينامه بوده كه عبارت است 
از مميزي اس��تقرار، نگهداري و بهبود 
انجام ش��ده در سيستم طي اين دوره 
3س��اله و اطمينان از احراز صالحيت 
س��ازمان جهت تاييد ادامه اس��تفاده 
از گواهينامه هاي ياد ش��ده كه طبيعتاً 
ممي��زي تجدي��د ص��دور گواهينامه 
را به يک��ي از س��ختگيرانه ترين انواع 
مميزي ه��اي برون س��ازماني تبدي��ل 

مي كند. 
تيم توس��عه سيس��تم از مهرماه سال 
ج��اري جه��ت انج��ام مميزي ه��اي 
 Preparing آماده س��ازي  و  داخلي 
ممي��زي  انج��ام  جه��ت  س��ازمان 
برون س��ازماني آغ��از ب��ه برنامه ريزي 
و انج��ام فعاليت كرده اس��ت و بدين 
منظور كليه واحدهاي سازمان، مورد 

گرام��ي پ��س از نماي��ش فيلمي جهت 
معرفي گ��روه تجاري گرام��ي، به بيان 
توضيحي مختص��ر در رابطه با وضعيت 
و نقشه راه س��ازمان و رويکرد مديريت 
مبن��ي ب��ر پياده س��ازي و درک كامل 
سيس��تم در سطوح س��ازمان و فراتر از 
اخ��ذ گواهينامه پرداختند و خواس��تار 
انجام مميزي ب��ا حداكثر دقت و بدون 

اغماض شدند. 
ب��ا  ممي��زي،   Process فرآين��د  
ممي��زي مديريت ارش��د آغاز ش��ده و 
س��پس با مميزي واحده��اي بازاريابي، 
قطعات  فروش، خدمات پس از ف��روش، 
روز  در  ياف��ت.  ادام��ه  انفورماتي��ک  و 
دوم ممي��زي ني��ز واحده��اي توس��عه 
مناب��ع  مديري��ت(،  سيس��تم)نماينده 
انس��اني و CRM م��ورد ممي��زي قرار 

گرفتند.
با انجام مراس��م اختتاميه در روز ششم 
دي ماه فرآيند مميزي به پايان رس��يد. 
در اين مراس��م كه با حض��ور مديريت 
ارش��د و مديران واحدها، تيم توس��عه 
سيس��تم و همچنين مع��اون كل منابع 
انس��اني و توس��عه سيس��تم مهن��دس 
طيبي انجام گرفت، مهندس اسکندري 
گزارش مميزي انجام شده را ارائه كرده 
و با اش��اره به نبود هرگونه عدم انطباق 
به بيان نق��اط قوت سيس��تم مديريت 
يکپارچه پرداختند. از جمله نقاط قوت 
بيان ش��ده مي توان به موارد زير اشاره 

كرد:
 ممي��زي داخلي جامع انجام ش��ده 
و برگ��زاري هدفمند جلس��ات بازنگري 

مديريت
 بررسي و پيگيري اقدامات انجام شده 
جهت رفع عدم انطباق هاي يافته ش��ده 

در مميزي هاي داخلي مرحله قبل
 رسيدگي موثر به شکايات مشتريان

 طراح��ي و پوياي��ي سيس��تم جهت 
دستيابي به اهداف

 رش��د فعاليت ه��ا در جه��ت بهبود 
مستمر سيستم مديريت كيفيت

 پايش و اندازه گيري مستمر فرآيندها
 بازنگ��ري كلي��ه تغيي��رات موثر بر 
سيس��تم مديري��ت كيفي��ت از جمل��ه 

بازنگري مستمر مستندات
 رعايت الزامات س��اير استانداردهاي 

مربوطه و مورد نياز سازمان  
سپس مهندس اسکندري به بيان چند 
توصي��ه جهت بهب��ود هر چه بيش��تر 
فرآيندهاي سيس��تم مديريت يکپارچه 

كيفيت پرداختند.
در پايان ضمن تبري��ک اين موفقيت و 
با س��پاس از حمايت سيد محمد گرامي 
رياس��ت محترم ش��ركت كه با رويکرد 
فرآين��دي و تفک��ر سيس��تمي همواره 
مس��ير دس��تيابي ب��ه توس��عه علمي و 
ش��کوفايي ش��ركت را هم��وار كرده اند، 
قدردان��ي خ��ود را از يکاي��ک همکاران 
اع��الم ك��رده و موفقيت هرچه بيش��تر 
ش��ركت اطلس خ��ودرو را از پيش��گاه 

پروردگار يکتا آرزومنديم. 

اس�تاندارد  ب�ر  گ�ذرا  نگاه�ي 
ISO9001:2008

كيفي��ت  مديري����������ت  سيس��تم 
از  اس��ت  عب��ارت   ISO9001:2008
مراح��ل  در  ك��ه  الزامات��ي  مجموع��ه 
اثربخش��ي  توس��عه، اس��تقرار و بهبود 
سيس��تم مديريت كيفيت، س��ازمان را 
براي گزين��ش رويکرد فرآيندي ترغيب 

مي كند.
اين سيستم با مدون كردن فعاليت هاي 
موجود در سازمان، شناسايي فرآيندها و 
تعامل  Interactions و توالي موجود 
بين فرآيندها و تعيين شاخص هاي موثر 
بر فرآيندها، بر پايش فرآيندها و بهبود 

مستمر فرآيندها تمركز دارد.
از جمله الزامات يک سيس��تم مديريت 
كيفيت تعيين خط مش��ي مش��خص و 
اثرگذار توس��ط مديريت ارشد سازمان 
اس��ت. همچني��ن نظامنام��ه كيفي��ت 
تبيين كنن��ده رويک��رد س��ازمان جهت 
پوش��ش دهي هر يک از بندهاي الزامات 

است.
ش��امل   ISO9001:2008 اس��تاندارد 
8 فصل اس��ت. الزامات اين استاندارد در 
فصل هاي چهارم تا هش��تم تشريح شده 

است.

فص�ل چه�ارم: سیس�تم مدیریت 
کیفیت

در اين فصل الزامات مربوط به شناسايي 
و تدوي��ن فرآينده��ا و تاثي��ر متقاب��ل 
فرآينده��ا، منابع مورد ني��از و پايش و 
اندازه گيري فرآيندها و س��پس الزامات 
مستندس��ازي و ارتباط آن با سيس��تم 

مديريت كيفيت تشريح شده است. 
همچني��ن نظامنام��ه كيفي��ت، كنترل 
مس��تندات و كنترل س��وابق كيفيت از 
ديگ��ر موضوع��ات تشريح ش��ده در اين 

فصل هستند.

 فصل پنجم: مسئولیت مدیریت 
س��ازمان بايد ش��واهدي مبني بر تعهد 
خود نس��بت به توسعه استقرار سيستم 
مديري��ت كيفيت و نيز بهبود مس��تمر 
اثربخشي آن توس��ط ابزارهاي مربوطه 
فراهم آورد. در اين فصل الزامات مربوط 
به تعهدات مديريت، خط مشي كيفيت، 
اه��داف كيفيت و طرح ريزي سيس��تم 

مديريت كيفيت عنوان شده است.

فصل ششم: مدیریت منابع
صالحي��ت، آموزش و آگاه��ي كاركنان 
بايد تعيين ش��ده و آموزش هاي الزم به 
ايش��ان ارائه شود. همچنين منابع مورد 
نياز جهت اس��تقرار و نگهداري سيستم 
مديري��ت كيفي��ت و بهب��ود مس��تمر 
افزاي��ش  نهاي��ت  در  و  آن  اثربخش��ي 

با انج�ام مراس�م اختتاميه 
دي م�اه  شش�م  روز  در 
فرآين�د ممي�زي ب�ه پاي�ان 
رس�يد. در اي�ن مراس�م كه 
با حض�ور مديريت ارش�د 
و مدي�ران واحده�ا، تي�م 
توسعه سيستم و همچنين 
مهن�دس طيبي مع�اون كل 
منابع انس�اني و توس�عه 
گرف�ت،  انج�ام  سيس�تم 
مهندس اسكندري گزارش 
مميزي انجام ش�ده را ارائه 
ك�رده و با اش�اره ب�ه نبود 
هرگون�ه ع�دم انطب�اق به 
بي�ان نق�اط قوت سيس�تم 
مديريت يكپارچه پرداختند

تي�م توس�عه سيس�تم از 
مهرم�اه س�ال ج�اري جهت 
انج�ام مميزي ه�اي داخلي 
و آم�اده س�ازي س�ازمان 
ممي�زي  انج�ام  جه�ت 
برون س�ازماني آغ�از ب�ه 
انج�ام  و  برنامه ري�زي 
فعاليت ك�رد و بدين منظور 
كلي�ه واحده�اي س�ازمان 
مورد ممي�زي داخل�ي قرار 

گرفت

در امتداد اطلسدر امتداد اطلس

مميزي داخلي قرار گرفت. با توجه به 
اينکه الزامات درون س��ازماني شركت 
اطلس خودرو بس��يار فراتر از الزامات 
استانداردهاي مذكور است، معيارهاي 
ممي��زي عالوه بر اس��تانداردها، كليه 
روش هاي اجرايي، دس��تورالعمل ها و 
آيين نامه هاي مصوب شركت را شامل 

مي شود.
مميزي داخلي با ماهيت ارائه مشاوره 
انجام شد، بدين مفهوم كه با رويت هر 
 Non-compliance عدم انطب��اق
توضيح��ات الزم جهت رف��ع مورد به 
مميزي ش��وندگان ارائه ش��د و با اين 
رويک��رد س��عي در شناس��ايي و رفع 
ريش��ه اي مشکالت سيس��تم صورت 

گرفت.
با توجه به توضي��ح فوق تيم مميزي 
پ��س از انج��ام ه��ر ممي��زي داخلي 
در  را  تکميل ش��ده  چک ليس��ت هاي 
اختي��ار مميزي ش��وندگان ق��رار داد 
تا ايش��ان ضمن مش��اهده نتيجه در 
صورت نياز به هر گونه طرح پرس��ش 
و رف��ع ابهام اقدام كند و همچنين در 
صورتي كه ش��واهدي دال بر پوش��ش 

الزامات و رفع عدم انطباق در اختيار 
دارند، موارد را ارائه كنند.

پ��س از تکميل گزارش، با تش��کيل 
جلس��ه بازنگ��ري مديري��ت مرك��ب 
از مديري��ت ارش��د و تي��م توس��عه 
سيس��تم، گ��زارش ممي��زي داخلي 
به مديريت ارش��د ارائه ش��د. در اين 
جلس��ه نتيج��ه اقدامات انجام ش��ده 
جه��ت اج��راي تصميم��ات بازنگري 
مديري��ت س��ال 1390، گزارش های 
بازخورد مش��تريان، گزارش های عدم 
انطباق ها و اقدامات انجام شده جهت 
بهبود فرآينده��ا و نتايج فرآيندها به 
مديريت ارشد ارائه شد و صورتجلسه 
بازنگري س��ال جديد به عنوان نقشه 
راه سيس��تم مديري��ت كيفيت جهت 

سال آينده تهيه شد. 
در تاري��خ پنج��م و شش��م دي م��اه 
مميزان شركت Tuv Nord با حضور 
در س��ازمان اقدام به انج��ام مميزي 

برون سازماني كردند.
س��رمميزي تي��م بر عه��ده مهندس 
از  ك��ه  ب��وده  اس��کندري  ف��رزام 
 باسابقه ترين سرمميزيان ارشد شركت 
TUV NORD ايران – آلمان هستند.

دكتر محمدرضا صادقي نيز به عنوان 
مميز، تيم را همراهي كردند. 

جلس��ه افتتاحيه در بامداد روز پنجم 
دي م��اه و ب��ا حضور مديريت ارش��د 
انجام ش��د. در اين جلسه سيد محمد 

گردآوری:
مجید ایرواني
سرپرست
 توسعه سیستم
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 وقت��ي برگ ري��زان پاييز به ايس��تگاه آخر 
مي رس��د و زمس��تان برفي براي پوش��يدن 
لباس س��فيدش آماده مي ش��ود، يلدا ميان 
اي��ن رفت و آمد فصل ها، جش��ني ب��ه اندازه 
طوالني ترين ش��ب س��ال ب��ر پ��ا مي كند. 
شب نش��يني در يلدا رس��م ديرينه ايرانيان 
اس��ت؛ به ج��ا آوردن اين س��نت زيب��ا نماد 
صميميت و محبت و ايجاد يک حس و حال 
مثبت در اعضاي خانواده هاي ايراني اس��ت. 
ش��ركت اطلس خودرو همواره مناسبت هاي 
ملي را محترم مي ش��مارد و به جا آوردن اين 
س��نت ها را فرصتي جه��ت تحکيم روابط و 
تقويت روحيه اعضای خانواده اطلس خودرو 
قلمداد مي كند تا عالوه بر زنده نگه داش��تن 
رس��وم اين مرز و بوم، فضايي مملو از شادي 
و صميمي��ت را براي اعض��اي خانواده خود 
فراهم آورد. يلداي امسال هم، اطلس خودرو 
با چيدن سفره يلدا با رنگ و بوي كياموتورز 

به استقبال زمستان رفت.

فلسفه شب یلدا
ش��ب يَلدا بلندترين شب س��ال در نيم كره 
شمالی زمين اس��ت. اين شب به زمان بين 
غروب آفتاب از سي ام آذر )آخرين روز پاييز( 
تا طل��وع آفتاب در اول ماه دی )نخس��تين 
روز زمس��تان( اطالق می شود. شب يلدا در 
نيم كره ش��مالی با انقالب زمستانی مصادف 
اس��ت و به همي��ن دلي��ل از آن زم��ان به 
بعد طول روز بيش��تر و طول ش��ب كوتاه تر 
می ش��ود. سال هاس��ت كه اين شب بهانه اي 
اس��ت ت��ا خانواده هاي ايران��ي دور همديگر 
جمع ش��وند و طوالني ترين ش��ب س��ال را 
جش��ن بگيرند؛ گرچ��ه در عصر م��ا، مردم 
ش��ب يلدا را با ش��يريني، تنق��الت و ديد و 
بازديدها گرامي مي دارند و اين شب براي ما 
با هندوانه هاي روي سفره ها تداعي مي شود، 
اما شب يلدا فقط منحصر به دوره ما نيست 
بلکه اين آيين ملي، تاريخ ديرينه اي را هم با 

خود به دوش مي كشد. 
 يل��دا ب��ه معن����������اي تول��د اس��ت و 
 Ancient Persians  ايرانيان باستان 
معتقد بودند كه پس از ش��ب يلدا، خورشيد 
دوباره متولد مي ش��ود و با تابش بيشتري بر 
زمين مي تابد. به باور ايرانيان باستان در اين 

یلدا در اطلس خودرو
شب، مهر يا همان خورشيد زاييده مي شود. 
ايراني ها بر اين گمان بودند كه در اين شب، 
الهه مهر ب��ه نام »ميترا« ب��ه دنيا مي آيد و 
اي��ن زايش، براي آنان همراه با خير و بركت 

خواهد بود. 
حت��ي روايت ش��ده اس��ت ك��ه ايراني هاي 
عصر پيش��ين، براي ديدن طلوع خورش��يد، 
تا خ��ود صبح بيدار مي ماندن��د و با خوردن 
اي��ن  متن��وع،  ش��يريني هاي  و   ميوه ه��ا 
 شب طوالني Night long را تا سپيده دم 
جش��ن مي گرفتند. يکي از سنت هاي بسيار 
زيباي��ي ك��ه در اي��ن ش��ب بي��ن ايراني ها 
رواج داش��ته، حضور ضروري س��المندان و 
ريش س��فيدان فاميل در كن��ار جوانان بوده 
اس��ت. حضور كهنساالن در جمع همان قدر 
اهميت داشت كه خورش��يد كهنسال براي 
انس��ان ها مهم بود. ايرانيان باستان، روز پس 
از شب يلدا را هم جشن مي گرفتند و به آن 
»جش��ن خورروز« مي گفتند. خور به معني 
خورشيد و جش��ن خورشيد است. تاريخچه 
اين ش��ب طوالني در اي��ران، قدمتي بالغ بر 

7000 سال دارد.

جهاني بودن یلدا
عالوه بر ايرانيان سراسر كشور كه شب يلدا 
را مظهري از ش��ادي مي دانس��تند، مردمان 
اق��وام ديگر نيز در آخرين ش��ب پاييز، دور 
هم جمع مي ش��دند و زيبايي اين شب بلند 
را پاس مي داش��تند. بين غير فارس��ي زبانان 
نيز تاريخچه و ردپاي جش��ن آخرين ش��ب 
پاييز ديده مي ش��ود. به طور مثال، در يونان 
باس��تان ني��ز اگرچه دقيقا به آخرين ش��ب 
پايي��ز Autumn، يلدا نمي گفتند، اما اين 
ش��ب را جش��ن مي گرفتند و به آن جش��ن 

خداون��د خورش��يد مي گفتن��د. حتي گفته 
مي شود كه مسيحيان سرزمين هاي اروپايي 
نيز در قرن هاي گذش��ته، آخرين شب پاييز 
و تولد حضرت مس��يح را با يکديگر جش��ن 

مي گرفتند.
مردم كشور باستاني مصر هم حدود 3500 
تا 4000 س��ال قبل، به خوبي مي دانس��تند 
كه در اين ش��ب، مدت زمان تاريکي بيشتر 
از ش��ب هاي قبل اس��ت و به بهانه اين شب 
طوالني، تا روزهاي متوالي به شادي و سرور 
مي پرداختند. به هر ح��ال، اگر به تاريخچه 
ش��ب يلدا نگاهي گ��ذرا بيندازي��م، متوجه 
مي ش��ويم كه اين ش��ب نه تنه��ا در ايران، 
بلکه در بسياري از كشورها با مفاهيم صلح، 

دوستي و شادي همراه بوده است

حافظ در شب بیداري ایراني ها
س��ال هاي متوالي است كه غزليات حافظ بر 
سر سفره هاي شادي شب يلدا، به يک عادت 
ش��يرين بين هموطنان ما بدل ش��ده است. 
حافظ، حافظه تاريخي ماس��ت و اش��عار او 
برآمده از حقيقت عارف مسلک و صلح جوي 
ايرانيان اس��ت و ش��ايد هم به همين دليل 
باشد كه س��روده هاي او هفت قرن پي در پي 
در روح و جان ايراني ها تنيده ش��ده اس��ت.

بس��ياري از خانواده هاي ايراني در شب يلدا، 
تفأل��ي به ديوان حاف��ظ مي زنند و همچنان 
اين س��نت ديرينه در ش��ب يلداي بسياري 
از ايرانيان مش��هود است. در واقع ايرانيان بر 
اي��ن باور بودند كه چون در ش��ب يلدا، الهه 
مهر به نام ميترا متولد مي ش��ود، مي توان به 
بركت همين شب از وقايع آينده آگاه شد و 
بعدها همين آينده بيني از طريق فال حافظ 

انجام شد. 

اما ش��ب يلدا فق��ط دور هم نش��يني و مرور 
خاطره ها  Memory نيست، عالوه بر آداب 
و رسوم فوق شامل رسوم تغذيه اي خاص خود 

نيز است.
انتخاب مواد غذايي خاصي از بين س��اير مواد 
غذايي و تأكيد برقرار دادن اين مواد غذايي بر 
سر س��فره ش��ب يلدا نه تنها يک رسم، بلکه 
نکات تغذيه اي خاصي را دنبال مي كند كه در 

اينجا به اين نکات مي پردازيم:
 هندوان��ه: يادآور گرماي تابس��تان و حرارت 
است. باور بر اين است كه اگر مقداري هندوانه 
در ش��ب يلدا بخوريد، در سراس��ر زمس��تان 
طوالني، سرما و بيماري بر شما غلبه نخواهد 
كرد و اين باور، با خواص هندوانه كه سرشار از 
ويتامين هاي A و B و C است، مطابقت دارد.

انار: اين ميوه در س��فره شب يلدا نماد شادي 
و زايش است. انار ميوه اي است كه از قديم از 
آن به عنوان ميوه اي خون ساز ياد مي شود. به 
اف��رادي كه رنگي مهتابي و از نظر جثه رنجور 
بودن��د، توصيه مي ش��د كه آب انار بنوش��ند. 
 C امروزه اثبات ش��ده انار سرش��ار از ويتامين
است كه س��بب تقويت سيستم ايمني بدن و 
تصفيه كننده خون و سرشار از آهن است، در 
نتيجه موجب افزايش انرژي و خون سازي در 
بدن فرد مي ش��ود و تصفيه خون مانند زندگي 
يا زايش دوباره انسان است؛ به همين علت انار 

را نماد زايش و شادي مي دانند.
 آجيل ش��ب يلدا شامل پس��ته، بادام، گردو، 
فندق و در بعضي مناطق كش��ور از ميوه هاي 
خش��ک نيز به عنوان آجيل شب يلدا استفاده 
مي ش��ود. آجيل به عنوان سالم ترين تنقالت 
شناخته ش��ده و داراي فيب��ر باالس��ت كه در 
درمان يبوست، چاقي، انواع سرطان ها از جمله 
سرطان معده و روده بسيار مؤثر است. آجيل 
داراي ان��واع ويتامين هاي گروه E و B، روي، 
 A كلسيم، فسفر و پتاسيم، منيزيم، ويتامين
و پروتئين اس��ت كه وج��ود اين مواد در بدن 
موجب افزايش تراكم اس��تخوان و جلوگيري 
از ريزش مو و چين و چروک پوس��ت، درمان 
افس��ردگي، افزاي��ش ق��درت بيناي��ي و رفع 

خستگي و گرفتگي عضالت مي شود.

جش�ن یل�داي ایران�ي در محف�ل واحد 
قطع�ات ش�رکت اطل�س خ�ودرو نی�ز 

برگزارشد
در جشني كه با تالش گروهي در واحد قطعات 
ش��ركت اطلس خودرو ترتيب داده ش������ده 
بود، مراس����������م يلداي ايران��ي، در محل 
رس��توران تازه تاس��يس اين ش��ركت ب��ا بيان 
تاريخچه يلدا، مراس��م با شکوه شاهنامه خواني، 
تفألي بر فال حافظ و پذيرايي ويژه شب يلدا با 
حضور كليه همکاران واحد و مديران محترم و 
معاونت و مديريت شركت اطلس خودرو برگزار 

شد. 
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 رضايت مش��تريان شناسايي و تامين
 شود.

 الزام��ات Requirements مربوط 
به تامين زيرس��اخت مناس��ب جهت 
تامين الزامات و دس��تيابي به محيط 
كار مطلوب ش��امل ش��رايط فيزيکي، 
محيط��ي و ... در ادامه اين فصل بيان 

شده است. 

فصل هفتم: پدیدآوري محصول
س��ازمان بايد فرآيندهايي را كه براي 
پديدآوري محصول مورد نياز     است، 

طرح ريزي كرده و توسعه دهد.

اندازه گیري، تحلیل  فصل هشتم: 
و بهبود

 طراحي و اج��راي فرآيندهاي پايش، 
اندازه گي��ري، تحلي��ل و بهب��ود ب��ه 
منظور اطمين��ان از انطباق با الزامات 
محصول، انطباق با سيس��تم مديريت 
كيفيت و اثربخش��ي سيستم مديريت 
 كيفي��ت به ص��ورت مس��تمر، انجام 

گيرد.
ازجمل��ه اي��ن الزام��ات مي ت��وان به 
رضايت مش��تريان، ممي��زي داخلي، 
و  فرآينده��ا  اندازه گي��ري  و  پاي��ش 
محصول اش��اره كرد. كنترل محصول 
نامنطبق و تحليل داده ها از ديگر اين 

الزامات است.
از جمل��ه راهکارهاي اصل��ي تکميل 
بهب��ود مس��تمر،  و   PDCA چرخ��ه 
نهادينه س��ازي اقدام��ات اصالح��ي و 

پيشگيرانه است.
نهاي��ي سيس��تم هاي مديريت  ه��دف 
كيفي��ت، بهب��ود كيفي��ت و افزاي��ش 
رضايت مش��تريان اس��ت كه ش��ركت 
اطلس خودرو با پياده س��ازي استاندارد 
ش��کايات  ب��ه  رس��يدگي  بين الملل��ي 
گام   ISO10002:2004 مش��تريان 
 مهمي در راس��تاي اين ه��دف پيموده 

است. 

اس�تاندارد  ب�ر  گ�ذرا  نگاه�ي 
ISO10002:2004

رس��يدگي  بين الملل��ي  اس��تاندارد 
مش��تريان  ش������������کايات  ب��ه 
ISO10002:2004، ي��ک راهنم��اي 
جام��ع جهت اج��راي موث��ر و كاراي 
فرآيند رسيدگي به شکايات مشتريان 
اس��ت. ش��کايت مش��تريان يک��ي از 
باارزش تري��ن مناب��ع اطالعاتي جهت 
كش��ف مش��کالت و عدم انطباق ها از 
س��ازمان  فرآيندهاي  طريق خروجي 
اس��ت. اين استاندارد ش��امل 8فصل 
ب��وده و خط��وط راهنم��اي اجراي��ي 
اين اس��تاندارد از فصل چه��ارم آغاز 
مي ش��ود. در ادامه م��روري كوتاه به 
اس��تاندارد رسيدگي  راهنماي  اصول 

به شکايات مشتريان خواهيم داشت.

فصل چهارم: اصول راهنما
 چگونگ��ي ام��کان انجام ش��کايت به 
صورت ش��فاف اطالع رس��اني ش��ده 
و در دس��ترس ش��اكيان ق��رار گيرد. 
اخ��ذ ش��کايت  بايد از ه��ر طريق كه 
انجام ش��ده به ش��اكي اطالع رساني و 
بالفاصل��ه اولويت  رس��يدگي به مورد 
تعيين ش��ود. رس��يدگي به ش��کايت 
بي طرفان��ه،  كام��ال   Complaints
ب��دون هرگون��ه تحميل هزين��ه و با 
حف��ظ اصول محرمانگي انجام ش��ود.

كليه شکايات بايد پاسخگويي شود و 
در نهايت فرآيند رسيدگي به شکايات 

مورد بهبود مستمر قرار گيرد.

فصل پنجم: چارچوب رسیدگي به 
شکایات

فص��ل پنج��م اس��تاندارد ب��ه ارائ��ه 
چارچوبي جهت رسيدگي به شکايات 
مي پردازد. تامين منابع، انجام آموزش 
در  س��ازمان  خط مش��ي  تعيي��ن  و 
رس��يدگي به ش��کايات ازجمله موارد 

مهم عنوان شده در اين بخش است.
نماينده مديريت توسط مديريت ارشد 
تعيين مي شود و كليه مديران اثر گذار 
در فرآيند رسيدگي به شکايات نسبت 
به وظايف خود آگاه��ي مي يابند و از 
اجراي اثربخش فرآيند و با هماهنگي 
كام��ل نماينده مديري��ت در محدوده 
تحت مسئوليت خود اطمينان حاصل 
مي كنن��د. الزم به ذكر اس��ت كه در 
فرآيند رس��يدگي به ش��کايات كليه 
كاركن��ان در ارتب��اط با مش��تريان و 

شاكيان مسئول هستند. 
 

فصل ششم: برنامه ریزي و طراحي
 به منظور افزايش وف��اداري و رضايت 
مش��تريان و همچني��ن جه��ت بهبود 
كيفيت خدمات ارائه شده، سازمان  بايد 
يک فرآين��د كارا و اثربخ��ش را جهت 
رس��يدگي ب��ه ش��کايت برنامه ريزي و 
طراحي و هدف گذاري كند. اين فرآيند 
شامل يک مجموعه فعاليت هاي وابسته 
به هم باش��د ك��ه به ط��ور هماهنگ با 
ه��م كار مي كنن��د و از وجود كاركنان، 
و  مال��ي  مناب��ع  م��واد،  اطالع��ات، 
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انج�ام  ام�كان   چگونگ�ي 
ش�كايت به صورت شفاف 
اطالع رس�اني ش�ده و در 
ق�رار  دس�ترس ش�اكيان 
گيرد. اخ�ذ ش�كايت بايد از 
ه�ر طريق ك�ه انجام ش�ده 
ب�ه ش�اكي اطالع رس�اني 
ش�ود و بالفاصله اولويت  
رس�يدگي به م�ورد تعيين 

شود

زيرس��اخت هاي مختلف جهت انطباق 
با خط مش��ي رسيدگي به ش��کايات و 
دستيابي به اهداف بهره مند مي شوند. 

 
فص�ل هفت�م: عملی�ات فرآین�د 

رسیدگي به شکایات
در اي��ن فص��ل ب��ه ش��رح عملي��ات 
و جزئي��ات رس��يدگي به ش��کايات 
پرداخته شده است. فرآيند با دريافت 
شکايت آغاز مي شود و شکايت مورد 
رديابي قرار گرفته و بررسي مي شود. 
پاس��خگويي ب��ه كلي��ه ش��کايات و 
 Decisions اطالع رساني تصميمات
اتخاذشده از سوي سازمان به مشتري 
و چگونگي خاتمه ش��کايات از جمله 
موارد تشريح شده در اين فصل است.

فصل هشتم: حفظ و بهبود
مدون س��اختن سيس��تم رسيدگي به 
ش��کايات، تجزيه و تحلي��ل، پايش و 
مميزي فرآيند رس��يدگي به شکايات 
و ارائه بازخورد اقدامات انجام شده در 
جلس��ه بازنگري مديريت به مديريت 
ارش��د از اهميت بس��زايي برخوردار 

است.
بهبود مس��تمر فرآين��د، هدف نهايي 
اس��تاندارد رس��يدگي ب��ه ش��کايات 
مشتريان است. اين هدف     مي تواند 
از طريق پيگيري تجارب اخذش��ده، 
ترويج رويکرد مشتري محور و نوآوري 
در امر رس��يدگي به شکايات پيگيري 

شود.

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره سی و یکم  بهمن 1391
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ركورد جهاني كيا موتورز در سال 2012 
فروش از مرز 2.7 ميليون دستگاه گذشت 

بن��ا ب��ه اع��الم كي��ا موت��ورز، فروش 
س��واری،  خودروه��ای  س��ال2012 
تفريحی )RV( و تج��اری اين كمپانی 
به رقم قابل توجه 2,710,017 دستگاه 
 KIA رسيد كه نش��ان از جايگاه باالی
ب��ه عن��وان يک��ی از رو به رش��دترين 
خودروس��ازان دني��ا دارد. اي��ن ميزان 
نشان دهنده رشد 9,3 درصدی فروش 
ساالنه KIA نسبت به سال 2011 است 
و در تاري��خ فعاليت های كي��ا موتورز، 
اولين بار اس��ت كه فروش س��االنه اين 
كمپان��ی از مرز 2,7 ميليون دس��تگاه 

می گذرد.
فروش سال KIA 2012 در قاره سبز به 
571,033 دس��تگاه ختم شد كه نشان 
از افزاي��ش 19,5 درص��دی محبوبيت 
اي��ن برند نزد خري��داران اروپايی دارد. 
فروش آمريکای ش��مالی كي��ا موتورز 
هم ب��ا افزايش 15,4 درصدی نس��بت 
به س��ال 2011، به 635,399 دستگاه 
رس��يد. چين ني��ز به عنوان س��ومين 
بازار بزرگ كيا، 512,167 دس��تگاه از 
فروش س��ال 2012 اين كمپانی را به 
خود اختصاص داد تا نشان دهنده رشد 
11 درص��دی تقاضا ب��رای محصوالت 

كي��ا در بزرگ ترين بازار خ��ودرو دنيا 
باش��د. ف��روش س��ال KIA 2012 در 
بازار ه��ای عمومی )آمري��کای مركزی 
و جنوبی، كش��ورهای حوض��ه دريای 
خاورميانه  اقيانوس��يه،  آسيا،  كارائيب، 
و آفريقا( ه��م با افزايش 2,7 درصدی، 
به 509,358 دستگاه رسيده است. در 
اين ميان، كيا سال 2012 را با كاهش 
2,2 درصدی فروش در بازار داخلی كره 
 جنوبی )در مجموع 482,060 دستگاه( 

به پايان رساند.
محبوب تري��ن محص��ول كيا در س��ال 
2012، ريو ب��ود كه در مجموع فروش 
466,826 دس��تگاه را تجربه كرد. پس 
از اي��ن خودرو كالس B، اس��پورتيج و 
س��راتو به ترتيب با ف��روش 359,742 
و 352,226 دس��تگاه، پرفروش تري��ن 
محصوالت KIA در س��ال 2012 لقب 
گرفتن��د. اپتيما با 259,551 دس��تگاه 
دس��تگاه   219,154 ب��ا  س��ورنتو  و 
ني��ز چهارمي��ن و پنجمي��ن محصول 
 پرفروش كيا در س��ال گذشته ميالدی 

بودند.
تام��س اوه، ناي��ب رئي��س اجرايی كيا 
موتورز س��ال 2012 را سالی سرشار از 

افتخارات بزرگ برای KIA به حس��اب 
می آورد و معتقد است كه با 8 محصول 
جديدی كه از امس��ال روی خط توليد 

قرار می گيرند، 2013 نيز س��الی موفق 
برای كمپانی كيا موتورز خواهد بود.
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در   GBG مس��ابقات ج��ام  قرعه كش��ی 
مح��ل  در   91/10/20 چهارش��نبه  روز 
آمفی تئاتر شركت آسان موتور و با حضور 
حدود 100 نف��ر از همکاران گروه بزرگ 

GBG انجام شد.   
در اين مراسم ابتدا امير مهريان، قائم مقام 
منابع انس��انی و توس��عه سيستم شركت 
اطل��س خودرو با بيان پيش��ينه برگزاری 
اين رقابت ها در ش��ركت اطلس خودرو و 
ايده اوليه تشکيل كلوپ ها به شفاف سازی 
اهداف برگزاری اين مس��ابقات پرداخت و 
گف��ت: »اي��ن مس��ابقات جهت اش��اعه 
فرهن��گ هم��کاری و روحي��ه كار تيمی 
برگ��زار می ش��ود و تحت هيچ ش��رايطی 
رقابت با سايرين نبايد باعث شود تا هدف 
اصلی فراموش شود. در گروه GBG اصل 
اول كار و تمرك��ز بر ارائ��ه خروجی های 
مناسب از فرايندهاس��ت و اين مسابقات 
نيز در راس��تای حمايت اصل اول برگزار 

می شود.«
پس از آن قاس��م خدابخشی، نايب رئيس 
كميته اجرايی مسابقات، آمار و ارقامی از 
تع��داد تيم ها و بازيکنان و نيز توضيحاتی 
در مورد نحوه برگزاری مس��ابقات را ارائه 

دادند.
خدابخش��ی گف��ت: »تيم ه��ا در 8گ��روه 
4تيم��ه رقاب��ت می كنند ك��ه از هر گروه 
2 تيم صعودخواهندكرد. در مرحله حذفی 
نيز برنامه ريزی به صورتی انجام ش��ده كه 
2 تي��م از يک گروه تنه��ا در بازی نهايی 

می توانند به يکديگر برخورد كنند.«
ب��ا پايان يافتن صحبت های خدابخش��ی، 
حس��ين ش��بگرد، رئيس كميته اجرايی 
مس��ابقات در خصوص نحوه قرعه كش��ی 
و روش برداش��تن قرعه ها س��خن گفت. 
ش��بگرد با اش��اره به اينکه قبل از مراسم 
قرعه كش��ی تيم ه��ا گروه بندی ش��ده اند، 
خاطر نش��ان كرد: »اين گروه بندی به اين 
علت انجام شده است كه تمامی تيم های 
يک س��ازمان در يک گروه قرار نداش��ته 
باشند و توزيع تيم های مختلف در  گروه ها 
به صورت تقريبا يکس��انی انجام شود.« در 
انته��ا ش��بگرد از عالقه مندان ب��ه داوری 
مسابقات و خبرنگاری دعوت كرد خود را 
به كميت��ه اجرايی معرفی كنند تا بتوانند 
در هرچ��ه بهتر برگزار ش��دن مس��ابقات 

همکاری كنند. 
در ادام��ه اعضای تيم اجرايی پاس��خگوی 

س��ؤاالت سرپرس��تان و اعض��ای تيم ه��ا 
درخصوص نحوه برگ��زاری، زمان بازی ها 
و قوانين بودند. در پاسخ يکی از مهم ترين 
سؤاالت در مورد قوانين بازی امير مهريان 
گفت: »قواني��ن طراحی ش��ده برای اين 
رقابت ه��ا نه قوانين فوتس��ال اس��ت و نه 
قوانين فوتبال، بلک��ه اين قوانين مختص 
بازی ه��ای ج��ام GBG و با اي��ن رويکرد 
طراحی شده اس��ت كه مسائل اخالقی و 
س��المت بازيکن��ان را در اولويت اول قرار 
دهد ت��ا بتوانيم با ايجاد محيطی ش��اد و 
س��الم كمترين آسيب ديدگی ها و تنش ها 

را داشته باشيم.«
همچنين در ادامه وب سايت مسابقات كه 
توس��ط علی كريم زاده، از همکاران واحد 
انفورماتيک تهيه شده است، به مخاطبان 

معرفی شد.
با شروع مراس��م قرعه كشی ابتدا از 2 نفر 
 - GBG از قديمی تري��ن هم��کاران گروه
حس��ين صحت پور مدير پش��تيبانی فنی 
شركت گلس��تان و  هادی خلعتبری مدير 
انتظامات شهرس��تان ها- جهت برداشتن 
قرعه ها دعوت ش��د. صحت پور كه به واقع 
مدي��ران  دوست داش��تنی ترين  از  يک��ی 

GBG آغاز رسمی رقابت های فوتبال جام

گروه GBG هس��تند، در ابتدای مراس��م 
قرعه كش��ی اعالم كردند: »ه��دف من از 
ش��ركت در اين مس��ابقات و اين مراس��م 
ثابت ك��ردن اين موضوع به جوانان اس��ت 
كه با ورزش می توانن��د همواره روحيه ای 
ش��اد و سالمت داشته باش��ند.« در ادامه 
مراس��م قرعه كش��ی نيز داوود شاهميری 
مدير كل توزيع ش��ركت گلستان، مهدی 
عليخان��ی مدي��ر خدمات پ��س از فروش 
شركت آس��ان موتور، علی مهريان معاون 
منابع انس��انی گروه خودرويی و حس��ين 
 GBG مداح پ��ور از همکاران قديمی گروه
جه��ت ادام��ه فراين��د قرعه كش��ی روی 
جايگاه دعوت ش��دند و با همکاری ايشان 
گروه های 8 گانه مس��ابقات مشخص شد. 
الزم به ذكر اس��ت برگزاری مناس��ب اين 
مراس��م مديون تالش و هم��کاری آلبرت 
مگرديچی و ساجد خسرويان از همکاران 

واحد بازاريابی آسان موتور بود.

سبقتدر امتداد اطلس
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آقاي ای�زدي، لطفًا خودت�ان را براي 
خوانن�دگان پی�ک اطل�س معرف�ي 
بفرمایی�د و از س�وابق حرفه اي خود 
و هم�کاري با ش�رکت اطلس خودرو 

بگویید.
اينجانب مس��عود ايزدي ، دارنده ليسانس 
مکانيک - گرايش مکانيک خودرو ، مربي 
آموزش فن��ي در واحد خدم��ات پس از 
ف��روش ش��ركت اطلس خودرو هس��تم . 
اگر از س��وابق كاري بنده بخواهيد مطلع 
ش��ويد، بايد بگويم كه نزديک به 2 سال 
در ش��ركت مهندسي سپاس��د به عنوان 
كارش��ناس واح��د مکاتروني��ک در واحد 
تعميرات و نگهداري ماش��ين آالت س��د 
گتوند اوليا از سال 84 لغايت 86 مشغول 
ب��ه گذراندن دوران س��ربازي خود بودم. 

از اس��فند ماه س��ال 86 تا كنون – حدود 
5 س��ال - در ش��ركت اطلس خ��ودرو با 
س��مت هاي كارشناس پش��تيباني فني و 
مربي آموزش فني مشغول فعاليت هستم.

المپیاد منطقه اي کیا در چه حوزه اي، 
چگونه و کجا برگزار مي شود؟

ش��ركت كيا موتورز ك��ره جنوبي جهت 
تش��ويق Promote و ارزيابي دانش و 
توانايي پرس��نل فني نمايندگي هاي خود 
در سراسر دنيا ، هر 2 سال يک بار رقابتي 
به عنوان »المپي��اد جهاني مهارت فني« 
در كش��ور ك��ره جنوبي برگ��زار مي كند 
و از تمام��ي نمايندگان خ��ود مي خواهد 
ك��ه افراد برگزيده خود را جهت ش��ركت 
در اي��ن المپياد به ش��ركت كي��ا موتورز 

معرفي كنند. اين اف��راد، پيش از حضور 
در المپي��اد جهاني مه��ارت فني بايد در 
المپياد منطقه ای شركت كرده كه امتياز 
حاصل از اي��ن المپياد بخش��ي از امتياز 
كل المپي��اد جهاني را ش��امل مي ش��ود . 
كشورهاي موجود در منطقه ای كه ايران 
قرار دارد ، كشورهاي خاور ميانه و آفريقاي 
جنوبي هستند و اين المپياد منطقه ای در 
يکي از كشورهاي منطقه برگزار مي شود . 
مسابقات المپياد جهاني در مركز آموزش 
كياموتورز در ش��هر چون��ان كره جنوبي 
برگ��زار مي ش��ود. الزم به ذكر اس��ت كه 
تاكنون 4 المپي��اد منطقه ای و 6 المپياد 
جهان��ي از ابت��داي س��ال 2002 تاكنون 

برگزار شده است .
ش�ما چگون�ه ب�راي ش�رکت در این 

المپیاد انتخاب شدید؟ آیا براي اولین 
بار در این رقابت شرکت کردید؟

بل��ه، اينجانب اولين ب��اري بود كه در اين 
مس��ابقات ش��ركت مي كردم ك��ه پس از 
ط��ي چندين دوره آزمون ه��اي تئوري و 
عملي در بين داوطلبان ، اينجانب و آقاي 
مهندس طيوري جهت شركت در المپياد 

منطقه اي Regional انتخاب شديم . 

براي آمادگ�ي آزمون ها چه اقداماتي 
صورت پذیرفت؟

جهت آمادگي براي المپياد منطقه اي، طي 
برنامه ريزي هايي ، المپيادهاي منطقه اي و 
جهاني دوره هاي قبل به دقت بررسي شد 
تا با موضوعات و مفاد آزمون آگاهي كامل 
پي��دا كنيم. بدين منظ��ور جهت اعضاي 

تيم اعزامي ، دوره هاي فشرده متعددي در 
مورد سيستم هاي پيشرفته خودرو توسط 
مربيان آموزش فني برگزار شد و چندين 
بار در شرايط شبيه سازي شده آزمون قرار 
گرفتيم تا تسلط ما بر سيستم هاي متنوع 
خودرو بيش��تر شود و بتوانيم نقاط ضعف 
و قوت خود را شناس��ايي كرده و بر نقاط 
قوت خود اتکا كنيم و نقاط ضعف خود را 
بهبود بخشيم . جا دارد بنده به نمايندگي 
از تي��م اعزامي از زحمات اين عزيزان هم 

تشکر فراوان كنم . 

تیم اعزامي اطلس خودرو ش�امل چه 
اشخاصي بود؟

تيم اعزامي متشکل از سرپرست آموزش 
فني مهندس س��يد مهدي عربي به عنوان 
سرپرس��ت تيم و مهندس محمد حسين 

طيوري و اينجانب بوديم . 

چند کش�ور در این رقابت بین المللي 
شرکت کردند؟ 

20 كشور ش��امل كشور هاي خاور ميانه و 
آفريقاي جنوبي در اين دوره از مسابقات 
ش��ركت كرده بودند كه الزم به ذكر است 
كه بيش��تر اين كشورها با س��ابقه بسيار 
بيش��تر از اطل��س خ��ودرو در همکاري 
ب��ا ش��ركت كي��ا، در دوره ه��اي متعدد 
المپيادهاي جهاني و منطقه اي ش��ركت 
كرده و تجربيات بسياري از آن مسابقات 

داشتند.

سطح ش�رکت کنندگان و آزمون هاي 
برگزار شده را چگونه دیدید؟

اف��راد ش��ركت كننده در اي��ن المپي��اد، 
همگي افراد با تجربه اي بودند كه چندين 
مرحل��ه آزمون را پش��ت سرگذاش��ته و 
اكثرا تجربه حضور در دوره هاي پيش��ين 
المپياده��اي منطق��ه اي ي��ا جهان��ي را 

داش��تند. آزمون ه��ا نيز در عي��ن نياز به 
مهارت هاي باالي فني، نيازمند س��رعت 
 عمل و دقت در عيب يابي و تعمير خودرو 

بودند.

آزمون ها به چ�ه تعداد بود و در چند 
مرحله برگزار شد؟

آزمون ش��امل 5 بخش مجزا ، يک بخش 
آزم��ون تئوري و 4 بخ��ش آزمون عملي 
ب��ود كه ب��راي هر ك��دام از بخش ها تنها 
40 دقيقه زمان داش��تيم. فاصله برگزاري 
ه��ر آزمون ب��ا آزم��ون بعدي ني��ز فقط 

20 دقيقه در نظر گرفته شده بود.
آزمون تئوري شامل 40 سوال تستي 

آزمون عملي شامل  موارد زير است.
1. عيب يابي مکانيکي موتور

2. عيب ياب��ي سيس��تم مديري��ت موتور 
 Troubleshooting عيب ياب��ي   .3

سيستم الکتريکي خودرو 
4. عيب يابي مکانيکي گيربکس اتوماتيک 

6 سرعته
كل  بي��ن  تئ��وري  آزم��ون  ابت��دا  در 
شركت كنندگان برگزار شد و سپس افراد 
طي گروه بندي انجام شده در آزمون هاي 
عمل��ي خ��ود ق��رار گرفتن��د و ت��ا پايان 

آزمون ها به رقابت پرداختند. 

چه امتیازاتي را کسب کردید؟
امتي��ازات به تفکيک اعالم نش��د و هيات 
داوران تنها در پاي��ان آن روز نفرات برتر 
را معرف��ي ك��رد ك��ه اينجان��ب موفق به 
كسب رتبه سوم و مدال برنز شدم كه در 
حقيقت تيم ايران مقام س��وم مسابقات را 

توانست از آن خود كند.

چق�در از برگ�زاري ای�ن المپی�اد  و 
شرکت در آن رضایت داشتید؟

رقابت ه��ا  اينگون��ه  در  ش��ركت 

مثب��ت  جنبه ه��اي   Competition
زيادي دارد و ليک��ن دو جنبه آن از نظر 
من اهميت بيش��تري دارد؛ يکي ارزيابي 
تيم در س��طح منطقه كه دانش و توانايي 
آن تيم را ش��امل مي ش��ود و ب��ه عبارت 
ديگر ارزش كار تيمي موفق را به نمايش 
مي گ��ذارد و دوم اينکه باعث ايجاد روابط 
نزديک ت��ري در ميان كش��ور هاي منطقه 
مي ش��ود زي��را در پايان مراس��م افراد با 
يکديگ��ر در م��ورد برنامه ريزي هايي كه 
انجام گرفته تا در اين مس��ابقه به رقابت 
بپردازن��د، گفت وگو مي كنن��د كه باعث 
باالبردن توانايي فني افراد ، انتقال دانش و 

حتي استراتژي ها مي شود .

پیش بیني ش�ما از وضعیت ش�رکت 
اطلس خ�ودرو در س�ایر رقابت هاي 

بین المللي کیا چیست؟
با توجه به رويکرد ش��ركت اطلس خودرو 
در زمين��ه ارتقای كيفي��ت خدمات پس 
از ف��روش و جل��ب رضايت مش��تريان و 
برنامه ريزي ه��اي صورت گرفت��ه در اي��ن 
زمينه مطمئن هس��تم كه خانواده اطلس 
خ��ودرو ب��ه زودي ش��اهد موفقيت هاي 
چش��مگيري در اين زمينه خواهد بود كه 
نش��ان از توانايي و شايستگي اين خانواده 

دارد . 

آیا مش�ابه این مس�ابقات در س�طح 
داخ�ل  س�ازمان/  کش�ور)خارج 

سازمان( نیز وجود دارد؟
بله ، واحد خدمات پس از فروش ش��ركت 
اطلس خودرو نيز برنامه گسترده اي جهت 
برگ��زاري مس��ابقات مهارت ه��اي فني و 
مشتري مداري در ميان عامليت هاي مجاز 
خود در سراس��ر كشور دارد كه سال هاي 
زوج شمس��ي اقدام به برگزاري مسابقات 
مل��ي مهارت هاي فني كرده و س��ال هاي 
فرد مس��ابقات ملي مهارت هاي ارتباط با 
مشتري را برگزار مي كند. همچنين ديگر 
شركت هاي خودروس��ازي با برند جهاني 
نيز اقدام ب��ه برگزاري اينگون��ه رقابت ها 

مي كنند . 
در پاي��ان از اينکه وقت خود را در اختيار 
واحد روابط عمومي شركت اطلس خودرو 
ق��رار دادي��د، كمال تش��کر را داش��ته و 
برايتان آرزوي روزهاي سرشار از موفقيت 

در خانواده اطلس خودرو داريم. 

المپياد منطقه ای كيا

گپی كوتاه با
مقام سوم

20 كشور شامل كشور هاي 
آفريق�اي  و  خاور ميان�ه 
جنوب�ي در اي�ن دوره از 
مس�ابقات ش�ركت ك�رده 
بودند كه الزم به ذكر اس�ت 
كه بيش�تر اين كش�ورها با 
س�ابقه بس�يار بيش�تر از 
اطلس خ�ودرو در همكاري 
با شركت كيا، در دوره هاي 
متع�دد المپيادهاي جهاني 
و منطق�ه اي ش�ركت كرده 
و تجربيات بس�ياري از آن 

مسابقات داشتند

همکالمهمکالم
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گروه كيا - هيونداي انتصاب پيتر ش��راير به 
عنوان مهندس ارشد مركز طراحي اين گروه 
را رس��ما اعالم كرد. اين اقدام در راس��تاي 
تعامل مناب��ع و خلق هم افزايي بين دو برند 
انجام شده و اين تغيير بخشي از تالش هاي 
عمده اين گروه خودروس��ازي در راس��تاي 

تقويت رقابت از طريق رشد كيفي است. 
وونگ – چو يانگ، نايب رئيس بخش تحقيق 
و توس��عه كمپاني كيا - هيونداي كره اظهار 
كرد: تقوي��ت بنيادي ما به وي��ژه در زمينه 
طراح��ي براي حف��ظ رقاب��ت در بلند مدت 
ضروري اس��ت. طراح��ي نه تنه��ا بارزترين 
مش��خصه بصري خودرو اس��ت بلکه فضايي 
اس��ت براي برقراري يک رابطه احساسي با 
مش��تريان كه كانون تمرك��ز تالش هاي ما 
در راس��تاي باالبردن ارزش برند محس��وب 
مي ش��ود. آقاي يان��گ افزود: آقاي ش��راير 
توش��ه اي ارزش��مند از تجرب��ه طراحي در 
صنع��ت جهاني خودرو را ب��ه همراه دارد به 
ع��الوه اينک��ه او درک و آگاه��ي عميقي از 
گ��روه دارد و اين توانايي هاي ارزش��مند به 
س��اخت ش��الوده های كيا و هيونداي برای 
تبدي��ل ب��ه برندهای جهانی پيش��رو كمک 
ش��اياني می كند. اس��تراتژي امس��ال گروه 
» تحول بر اساس كيفيت است« كه در قالب 
دس��تورات مديريت در س��خنراني سال نو 
توس��ط مونگ – كو چونگ به عنوان رئيس 
گروه ارائه شد. هر دو كمپاني كيا و هيونداي 
بر اساس فلس��فه طراحي منحصر به فردشان 
»س��ادگي خطوط مستقيم« و » پيکر تراشي 
روان« مسير طوالني را در زمينه طراحي در 
پيش گرفته اند. كيا شناسه طراحي اش را كه 
»سادگي خطوط مس��تقيم« بود، با هدايت 
شرير در س��ال 2006 خلق كرد و آن را در 
خط��وط تولي��دش به كار گرف��ت. موفقيت 
مديريت طراحي كيا با كسب جوايزي مانند 
red dot design و iF design تثبي��ت 

شد.
آقاي ش��راير چش��م انداز بلند مدت طراحي 
كي��ا - هيون��داي را بر اس��اس چش��م انداز 
گروه هداي��ت خواهد كرد و با هدايت منابع 
طراحي گروه، او پيوس��تگي  Linkage را 
بين استراتژي هاي متفاوت دو برند بر اساس 

قوانين هر برند افزايش خواهد داد .
نگاهي به سوابق پیتر شرایر:

 Bad Reichenhall متول��د 1953 در 
آلمان

 79-1975: مدرس��ه طراح��ي صنعتي، 
هنره��اي اجرايي موني��خ - رويال كالج هنر 

لندن

 مهندس ارشد جدید 
 مركز طراحي كيا - هيونداي انتخاب شد

 2002-1994: سرپرست طراحي شركت 
آئودي

 2006-2002: سرپرست طراحي شركت 
فولکس واگن

 2012-2006 : سرپرس��ت تي��م طراحي 
شركت كيا موتورز

 2013: مهندس ارش��د مركز طراحي كيا 
هيونداي

 در زير به س��وال و جواب هاي مطرح ش��ده 
 درجديدتري��ن مص��������احب��ه ش��ركت
كيا - هيونداي در مورد ايشان مي پردازيم:

 علت اصلي این انتصاب چیست؟
شناخت او از داستان Story موفقيت هاي 
برجس��ته طراحي كياموت��ورز.در واقع آقاي 
ش��راير به س��مت مهندس ارش��د طراحي 
گروه هيونداي موتور منصوب ش��ده است تا 
طراحي كيا و هيونداي را توأما سرپرس��تي 

كند.
 نقش و وظایف جدید آقاي شرایر دقیقا 

چیست؟
او استقرار چش��م انداز بلند مدت هر دو برند 
را هداي��ت خواهد كرد و تفاوت هاي طراحي 
بين دو برند را متعادل و فلس��فه طراحي هر 

برند را تقويت خواهد ساخت.  
 آیا این اق�دام به تمای�ز دو برند لطمه 

نخواهد زد؟
حفظ تف��اوت برند ها يکي از وظايف كليدي 
جديد او اس��ت. ما معتقديم كه تفاوت هاي 

طراح��ي ه��ر دو برن��د ب��ا اين هم��کاري 
تقويت خواهد ش��د. در حقيقت بسياري از 
خودروس��ازان جهاني مانند جنرال موتورز و 
فولک��س واگن يک مدي��ر طراحي دارند كه 
س��ازمان طراحي آنها را هداي��ت مي كند و 
تفاوت هاي طراحي چندگانه آنها را تضمين 

مي كند.
اي��ن اس��تراتژي ب��ه خوبي عم��ل مي كند 
)  Chief DesignOfficer(ا CDO چ��ون 

مي تواند به برندهاي چندگانه قواعد و فلسفه 
شفافي ارائه كند و هر زمان كه تداخلي بين 

دو برند ايجاد شود، مسئله را حل كند.
 ای�ن انتص�اب ب�راي کیا به چ�ه معني 

است؟
اين بدان معني اس��ت كه سهم آقاي شراير 
در داستان طراحي كيا در سطح گسترده اي                   
شناخته شده و هدف اين است كه استعداد 
و قابليت بيشتر شود و قدرت نفوذ آن باالتر 

رود.
 آی�ا تمرکز پیتر در طراحی کیا به خطر 

نمي افتد؟
خير، ما اعتقاد داريم كه شور و شوق او برای 
كيا كاهش نخواهد يافت. ما مطمئن هستيم 
كه طراح��ی كيا با آقای ش��راير به ش��کل 
پسنديده اش باقی Remain خواهد ماند.

آی�ا تمای�ز ای�ن دو عالمت  تج�اری به 
معنی تغییر فلسفه طراحی فعلي کیا و 

هیوندای است؟

با توجه به انتصاب اخير آقای ش��راير به عنوان 
رئيس طراحی، گروه كيا- هيوندای، بايد منتظر 

بمانيم و آينده را مشاهده كنيم.
 آی�ا جانش�یني براي س�مت قبل�ی آقای 
ش�رایر به عنوان مدیر طراحي کیا در نظر 
گرفته شده اس�ت؟ و آیا پیتر در استودیو 
طراحي کیا در فرانکفورت مستقر مي ماند؟

اي��ن موضوعات مورد بحث قرار گرفته اس��ت و 
پس از تصميم گيری اعالم خواهد شد.

 تکلی�ف مدی�ر فعل�ي طراح�ي ش�رکت 
هیونداي چه مي شود؟

او به آقاي ش��رير گزارش خواهد داد و س��مت 
فعلي خود را نيز به عنوان مدير طراحي كمپاني 

هيونداي حفظ خواهد كرد.
 کی�ا ادعا مي کن�د که آقای ش�رایر اولین 
غیر کره ای است که س�مت مهندس ارشد 
این کمپاني را کس�ب کرده اس�ت. آیا این 

موضوع درست است؟
اين اولين بار اس��ت كه كياموت��ورز و هيونداي 
موت��ورز ي��ک مدير مش��ترک دارند ك��ه بر هر 
دو برن��د نظارت مي كن��د. همچني��ن او اولين 
غيركره اي اس��ت كه اين س��مت را از آن خود 

كرده است.
در پي این انتصاب آیا استودیوهاي طراحي 
هیونداي و کیا در آمریکا و اروپا به صورت 
یک سازمان/ امکانات تلفیق خواهند شد؟ 
در حال حاضر هيچ برنامه ای در خصوص تلفيق 

امکانات طراحي هيونداي و كيا وجود ندارد.
تحکی�م  جه�ت  در  گام  اولی�ن  ای�ن  آی�ا 
بخش های دیگر هیوندای و کیاست؟ فروش 
کیا و هیوندای تحت پوش�ش یک رأس قرار 
مي گی�رد؟ درباره تولی�د و بازاریابي چطور؟ 
آیا این اولین گام در راستاي تلفیق دو برند 

هیونداي و کیا نیست؟
 خي��ر، اين اطالعيه ها صرف��ا مرتبط به انتصاب 
آقای ش��راير به عن��وان مهندس ارش��د مركز 
طراح��ي گ��روه كي��ا- هيوندای اس��ت و هيچ 
برنام��ه ای ب��رای تلفيق دو س��ازمان با طراحي 
مج��زا و همچنين برنامه اي هم ب��رای هرگونه 
تغيي��ر س��ازماندهي فراتر از طراح��ی و تلفيق 
اي��ن دو عالمت  تجاری وج��ود ندارد. تمايز اين 
دو برن��د در توليد، فروش و بازاريابی يک هدف 
اس��تراتژيک كليدی برای پيش��رفت گروه باقی 

می ماند.

منبع:
www.kiamotors.com

گردآوری و ترجمه:
آتوسا کیازر

سرپرست
روابط عمومی

كرده  ان��د؛ ب��ه عبارتي س��اده در نماي جلو 
 توانس��ته ضمن ارائه ش��خصيتي 
پويا و جوان پس��ند تركيبي هوش��مندانه از 
طراحی لوكس و اطمينان توأم با ديناميک 

پويا را به بيننده ارائه دهد.
اگر ب��ه نماي جانبي دق��ت كنيد، خواهيد 
دي��د ك��ه اولين الم��ان قاب��ل توجه محل 
 )A- Pillar( قرارگيري س��تون هاي جل��و
خ��ودرو    اس��ت. ب��د نيس��ت بداني��د كه 
س��تون هاي جل��و ب��ه عن��وان بخش��ي از 
فاكتورهاي شخصيت ساز خودرو مي تواند با 
تغيير زاويه هويت خودرو را دگرگون كند.

، اين اتفاق با ستون هاي  در طراحي
خوابيده كه با شيبي نسبتا شديد به سمت 
عقب متمايل اس��ت، بار ديگر از حساسيت 
تيم طراح��ي در ارائه اس��تايلي متفاوت و 

خاص حکايت دارد.
در همي��ن بخش بد نيس��ت ب��ه اين نکته 
اش��اره كنيم كه به رغم توجه و حساسيتي 
كه طراحان به جزئيات هر بخش از استايل 
پيک��ره يک خودرو دارند، ام��ا در انتها اين 
برآيند كلي و تناس��بات كامل خودرو است 
كه مي توان��د در ايجاد و انتقال حس طراح 
به مش��تري Customers تاثير بسياري 

بگذارد. 
طراح��ي خطوط ب��رش روي پيک��ره، فرم 
گرافيک��ي ركاب ه��اي جانب��ي و خط��وط 
گرافيکي و شخصيتي كيا  توانسته 
استايلي متفاوت از ديگر همکالس هايش را 

در ذهن بيننده ايجاد كند.
اما در انتها به نماي عقب خودرو مي رسيم؛ 
نماي��ي ك��ه بيانگر باطني محک��م، ايمن و 
مهيج است. هر چند طراحان تاكيد زيادی 
ب��ر هماهنگي 3 بخش نماي جلو، جانبي و 
عقب در جهت رسيدن به استايلي خاص و 
غير قابل رقابت داشته اند اما به نظر اندكي 

نس��ل جدي��د كي��ا س��يد در نمايش��گاه 
بين المللي س��ال 2012 ژنو رونمايي شد و 
به واس��طه طراحي خاص و جذاب توانست 

توجه بسياري را به خود جلب كند.
اين اولين خبري بود كه پس از معرفي نسل 
جديد  روي بسياري از سايت هاي 
خبري خودرو دنيا منتش��ر شد، اما در پس 
اين اطالع رس��اني Information ساده 
دنياي��ي از جزئيات نهفته اس��ت. پس با ما 
باش��يد تا ببيني��م كياموتورز با ارائه نس��ل 

جديد  چه كرده است .....
اولي��ن و مهم تري��ن فاكت��ور در طراح��ي 
 ، توج��ه به كالس خودرو و رقابت 
 ش��ديدي ب��ود ك��ه در اي��ن كالس يعني 
) c – segment ( در بين خودروسازان در 

جريان است.
بازار خودروها با ابعاد متوس��ط و مشترياني 
با س��اليق خاص و رقبايي قدر، باعث ش��د 
ت��ا مدي��ران طراح��ي و مهندس��ين كيا با 
وسواسي خاص ايده هاي اوليه تيم طراحي 

را مورد بررسي و تحليل قرار دهند.
مهم ترين كانسپت و تعريف در شکل گيري 
فاكت��ور  س��ه  بدن��ه   طراح��ي 
ديناميک، پويايي، كاراكتر سريع و چهره اي 

جذاب و مقتدر بود.
به عن��وان مث��ال، يک��ي از تاثيرگذارترين 
المان ه��ا در طراح��ي نم��اي بغ��ل، ف��رم 
گرافيک��ي شيش��ه جانب��ي خودرو اس��ت 
ك��ه در طراحي خ��ودرو ب��ه آن DLO  يا 
Day Light Opening مي گوين��د. اين 
المان با ريتمي سريع، بدون مکث و سيال 
كاراكت��ري عضالن��ي و پوي��ا به  
 مي دهد، ضمن اينکه خط برجس��ته ش��انه 
بي��ش  را    )shoulder line(
از واقعي��ت جس��ور و جذاب و پهن نش��ان 

...... از تصور تا واقعيت

مي د هد. 
حرك��ت خطوط ش��انه خودرو ب��ا مانوری 
سريع در طرفين در موتور امتداد يافته كه 
خود باعث ايجاد حس��ي اس��پرت در چهره 
و شخصيت خودرو مي ش��ود. طراحان كيا 
با پرداختي وس��واس گونه روي جلوپنجره، 
چراغ ه��اي جل��و و گرافي��ک داخ��ل آن 
)چراغ ه��ا( و اضافه ك��ردن چاش��ني ُكُرم، 
حس��ي لوك��س و متف��اوت ب��راي بيننده 

ايجادكرده است .
يکي ديگر از مهم ترين فاكتورها در طراحي 
نماي جلو نس��ل جديد  توجه به 
ايجاد پيکره ای عريض و شخصيتي ماجراجو 
بوده اس��ت. پس طراحان ب��ا ايجاد ورودي 
هوايي عريض روي سپر، چراغ هاي مه شکن 
با فرمي ش��اخص و گرافيک آشنا و وحشي 
جلو پنجره معروف كيا و چراغ هايي با امتداد 
خطوط��ي صريح و كاراكتري جوان پس��ند 
 در ايج��اد ح��س متف��اوت موف��ق عم��ل 

بي��ش از هدفش��ان موفق عم��ل كرده اند. 
جمل��ه اي ماندگار در طراح��ي صنعتي كه 
برگرفته از نظريات طراحان مطرح دنياست 
همواره تاكيد بر س��ادگي در نهايت زيبايي 
دارد، پس چندان عجيب نيس��ت كه پيتر 
ش��راير و تيم همراهش ب��ار ديگر چهره اي 
آشنا با طراحي به دور از هرگونه اغراق هاي 
غير جذاب و در قالب پيکره اي مناس��ب و 
س��اده اما پويا و متفاوت را با نام  

خلق و معرفي كرده اند.
کابیني براي آسایش هر چه بیشتر

هر ق��در كه طراح��ي و اس��تايل ظاهري 
خ��ودرو ب��ه عن��وان ي��ک ش��اخص مهم 
محس��وب مي ش��ود، اما براي سرنشينان 
خودرو داش��تن فضاي داخلي باز و راحت، 
با دسترسي و ارگونومي كامل و منطقي و 
البته كيفيتي دلنش��ين بسيار مهم است، 
لذا توجه به طراحي فضايي با حس��ي آرام 
 و در عي��ن حال پويا و جوان پس��ند براي 
اهمي��ت  از   Occupant سرنش��ينان   
ب��راي طراح��ان كي��ا   زي��ادي 
جديد محسوب ش��ده است. شاخص هايي 
همچ��ون پرهي��ز از ش��لوغي بص��ري در 
چيدمان كليدهاي كنترل كنسول مياني، 
تطابق فاكتورهاي زيبايي شناس��ي روز در 
طراحي فضاي داش��بورد و كابين همانند 
خط��وط و احجام س��اده و اصطالحا تميز 
و فاقد ش��لوغي در كنار دسترسي راحت و 
منطقي رانن��ده به كليه ادوات، فرم خاص 
جل��و آمپر)3س��يلندر تركيب��ي( كيفيت 
باالي مواد مصرفي و تركيب هوش��مندانه 
رنگ ه��ا در تزئي��ن تريم داخ��ل در كنار 
توج��ه خاص به وضعيت راحتي صندلي ها 
به ويژه در س��فرهاي طوالن��ي و توجه به 
طراحي جزئيات��ی همانند كليدها، اهرم ها 
و نش��انگرها ب��ار ديگ��ر ه��دف دراز مدت 
كياموتورز يعني كسب رضايت حداكثري 
و رس��يدن به كيفيت باالي توليد را نشان 
مي دهد. بي ش��ک كياموتورز با ش��ناخت 
و تحليل درس��ت بازار، توج��ه واقعي و نه 
نمادين به خواسته هاي مشتريان و كسب 
رتبه ه��اي ب��االي رضايتمندي مش��تري ، 
آينده اي روش��ن براي اي��ن برند مطرح را 

مد نظر دارد.
منبع:

www.kiabuzz.com

گرد آوري و ترجمه:
علیرضا محمدزاده 
 سمت :

 سرپرست 
شوروم جیلران  

طراح�ي                در 
ب�ا  اتف�اق  اي�ن  ا 
س�تون هاي خوابيده 
كه ب�ا ش�يبي نس�بتا 
ش�ديد به س�مت عقب 
ب�ار  اس�ت ،  متماي�ل 
حساس�يت  از  ديگ�ر 
تي�م طراح�ي در ارائه 
اس�تايلي متف�اوت و 

خاص حكايت دارد
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تي�م طراحان كي�ا موتورز 
به سرپرس�تی آقای پيتر 
شراير، تفسير مدرن خود 
از فلس�فه طراح�ی پ�وزه 
ببر كي�ا را ب�ر روی پيكره 
ش�يک و خ�وش ت�راش 
كادن�زا پي�اده ك�رده ان�د. 
چهره م�درن و تهاجمی تر 
كادن�زای جديد با اله�ام از 
سدان فول سايز لوكس كيا، 
كوئوريس فرم گرفته است

آزمون تصادف به سبک آمریکایی

SUV ها  وانت بارها،  س��واری ها،  همه ساله 
و  محب��وب  و  جدي��د  ك��ه  َون هاي��ی   و 
فيس ليفت ش��ده هس��تند و يا مجهز به 
يک سيس��تم ايمنی ارتقا يافته ش��ده اند، 
را  طاقت فرس��ايی  تص��ادف  تس��ت های 
تحت »برنامه ارزياب��ی خودرو های جديد 
)NCAP(” س��ازمان مل��ی ايمنی ترافيک 
بزرگراه های آمريکا، NHTSA پش��ت سر 
می گذارند. NCAP ايمنی خودروها را با 5 
ستاره ارزش گذاری می كنند؛ بدين ترتيب 
كه 5 ستاره نش��ان دهنده باالترين ميزان 
ايمنی اس��ت و يک ستاره، پايين ترين حد 
ايمنی را نش��ان می ده��د. ارزيابی ايمنی 
خ��ودرو در تمامی ش��رايط ب��ا انجام تنها 
يک تس��ت غير ممکن است؛ با اين حال، 
ارزيابی ه��ای NCAP مبناي��ی س��ودمند 
 ب��رای مقايس��ه ايمن��ی خودروه��ا ارائ��ه

 می دهند.

اپتیم�ا یک�ی از ایمن ترین س�دان های 
سایزمتوسط خانوادگی آمریکا

نس��ل جدي��د س��دان خانوادگ��ی س��ايز 
متوس��ط كيا، اپتيما، از زمان ورود به بازار 
 خ��ودرو اي��االت متح��ده آمري��کا، يکی از 
 ايمن تري��ن Safest خودرو های كالس 
خود لقب گرفته اس��ت. در واقع، به غير از 
كي��ا اپتيما و هوندا آك��ورد، هنوز هيچ يک 
از سدان های س��ايز متوسط خانوادگی اين 
بازار موفق به كس��ب هر 5 س��تاره ايمنی 
در تمامی بخش های اصلی تس��ت تصادف 
NCAP س��ازمان مل��ی ايمن��ی ترافي��ک 
بزرگراه های آمريکا نش��ده اند. برای نمونه، 
تويوتا كمری به عنوان محبوب ترين سدان 
خانوادگی س��ايز متوس��ط آمريکا، در مدل 
س��ال 2012 و 2013، تنها در بخش های 
»برخ��ورد از طرفي��ن« و »كلی«  5س��تاره 
ايمنی دريافت كرده است. 3 ستاره ايمنی 

در بخ��ش »برخورد از روبه رو« و 4 س��تاره 
ايمنی در بخش ه��ای »كلی«، »برخورد از 
طرفي��ن« و »چپ كردن« نيز نتيجه آزمون 

تصادف تويوتا كمری 2011 است.
 آدمک ها

به ص��ورت  را  تص��ادف  ان��واع   آدمک ه��ا 
  مس��تقيم Direct تجربه می كنند. نقش 
آنها نيز در آزمايش ها حياتی اس��ت؛ چراكه 
برای درک تصويری كامل از آسيب ديدگی ها 
در فرآيند شبيه س��ازی تصادف، بايد راننده 
و سرنش��ينان در خ��ودرو حاض��ر باش��ند. 
آدمک ه��ای تس��ت تصادف عروس��ک های 
عادی نيس��تند، بلک��ه آدمک های جمجمه 
فوالدی هس��تند با پوس��ت الس��تيکی كه 
در جای جای بدنش��ان حس��گر های دقيق 
الکترونيک��ی جاگ��ذاری ش��ده اس��ت. اين 
آدمک ها هستند كه اطالعات حياتی از يک 
تص��ادف و تاثير آن بر راننده و سرنش��ينان 

خودرو را ارائه می دهند.

منبع:
SafeCar.gov 

خوب

مناسب

احتمال آسیب جدی، 10 درصد یا کمتر=

ایربگ محافظ سر)راننده و سرنشینان جلو و عقب(، 
ایربگ محافظ باالتنه)راننده و سرنشین جلو(، 
ایربگ محافظ پهلو)راننده و سرنشین جلو(

احتمال آسیب جدی، 11 تا 20 درصد=
احتمال آسیب جدی، 21 تا 35 درصد=
احتمال آسیب جدی، 36 تا 45 درصد=
مرزیاحتمال آسیب جدی، 46 یا بیشتر=

نحوه 
امتیازدهی
 در آزمون

KIA Optima FWD 2013

رتبه بندی کلی
برخورد از روبه رو
برخورد از طرفین

)ESC( سیستم کنترل پایداری الکترونیکی

چپ کردن

آزم�ون تص�ادف كي�ا 
اپتيما لحظ�ه برخورد 
با مانع ثابت از روبرو 
ب����ا س�رعت 56.50 
كيلومت�ر در س��اعت
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 تعداد كثيري از خريداران كيا در سرتاس��ر 
دنيا به دنبال خودروهايی با امکانات لوكس 
تر و فناوری های پيش��رفته تر هس��تند. با 
مجموع��ه بی نظي��ری از امکان��ات رفاهی 
و سيس��تم های ايمن��ی پيش��رفته كه در 
كادنزای جديد ارائه می ش��وند، اين سدان 
لوكس كيا معيارهای تازه ای را برای كالس 
سدان های لوكس معرفی خواهد كرد. اين 
بخشی از س��خنان آقای هيونگ كئون لی، 
نايب رئيس كياموتورز، در مراس��م رونمايی 
رس��می از فيس ليفت كادنزا در نمايش��گاه 
بي��ن الملل��ی خ��ودرو آمري��کای ش��مالی 
)ديتروي��ت( بود. اي��ن محص��ول جديد با 
چهره ای تازه و ليستی بلند باال از تجهيزات 
اس��تاندارد و آپش��نال، جايگاه برند كيا در 
بازار خودروهای لوكس را ارتقاء خواهد داد.

 استایل شیک و چشم نواز
تيم طراحان كيا موتورز به سرپرستی آقای 
پيتر ش��راير، تفس��ير مدرن خود از فلسفه 
طراحی پوزه ببر كيا را بر روی پيکره شيک 
و خوش تراش كادنزا پياده كرده اند. چهره 
مدرن و تهاجمی تر كادنزای جديد با الهام 
از س��دان فول س��ايز لوكس كيا، كوئوريس 
فرم گرفته است. كاپوت هم در مدل جديد 
برآمده طراحی ش��ده تا تاكيد بيش��تری بر 
قدرت پيش��رانه داشته باشد. در نمای عقب 
نيز تغييراتی اعمال ش��ده كه بارزترين آنها، 
استايل جديد چراغ های LED عقب است 
كه در مدل جديد، كش��يده تر و باريک تر 
طراحی شده اند تا نمای عقب را پهن تر از 

آنچه كه هست به تصوير بکشند.
 سطحی تازه از راحتی و آسایش

كابين كادنزای جدي��د با تركيبی بی نقص 
از مش��خصه ه��ای اس��پرتی و تجمالت��ی، 
مجموع��ه ای ب��ی نظير از امکان��ات رفاهی 

را در اختي��ار پنج سرنش��ين خ��ودرو قرار                         
م��ی دهد. سرنش��ينان در اين س��دان كره 
ای در محيط لوكس��ی ق��رار می گيرند كه 
با چرم مرغوب پوش��ش يافته و با تزئيناتی 
چشم نواز از جنس چوب و كروم خودنمايی 
می كند. نورپ��ردازی محيط نيز حضور در 
كابي��ن را تبديل به تجرب��ه ای لذت بخش                                                              
م��ی  كن��د. مجموع��ه كنترل ه��ای روی 
داش��بورد با طراح��ی و چيدمان ت��ازه، به 
س��مت راننده تماي��ل يافته اند ت��ا كنترل 
رانن��ده ب��ر روی ادوات بيش��تر ش��ود. نوار 
كرومی باريک و  براقی هم كه كنترل های 
HAVC )مجموعه تهوي��ه، بخاری و كولر(، 
سيس��تم صوت��ی، خروجی های سيس��تم 
تهوي��ه و دكمه اس��تارت را احاط��ه كرده، 
جلوه ای خاص به داش��بورد كادنزای جديد 

بخشيده است.
 فناوری ها و امکانات پیشرفته

كادنزا در مدل جديد، بس��ته به بازار هدف، 
با گستره ای از فناوری های رفاهی و ايمنی 
عرضه خواهد شد كه در حالت استاندارد، با 
امکانات بسياری از برندهای لوكس برابری 
می كند. بخش��ی از اين امکانات عبارتند از 
سيس��تم تهويه هوا با كنترل دو منطقه ای              
و دريچه های مجزا برای سرنش��ينان عقب، 
آپش��ن SmartKey )ورود ب��دون كليد( 
به همراه اس��تارت دكمه ای، صندلی برقی 
رانن��ده با قابلي��ت تنظي��م در ده جهت و 

.®Bluetooth فناوری بی سيم
از جمله مش��خصه های رفاهی جديدی كه 
كيا ب��رای كادنزای 2014 درنظ��ر گرفته، 
می ت��وان به صفح��ه نمايش لمس��ی هفت 
)TFT LCD، پوش��ش مرغ��وب  اينچ��ی 
صندل��ی ها از جن��س چرم ناپا، سيس��تم 
سرمايشی و بالش��تک های منبسط شونده 

برای صندلی رانن��ده، گرمکن صندلی های 
جل��و و عق��ب، گرمک��ن فرمان، س��ايبان 
برقی شيش��ه عق��ب، س��انروف پانوراميک 
تمام عرض ب��ا آفتابگير جمع ش��و برقی و 
 ®Infinity وات  سيس��تم صوت��ی 550 
ب��ا 12 بلندگو اش��اره كرد. شيش��ه جلوی 
 HID هيدروفوبي��ک )دافع آب(، چراغ های
جل��و با سيس��تم نورپ��ردازی تطبيق پذير 
)AFLS(، كروز كنترل هوش��مند پيشرفته 
)ASCC(، سيس��تم تش��خيص نق��اط كور 
راننده )BSD(، سيس��تم هش��دار خروج از 
خط مس��ير )LDWS( با هش��دار صوتی و 
بصری به همراه دوربين ديد عقب با قابليت 
تشخيص موانع نيز امکانات ايمنی پيشرفته ای 
هستند كه در KIA Cadenze 2014 ارائه 

خواهند شد.
  تجربه ای لذت بخش از رانندگی

كادن��زای 2014 در آمري��کای ش��مالی ب��ا 

قدرتمندتري��ن پيش��رانه V6 كي��ا موت��ورز 
عرضه خواهد ش��د. اين ني��روگاه 3,3 ليتری 
GDI ب��ا 293 اس��ب بخ��ار ق��درت و 345 
نيوتن متر گش��تاور، از طريق گيربکس شش 
س��رعته خودكار ق��وای محرك��ه چرخ های 
جل��و را تامين می كند. در س��اير ب��ازار ها، 
پيش��رانه V6 3,5 ليتری تم��ام آلومينيومی 
 مجه��ز ب��ه س��امانه تزري��ق س��وخت چند

 نقطه ای )MPI( نيرو بخش س��دان لوكس 
جدي��د KIA خواه��د ب��ود. گيربک��س تمام 
خ��ودكار كادن��زا به واس��طه به��ره گيری از 
حال��ت Sportmatic، قابلي��ت تعوي��ض 
دس��تی با اهرم های پش��ت فرمان و دس��ته 
دن��ده اصل��ی را دارد. سيس��تم تعلي��ق هم 
ك��ه به منظ��ور ارتق��اء هندلينگ خ��ودرو و 
خصوصيات اس��پرتی س��واری ارتق��اء يافته، 
متش��کل اس��ت از پيکربندی مک فرس��ون 
در مح��ور جل��و و چن��د اتصال��ی در محور 
 عقب. چرخ ها نيز بس��ته به س��ليقه خريدار

 م��ی توانند از ن��وع 17، 18 و يا 19 اينچی 
باشند.مهندس��ين كيا برای احساس آرامش 
بيش��تر، ميزان نفوذ صدا، لرزش و تکان های 
مسير به داخل كابين را با ترفند های مختلف، 
همچون بهره گيری از فوالد مستحکم در 60 
 درصد از ساختار بدنه، به حداقل رسانده اند.

 اكثر اج��زای فوالدی كادن��زای 2014 طی 
فرآيند قالب گيری و پرس در دمای 1,650 
درجه س��اخته می شوند؛ همين امير موجب 
اس��تحکام بيش��تر فوالد بدون افزايش وزن 
می شود. اس��تحکام پيچشی نيز در كادنزای 
جدي��د به ميزان قابل توج��ه بهبود يافته كه 
موج��ب ارتق��اء هندلين��گ و افزايش ايمنی 

خودرو در برابر تصادفات احتمالی می شود.

 تجربه ای تازه برای كيا در بازار سدان های لوكس

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره سی و یکم  بهمن 1391
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برندینگ داخلی سازمان 

در  كلي�دی  نكت�����ه 
برنامه ه�ای  موفقي�ت 
ی  ز س���������ا ند بر
داخلی ، اس�����تواری ، 
انعطاف پذيری و تداوم 
آن اس�ت . خوشبختانه 
نقط�ه  موض�وع  اي�ن 
ق�وت مناب�ع انس�انی 
اس�ت زي�را می توان�د 
و  مهارت ه�ا  تمام�ی 
ت�وان�م�ن�دی ه�اي�ش 
ي�ک  ايج�اد  جه�ت  را 
استرات�ژی ي�ك�پارچه 
داخل�ی  س�ازی  برن�د 

به كار گيرد

گردآوري و ترجمه:
مرضیه کثیري

 سمت: جانشین 
مدیر بازاریابی

1- Green Apron

پرس��نل قدرتمن��د يا س��فرای برند 
سازمانی  فرهنگ  انعک����اس دهنده 
از طريق ش��کل دهی تصوير سازمان 
هس��تند. برای اينکه يک س��ازمان، 
برندينگ داخلی موفقی داشته باشد، 
باي��د با يک اس��تراتژی قدرتمند كه 
برن��د را در تمامی مفاهي��م اجرايی 
س��ازمان و كليه حوزه ها به خصوص 
منابع انس��انی جاری می س��ازد، آغاز 

كند. 
 Internal branding برندينگ سازمانی
س��ازمان  وج��ودی  فلس��فه  ب��ه 
به طوری ك��ه  دارد؛   اش�����������اره 
را  س��ازمانی   Culture فرهن��گ 
آن  را  تعه��دات  و  ك��رده  تعري��ف 
مستحکم می كند و نتيجه آن برندی 
است كه بر اهداف ، افراد و ارزش های 
س��ازمانی داللت می كن��د. تحقيقات 
نش��ان داده اس��ت ك��ه واحده��ای 
بازارياب��ی و منابع انس��انی س��ازمان 
ب��ه ط��ور مش��ترک اس��تراتژی های 
توسعه برندينگ سازمانی را بر عهده 
دارند. هنوز در بس��ياری از شركت ها 
ارزش ه��ای  و  ف��ردی  ارزش ه��ای 
س��ازمانی با يکديگر يکس��ان نشده 
و ب��ه عن��وان يک��ی از اصلی تري��ن 
چالش ها برای آنها محسوب می شود. 
واحد منابع انس��انی در هر ش��ركتی 
به هم��ه س��طوح منابع انس��انی در 

س��ازمان دسترس��ی دارد ، بنابراي��ن 
قابليت و تي��م الزم جهت هماهنگی 
امور مرب��وط به برندينگ س��ازمانی 
 را در اختي��ار دارد. دريافت مس��تمر 
باز خورد هاي Feedbacks مديريت 
و اندازه گي��ری موفقيت های تدريجی 
می تواند اين استراتژی را تقويت كند. 
برندينگ س��ازمانی برای واحد منابع 
انس��انی به عنوان ابزار قدرتمندی در 
جهت پيدا كردن روش  های تش��ويقی 
كاركن��ان، تقوي��ت برن��د در مقابل 
چشمان مشتريان و ذی نفعان خارجی 
External stakeholder محسوب 

می شود.
مناب��ع انس��انی می توان��د از روش ها 
و برنامه ه��ای برندين��گ ب��ه منظور 
تقويت ك��ردن طرح اولي��ه برندينگ 
داخل��ی اس��تفاده كن��د. اي��ن ام��ر 
می توان��د از طري��ق پوش��ش تمامی 
ي��ک  ب��رای  ش��ركت  فرآينده��ای 
هدف اصل��ی كه تعهد هر ش��ركتی 
پذيرد.  محس��وب می ش��ود، صورت 
منابع انس��انی همچني��ن می تواند از 
روش های مختل��ف، خطوط ارتباطی 
بس��ياری ميان كاركن��ان ايجاد كند. 
 در واقع برندينگ س��ازمانی در مورد 
و   Leadership رهب��ري 
دنبال ك��ردن مثال ه��ای گوناگون از 
طريق حركت در امتداد هدف اصلی 

س��ازمان و كار ك��ردن ب��ا كاركنان و 
دريافت بازخورد مشتريان به منظور 
احتمالی  خأل ه��ای  مش��خص كردن 
جلس��ات  برگزاری  اس��ت.  موج��ود 
دوره ای سازمان يافته كه توسط واحد 
منابع انسانی، با حضور مديران ارشد 
و دريافت داده های معنا دار از س��وی 
آنه��ا هدايت می ش��ود، می تواند اين 
اطمين��ان را ايج��اد كند كه هر كس 

در مسير حركت صحيح قرار دارد.

پي�ام برن�د می تواند 
در پيام ه�ای صوتی، 
ای مي�ل، خ���برنامه 
داخلی،گزارش ه�ای 
س�االنه، وب سايت و 
ارتباطات غيررسمی 
اف�راد س�ازمان ق�رار 
داده ش�ود و همكاران 
خ�ود را ب�ه عن�وان 
س�فرای برند در امور 
برند سازی مشاركت 

دهند

) روش  عموم��ی  گفتم��ان  و  ف��ردی 
خالصه معرفی فعاليتی كه مشغول آن 
هستيد( پيشنهاد می كند كه كاركنان 
به طور مس��تمر خود را ارزيابی و نقاط 
قوت خ��ود را در جهت تامين نيازهای 
س��ازمان تقويت كرده تا حس مشابهی 
در س��ازمان ايجاد كنند. چالش اصلی، 
تطابق برند با سمت های شغلی مختلف 
س��ازمان به منظ��ور ج��ذب كاركنان 
مورد نظر بدون ايجاد تغيير در مفاهيم 

و ويژگی های برند است. 
زمانی كه رفتار مطلوب برند مش��خص 
شد، منابع انس��انی به همراه بازاريابی 
می توان��د تيم خود را تش��کيل دهد تا 
مش��خص كند ك��ه اي��ن رفتارها برای 
ه��ر ي��ک از گروه ه��ای ه��دف به چه 
معناس��ت و بهتري��ن راه جهت معرفی 
آن چيس��ت. در بهتري��ن روش ، برای 
برندينگ داخلی سازمان بايد از انتقال 
ق��ول يا تعهد اصلی س��ازمان از طريق 
تمامی رس��انه های ارتباطی با كاركنان 
و متقاضي��ان اطمينان حاصل ش��ود. 
پيام برند می تواند در پيام های صوتی، 
ای ميل، خبرنام��ه داخلی، گزارش های 
ارتباط��ات  و  وب س��ايت  س��االنه، 
غيررسمی افراد سازمان قرار داده شود 
و هم��کاران خود را به عنوان س��فرای 
برن��د Brand Ambassadors در 

امور برند سازی مشاركت دهند.
همچنين برند س��������ازی س��ازمانی 
منابع انس��انی را در فرآين��د مصاحبه 
اس��تخدامی با فراهم ساختن چارچوب 
مشخص كردن  و  مصاحبه   تکنيک های 
ضواب��ط Guidlines بر اس��اس رفتار 

تعريف شده برند ، كمک می كند.
سوال های موقعيتی و رفتاری می تواند 
ح��ول رفت��ار برن��د ش��کل بگي��رد تا 
متقاضی را در خصوص نحوه چگونگی 
واكنش ها و انتظارات ارزيابی كند. اين 
فرآيند می تواند به صورت مس��تمر به 
عنوان روش��ی در نظر گرفته ش��ود كه 
در آن بازخورده��ا در ارتب��اط با اينکه 
رفتار برند چگونه تشخيص داده شده، 
توسعه يافته و با آن ارتباط برقرار شده 

است، جمع آوری شود.
با انجام برندينگ س��ازمانی در مراحل 
اولي��ه جذب و انتخاب ، منابع انس��انی 
بس��تری را فراهم می سازد تا افراد پس 
از استخدام همين روند را ادامه دهند. 
انتظ��ار اولي��ه افراد جديداالس��تخدام 
از برند برداش��ت اوليه آنهاس��ت كه از 
طريق مش��اركت واحدهای بازاريابی و 

ارتباط با مشتريان بهبود می يابد.

به خاطر داش��ته باش��يد كه ب��ا اينکه 
ق��دم  اولي��ن  برن��د  رفت��ار  تعري��ف 
 اس��ت، باي��د اس��تقرار آن در تمام��ی 
 س��طوح Levels س��ازمان و قدم به 
قدم و برای همه كاركنان سازمان قابل 

تشخيص و پذيرفتنی باشد.
وفاداری كاركنان به س��ازمان بر اساس 
احترام و اعتمادش��ان ش��کل می گيرد. 
اين عوام��ل همچني��ن می تواند نحوه 
ارتب��اط آنه��ا با مش��تريان را ش��کل 
ده��د. اين امر نش��ان می دهد كه برند 
می تواند تصوير مش��ابهی هم در ذهن 
مش��تريان و هم كاركن��ان خلق كند. 
 بنابراين ارتباط بين عملکرد كاركنان و 
رضايتمن��دي مش��تريان می توان��د به 
عنوان اساس توس��عه برنامه های منابع 
انس��انی در خص��وص ارزيابی و پاداش 

منظور شود.
اي��ن برنامه ها نيازمند هم��کاری ميان 
تمامی واحد ها با منابع انس��انی اس��ت 
ت��ا اين واح��د بتواند در م��ورد تجارب 
طري��ق  از  نگرش ش��ان  مش��تريان، 
يافته ه��ای تحقيق��ات ب��ازار اطالعات 
كس��ب كند و ش��اخص های عملکردی 

كاركنان را تعيين كند. 
برندين��گ س��ازمانی، چي��زی فراتر از 
فرهن��گ س��ازمانی اس��ت؛ چگونگ��ی 
مشاركت پرسنل در س��ازمان را نشان 
می دهد. كاركن��ان می توانند به عنوان 
مش��تريان داخلی شركت قلمداد شوند 
به نحوی كه زمان، تعهد و تجاربش��ان 
را در اختيار س��ازمان ق��رار می دهند و 
در مقابل پ��اداش، احت��رام و قدردانی 

دريافت می كنند. 
واح��د مناب��ع انس�������انی می توان��د 
كاركنانی  ب��رای  تش��ويقی  برنامه های 
ك��ه رفت��ار برن��د س��ازمانی را هم در 
رواب��ط داخلی و هم در س��طوح روابط 
می كنن��د، طراحی  رعاي��ت  خارج��ی 
كن��د. اين رفت��ار می تواند ب��ه صورت 
در  و  اندازه گي��ری  سيس��تماتيک 
 انته��ای دوره ه��ای مش��خص از آنه��ا 
ش��ود.   Appreciation قدردان��ي 
ب��ه همين ص��ورت می تواند مش��خص 
كند كه اث��رات آن برای س��ازمان چه 
منابع  اس��ت.  داش��ته  دس��تاوردهايی 
انسانی می تواند روش های استانداردی 
را ب��رای بازخ��ورد كاركنان ب��ه عنوان 
ورودی های برنامه برندينگ س��ازمانی 
 تعري��ف كند. چال��ش اصلی اس��تقرار 
 Mativating program برنامه های انگيزشی
برای شناس��ايی و قدردانی از كاركنان 
اس��ت. در اين برنامه ها بايد به نيازهای 

وج��ودی برن��د اس��تارباكس كاركنان 
را به تالش ب��رای بهبود دنيا تش��ويق 
می كند. برنامه »صحن سبز«1 به عنوان 
اص��ول رفت��اری و برنام��ه عام المنفعه 
قابل تش��خيص اس��ت. در اي��ن برنامه 
تمام��ی كاركنان كه به آنه��ا »همراه« 
گفت��ه می ش��ود، كتاب صحن س��بز را 
دريافت می كنند. اين كتاب كه ش��بيه 
گذرنام��ه طراحی ش��ده اس��ت، دارای 
كارت شناس��ايی و ح��اوی راهنم��ای 
رفتاری برند س��ازمانی برای اس��تفاده 
از   Colleagues هم��کاران  تمام��ی 
مديران ارشد تا رده های پايين سازمان 
اس��ت. نکته حائز اهميت در اين طرح 
ايجاد ح��س مالکي��ت برن��د در ميان 
همکاران همه واحدهاس��ت كه موجب 
می ش��ود كاركن��ان متوجه ش��وند كه 
كجا عملکردش��ان در خروجی سازمان 

تاثيرگذار است. 
نکته كلي��دی در موفقي��ت برنامه های 
اس��تواری ،  داخل��ی ،  برندس��ازی 
اس��ت.  آن  ت��داوم  و  انعطاف پذي��ری 
خوش��بختانه اي��ن موض��وع نقطه قوت 
مناب��ع انس��انی اس��ت زي��را می تواند 
تمامی مهارت ه��ا و توانمندی هايش را 
جهت ايج��اد يک اس��تراتژی يکپارچه 

برند سازی داخلی به كار گيرد.

منبع:

www.workplacenewsmag.com
نویسنده: پاتریشیا مک کوییالن

كاركن��ان در راس��تای تامين رضايت و 
بهب��ود عملکرد توجه ش��ده و با تمركز 
بر انتش��ار اين جمله كه » اينجا بهترين 
محل كار است« ، از تبليغاتی كه نشان 
می دهد افراد از كار خود لذت می برند، 
اس��تفاده ش��ود. قدردان��ی از كاركنان 
نمونه ب��ه خاطر تالش ش��ان در ايجاد 
محي��ط كاری مش��ترک و منس��جم، 
می تواند برند س��ازمانی متمايزی خلق 
كند. برند استارباكس ، برنامه های موثر 
و ويژه  ای را اج��را كرده كه می تواند به 
عنوان الگو به كار گرفته ش��ود. فلسفه 

آغاز فرآیند برندینگ 
برندين��گ داخل��ی می توان��د خيل��ی 
و  س��ازمان  مي��ان  رواب��ط  در  زود 
چرخ��ه  عن��وان  تح��ت  كاركن��ان 
فرآينده��ای اس��تخدام ايجاد ش��ود. 
 هم��کاری واحدهای منابع انس��انی و 
بازارياب��ي می تواند يکس��ری تبليغات 
را ايجاد كند كه نش��ان دهنده تصوير 
برن��د س��ازمان باش��د . اي��ن تبليغات 
ش��امل بروش��ور، پوس��تر ، تبليغ��ات 
آنالين يا حتی تهي��ه فيلم های كوتاه 
اطمينان بخ��ش  می توان��د  و  ب��وده 
 درک صحيح و ش��فاف از برند توسط 
 Candidates متقاضيان اس��تخدام
باشد. با استفاده از اين روش متقاضيان 
استخدام می توانند به فرهنگ سازمانی 
پی برده و نس��بت به تطاب��ق خود با 
آن حتی قبل از ارس��ال درخواس��ت 
اس��تخدام برای فرصت ش��غلی اطالع 
يابند. اي��ن موضوع به منابع انس��انی 
كمک می كن��د تا متقاضيان ش��غلی 
خ��اص را اولويت بن��دی ، ارزيابی و در 
نهايت انتخاب كند. اگر فرد استخدام  
ش��ود، احس��اس می كند كه به عنوان 
يکی از اعضای سازمان  محسوب شدن 
به چه معناس��ت و همچنين ش��ركت 
در خص��وص تحقق اهداف خود از وی 
چه انتظاراتی دارد. شهرت برند سازی 

دانش دانش
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برنامه هاي وفاداري مشتریان
مي كنن��د، مهم تري��ن ه��دف آنه��ا از 
برنامه هاي وفاداري مش��تري تشويق و 
پاداش دادن به اوست، ولي اصلي ترين 
هدف آن تحت تاثير ق��رار دادن رفتار 

مشتري است. 

کلوپ مشتریان
برنامه ه��اي وفاداري مش��تري معموال 
كل��وپ  ايج��اد   Require مس��تلزم 
مشتريان است كه در واقع ابزاري جهت 
حفظ و بقای مش��تري براي شركت ها 
به ش��مار مي رود. كلوپ مش��تريان در 
واق��ع نوعي اب��زار ارتباطي اس��ت كه 
توسط سازمان ايجاد مي شود تا بتواند 
با مشتري ارتباط متداومي داشته باشد 
و همچنين به عنوان سرويس با ارزش 
نهادينه شده اس��ت كه هدف آن ارائه 
طيف گس��ترده اي از مزاي��ا و افزايش 
س��طح رضاي��ت و وفاداري مش��تريان 
است؛ هرچند اين موضوع بايد در نظر 
گرفته شود كه ايجاد چنين كلوپ هايي 
قابل توجهي  س��رمايه گذاري  نيازمن��د 

است.
كلوپ مش��تريان ب��ا ايج��اد ارتباط و 
گرفتن بازخ��ورد از مش��تريان بنياني 
ب��راي افزاي��ش تعامل بين ش��ركت و 
مشتريان اس��ت . با ايجاد اين كلوپ ها 
درواق��ع ارتب��اط بس��يار نزديکي بين 
طرفين ش��کل مي گي��رد . يکي ديگر از 
اهداف اصلي ايجاد اين كلوپ ها افزايش 
دانش سازماني در مورد مشتري است. 
با ثبت نام هر يک از مش��تريان در اين 
كلوپ ها، س��ازمان در م��ورد وضعيت 
و خصوصيات ش��خصي ف��رد ، عالقه و 
خواس��ته هاي اعضا اطالع پيدا مي كند. 
اي��ن اطالعات در ي��ک بانک اطالعاتي 
سراس��ري ضبط مي شود و با اطالعات 
ديگر مش��تري مرتبط مي ش��ود كه در 
واقع اين بانک، اس��اس مش��خصه هاي 

بازاريابي است.
مشتريان بيشتر در صورتي عضو كلوپ 
مي ش��وند كه بدانند با عضويت در آن 
براي آنها امتياز ويژه اي قائل مي ش��وند 
و تنه��ا در صورتي حاض��ر به فعاليت و 
دراختيار گذاش��تن اطالع��ات خود در 
كلوپ هستند كه بدانند برايشان از نظر 
مادي س��ودمند خواهد بود. به همين 
دليل كلوپ مشتريان بايد سرويس هاي 
ويژه  اي به مشتريان خود ارائه كند كه 
براي گروه هدف هم از نظر مالي و هم 
از نظر كيفيتي و جنبه ارتباطي جذاب 
باشد. اكثر كلوپ ها براي مشتريان خود 

امروزه س��ازمان ها خود را در موقعيتي 
مي بينند كه ايجاد يک سيستم حرفه اي 
براي جذب و مراجعه مش��تريان را يکی 

از الزامات سازماني مي دانند. 
برنامه هاي وف��اداري اخيرا توجه زيادي 
را به خود جلب كرده و بيشتر تحقيقات 
Research به س��مت بررس��ي اينکه 
چگون��ه اين برنامه ه��ا در عملکرد مالي 
و بازارياب��ي ش��ركت تاثي��ر مي گذارند، 
هدايت شده است و به دنبال اين هستند 
كه مش��خص كنند اين برنامه ها چقدر 
بر تحريک مش��تريان تاثي��ر مي گذارند.

برنامه هاي وفاداري، برنامه هايي هستند 
كه شامل يک اس��تراتژي بازاريابي و بر 
مبناي پيشنهاد يک محرک در راستاي 
حفظ مش��تريان براي ش��ركت هستند 
كه موجب افزايش س��ود دهي ش��ركت 

مي شوند.
ي��ک دلي��ل اصلي ب��راي اي��ن موضوع 
هزينه زي��اد در جذب مش��تري جديد 
اس��ت. همانط��ور كه در مقاله پيش��ين 
گفته ش��د، در بازاري كه خيلي رقابتي 
اس��ت، اي��ن موض��وع بيش��تر مط��رح 
مي ش��ود. دلي��ل ديگ��ر اين اس��ت كه 
سودبخش��ي ي��ک مش��تري مش��خص 
در ط��ول ارتباطش با س��ازمان به طور 
 پيوسته با گذشت زمان افزايش مي يابد.

.)Strauss, Chojnacki, offman(
عالوه بر اين، هنگامي كه روي مشتريان 

برنامه هاي  خاص��ي تمرك��ز مي ش��ود، 
وفاداري مش��تري به عنوان وس��يله اي 
ب��راي افزايش وف��اداري برن��د ، كاهش 
حساس��يت قيمت، كاهش ميل به ديگر 
برندها، تش��ويق در تبلي��غ كالمي و در 
آخر افزاي��ش حجم خريد ب��ه كار برده 
مي ش��ود. گذش��ته از اين نوع مشتريان 
برنامه هاي وفاداري Loyalty مي توانند 
ب��ه افرادي كه ت��ا به ح��ال از اين برند 
خري��د نکرده اند نيز پيش��نهاد ش��ود و 
در اين مورد اگ��ر برنامه به اندازه كافي 
برايشان جذاب باشد ممکن است آنان را 

به تعويض برند خود سوق دهد. در اين 
حالت مي توان گفت برنامه موفقيت آميز 
بوده اس��ت . نکته مثب��ت ديگر در مورد 
اين برنامه ها اين است كه باعث مي شود 
مش��تريان محصوالت��ي را از س��ازمان 
خري��داري كنن��د كه تا به ح��ال خريد 

نکرده اند.

مهم تری�ن نتایج به دس�ت آمده از 
برنامه هاي وفاداري عبارتند از:

• حفظ س��طح فروش، س��ود و حاشيه 
فروش

بالق��وه  ارزش  و  وف��اداري  افزاي��ش   •
مشتريان

• تحريک ش��دن ب��راي خريد محصول 
ديگر از شركت

ه��دف اصل��ي از برنامه ه��اي وفاداري 
مش��تري، خلق يک موقعي��ت برد- برد 
براي مش��تريان ش��ركت مي ش��ود. در 
برنامه ه��اي وفاداري، مش��تري مزاياي 
پولي و غيرپولي دريافت مي كند كه اين 

به علت وفادار بودنشان است.
نتاي��ج برخي تحقيقات نش��ان مي دهد 
اف��رادي ك��ه در برنامه ه��اي وف��اداري 
مشاركت دارند، نسبت به آنهايي كه در 
اين برنامه ها مش��اركت ندارند، وفاداري 
رفتاري و عاطفي بيشتري دارند. با اين 
حال بيشتر مش��تريان رفتار خريد خود 
را پ��س از سهيم ش��دن در ي��ک برنامه 

وفاداري تغيير نمي دهند.
البته تحقيقات نش��ان مي دهد كه روش 
خاص و مشخصي براي افرايش وفاداري 
مش��تريان وجود ندارند؛ يعني مشتريان 
با همديگر متفاوت ب��وده و براي وفادار 
س��اختن آنها بايد از عوامل مختلفي كه 
بر وفاداري تاثير دارند، استفاده شود كه 
تاثير اين عوامل بسته به سطح وفاداري 

مشتريان متفاوت است.
وفاداري  برنامه ه��اي  ش��ركت هايي كه 
مش��تري را اج��را مي كنن��د، ب��ه طور 
معمول س��عي در جم��ع آوري اطالعات 
از مش��تريان خ��ود دارن��د ت��ا تصوي��ر 
باش��ند.  داش��ته  آنه��ا  از  روش��ن  تري 
اطالعات��ي كه به دس��ت مي آيد به طور 
مثال شامل اطالعات جمعيت شناختي، 
شيوه زندگي و الگو هاي خريد است كه 
اين اطالعات به شركت ها كمک مي كند 
تا بتوانن��د انتظارات مش��تريان خود را 

هدف گذاري كنند.
گذش��ته از اين بيش��تر ش��ركت ها اين 
طور ادع��ا مي كنند كه يک��ي از اهداف 
پ��اداش دادن  وفاداري مش��تري  برنامه 
ب��ه خريد ه��اي مکرر اس��ت. تش��ويق 
ب��ا تخفي��ف  پ��اداش دادن مش��تري  و 
Discounts دادن ب��ه ايش��ان خ��ود 
نوعي ترغيب مشتري براي خريد مجدد 

اوست.
ب��ا اينک��ه بس��ياري از بنگاه ه��ا ادع��ا 

روش خاص و مشخصي 
ب�راي افراي�ش وفاداري 
مشتريان وجود ندارند؛ 
ب�ا  مش�تريان  يعن�ي 
همديگر متفاوت بوده و 
براي وفادار ساختن آنها 
باي�د از عوام�ل مختلفي 
ك�ه ب�ر وف�اداري تاثي�ر 
دارند، اس�تفاده شود كه 
تاثي�ر اين عوامل بس�ته 
ب�ه س�طح وف���اداري 

مشتريان متفاوت است

وف�اداري  برنامه ه�اي 
مشتري معموال مستلزم 
ايج�اد كلوپ مش�تريان 
اس�ت كه در واقع ابزاري 
بق�ای  و  حف�ظ  جه�ت 
مشتري براي شركت ها 
به ش�مار مي رود. كلوپ 
مشتريان در واقع نوعي 
اب�زار ارتباط�ي اس�ت 
س�ازمان  توس�ط  ك�ه 
ايجاد مي ش�ود تا بتواند 
ارتب�اط  مش�تري  ب�ا 

متداومي داشته باشد

گردآوري و ترجمه: 
تینا افشار

کارشناس 
برنامه ریزی
و کنترل فروش

جاي��زه در نظر مي گيرند كه معموال به 
مش��تريان اي��ن اج��ازه را مي دهد كه 
بتوانن��د با ه��ر بار خريد خ��ود، امتياز 

بيشتري جمع آوري كنند.
موضوعات ارتباطي يک��ي از مهم ترين 
موارد براي تعامل با مشتري به حساب 
مي آيد. به همين دليل مديران كلوپ ها 
به منظور ايجاد و حفظ ارتباط با اعضا 
اق��دام به برپ��ا كردن مج��الت كلوپ، 
اي ميل مستقيم يا مراكز سرويس ويژه 
كلوپ مي كنند. همچنين همانطور كه 
گفته ش��د، كلوپ با توجه به داش��تن 
اطالعات اعض��اي كل��وپ مي تواند به 
آنها به طور انحصاري ارائه س��رويس و 

خدمات كند. 

طراحي برنامه هاي وفاداري مشتري
در مورد برنامه هاي وفاداري مش��تري، 
را   Various متنوع��ي  برنامه ه��اي 
مي ت��وان درنظ��ر گرف��ت. برنامه هاي 
پيش��رفته از اين نوع معموال به 2دسته 
برنامه مشتري و برنامه بازار هاي كسب 
و كار تقس��يم مي ش��وند. هرك��دام از 
برنامه ه��اي وفاداري مش��تري به طرز 
خاصي طراحي ش��ده و ش��امل موارد 
مختلف��ي اس��ت؛ هرچن��د بعض��ي از 
اين اصول بيش��تر مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرد كه در زير ش��رح داده ش��ده 

است.

بانک اطالعات مشتریان
بانک اطالع��ات مش��تريان نوعي ابزار 
اطالعاتي است كه به اطالعات وسيعي 
دسترس��ي دارد و از تمام سيستم هاي 
عمليات��ي چون منابع انس��اني، فروش 
و سيس��تم هاي بازارياب��ي و خري��د و 
ف��روش بهره مي گيرد. اي��ن بانک قادر 
به اس��تخراج، تبديل و مديريت حجم 
زي��ادي از اطالعات گردآوري ش��ده از 
سيس��تم هاي مختلف است كه درآخر 
يک س��ابقه كلي از تعامالت مش��تري 
را فراهم مي كند. داده هاي مش��تريان 
بسته به نوع س��ازمان و صنعت تفاوت 
مي كند . ممکن است شامل آمار نفوس 
ب��ه ط��ور مثال، س��ن، درآم��د، تعداد 
اعض��ای خانواده ، تاريخ تول��د يا موارد 
روانشناس��ي از جمله فعاليت ها، عاليق 
و عقايد باشد. همچنين بانک اطالعاتي 
مشتري معموال شامل اطالعات فروش 
از قبيل فراواني فروش ، الگوي مصرف و 
خدمات متقابل با مشتري است. به غير 
از موارد ذكر شده شامل موارد ديگري 

چون وضعيت حس��اب، س��فارش های 
برگش��تي، حمل كاال، برگش��ت كاال، 
س��ابقه و عمليات هزينه داخلي اس��ت 
ك��ه همه اينها به فه��م بهتري از رفتار 

مشتري كمک مي كند.

روش هاي ارتباطي
مشتريان  اطالع رساني  براي  سازمان ها 
خود از خدم��ات و اخبار، از روش هاي 
مختلفي اس��تفاده مي كنند. به عنوان 
بازاريابي  اي مي��ل،  اينترن��ت،  مث��ال، 
تلفن��ي، مراك��ز تم��اس، تبليغ��ات و 
روش ه��اي  از  نمونه هاي��ي  فک��س 
ارتباطي اس��ت ك��ه به ط��ور معمول 
ب��ه كار م��ي رود. همچني��ن بعض��ي از 
 س��ازمان ها پکيج هاي خوشامدگويي و 
 مج��الت  Journals درون س��ازماني 

مخص��وص اعض��ا را كه ش��امل اخبار 
و اطالع��ات كل��ي ب��ه روزي در م��ورد 
مجموعه اس��ت، ارائ��ه مي كنند كه به 
طور مثال در صنعت خودرويي، مراكز 
خدم��ات را مي ت��وان نام ب��رد كه در 
جهت سرويس دادن خدمات به راننده 
و كمک ك��ردن ب��ه رانن��دگان هنگام 
مواجه شدن با مشکل ايجاد شده است. 
خدمات پس از فروش نيز يکي ديگر از 
روش هاي ارتباط اس��ت كه مشتري از 
اين طريق هنگام خريد محصول، نوعي 
اطمينان حاصل مي كند. اين سرويس 
ش��امل مواردي چ��ون گارانتي، گزينه 
تمديد ق��رارداد، امکان ط��رح تعويض 
كاال و... است كه همين موضوع دليلي 

براي وفاداري مشتري مي شود.

مشارکت
وارد  بس��ياري  س��ازمان هاي  ام��روزه 
مش��اركتي  و  ارتباط��ي  ش��بکه هاي 
ب��ا  هم��راه  مش��اركت  مي ش��وند . 
برنامه هاي وفاداري مشتري معموال بر 
همکاري هايي داللت دارد كه مشتريان  
از خدماتي كه توسط همکاري با شركا 
ارائه مي ش��ود، نرخ هاي ويژه هتل ها و 
س��رويس هاي ويژه آن شركت ها مطلع 
می ش��وند كه قابل اس��تفاده توس��ط 
اعضای كلوپ است. همچنين مشتريان 
مي توانند ب��ا هر بار خريد از هركدام از 

شركا صاحب كارت امتياز شوند.

اجراي برنامه هاي وفاداري مشتري
و  صحي��ح  اج��راي  راس��تاي  در 
وف��اداري  برنامه ه��اي  موفقيت آمي��ز 
مشتري، ساختار سازماني معيني الزم 
اس��ت كه تئوري هايي در اين خصوص 

در ذيل آورده شده است.

 ساختار سازماني
ب��ه  مي��ل  نهاي��ت  در  س��ازمان ها 
»فرآيند م��دار« ش��دن دارند ت��ا اينکه 
» عملکرد Functions متمركز« شوند. 
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بدين معنا كه س��ازمان هاي امروزي 
ديدش��ان جامع و كلي ش��ده است 
و ب��ه ج��اي تمركز بر ام��ور به طور 
جداگانه، بيشتر به صورت جامع به 
امور و ارتباط بين آنها مي نگرند. اين 
واقعيت منجر به پيشرفت ارتباطات 
مشتري و موضوعات ديگر مرتبط با 
بازاريابي است. در حال حاضر، تمام 
مجموعه يک س��ازمان همان اندازه 
كه ب��راي روابط متقابل س��ود آور با 
مشتريان اهميت قائل مي شود، بايد 
به دس��تاوردهاي اه��داف بازاريابي 
نيز اهميت دهد. اين موضوع نش��ان 
مي ده��د ك��ه موضوع��ات بازاريابي 
بازاريابي  تنها مربوط به دپارتم��ان 
نيس��ت بلکه موضوع مشتركي بين 
كل سازمان است و از آنجا كه هيچ 
اس��تراتژي بازاريابي نمي تواند بدون 
داش��تن فرهنگ داخلي و س��اختار 

شركتي مناسب موفق شود. 
فرهنگ س��ازماني و ساختار آن بايد 
بتواند از عقايد وس��يع سازماني در 
بازاريابي  ارتباطات و  مورد مديريت 
حمايت كند. در نهايت، س��ازمان ها 
باي��د فرهنگ��ي را طراحي كنند كه 
مش��خص كند كه رسيدن به ارزش 
مش��تري اصلي ترين هدف از كسب 
اصل��ي  فاكتوره��اي  اس��ت.  كار  و 
مانند ارتباط��ات داخلي ، آموزش و 
پيش��رفت و توس��عه زيربناي ايجاد 
مديريت ارتباطات و بازاريابي است.

ب��ه ج��ز م��وارد اساس��ي ك��ه بايد 
در س��ازمان تغيي��ر ياب��د ، تغييرات 
ديگ��ري نيز هس��ت كه ب��ه منظور 

اج��راي برنامه هاي وف��اداري موفق 
باي��د صورت گيرد. اوال، س��ازمان ها 
بايد به جاي تمركز روي بخش هاي 
اصلي مرتبط با مشتري، روي روابط 
متقابل با مش��تريان خ��اص تمركز 
كنند و در نهاي��ت به جاي اينکه با 
تمام مش��تريان يکسان رفتار كنند، 
بايد با آنها به طور مجزا رفتار كنند 
و خدم��ات متفاوت��ي به آن��ان ارائه 
دهن��د و به مش��تريان خ��وب خود 

خدمات ويژه اي نيز بدهند.

و  مش�تري  وف�اداري  ارزیاب�ي 
برنامه هاي وفاداري مشتري

سازمان هايي كه برنامه هاي وفاداري 
مشتري را اجرا مي كنند، اين انتظار 
را نيز دارند كه اين موضوع برايشان 
سودآوري داش��ته باشد. هزينه هاي 
سنگين در اين راستا اجتناب ناپذير 
اس��ت و اي��ن در صورتي اس��ت كه 
ب��رآورد مي��زان آن دش��وار اس��ت. 
ب��راي اينک��ه بتواني��م برنامه ه��اي 
وفاداري مش��تري را به طور دقيقي 
ارزياب��ي كنيم، بايد ابتدا مش��خص 
ش��ود ك��ه چ��ه فاكتورهاي��ي بايد 
اندازه گيري ش��وند كه همانطور كه 
مي دانيد در بخش اول اين مقاله در 
ش��ماره قبلي به طور كامل توضيح 
 داده ش��د. به عالوه مش��خص كردن 
 Parameters ش��اخص هاي    
شکس��ت و پيروزي موضوعی بسيار 
كليدي ب��راي اجتن��اب از خطا در 

ارزيابي است.
اين واقعيت كه تعري��ف يگانه اي از 

وفاداري مشتري وجود ندارد، باعث 
شده اس��ت كه س��ازمان ها تعاريف 
خاص خود را ب��راي آن بيان كنند 
تا بتوانند وفاداري مشتريان خود را 

اندازه گيري كنند.
گ�����������ام هاي  كل  ط��ور   ب��ه 
 مديريت  Management وفاداري 

همانطور كه گفته شد، طراحي، اجرا 
و ارزياب��ي برنامه وفاداري مش��تري 
اس��ت كه تاثي��ر زيادي ب��ر يکديگر 
مي گذارن��د. به ط��ور مث��ال، هنگام 
وفاداري مشتري،  برنامه هاي  ارزيابي 
فرضي��ات و پيش��نهادهای جديدي 
ممک��ن اس��ت اس��تخراج ش��ود كه 
همين موض��وع در گام طراحي تاثير 
وفادارتر  ك��ه  مش��ترياني  مي گذارد. 
ش��ده اند ممک��ن اس��ت از خدمات 
گران تر و وي��ژه اي بهرمند ش��وند و 
در مقابل مش��ترياني كه منبع خريد 
خود را عوض مي كنند، در يک گروه 
ديگري قرار خواهند گرفت و در اين 
صورت ديگر از خدمات سازمان بهره 
نخواهند برد. ب��راي تفهيم بهتر اين 
موضوع م��دل باال اي��ن ارتباطات را 

بهتر مشخص مي كند. 
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هي�چ  ك�ه  آنج���ا  از   
بازارياب�ي  اس�تراتژي 
نمي تواند بدون داش�تن 
فرهنگ داخلي و ساختار 
شركتي مناس�ب موفق 
ش�ود. فرهنگ سازماني 
باي�د  آن  س�اختار  و 
بتوان�د از عقايد وس�يع 
س���ازماني در م�ورد 
مديري�ت ارتب�اط�ات و 
بازارياب�ي حمايت كند. 
در نهاي�ت، س�ازمان ها 
بايد فرهنگ�ي را طراحي 
كنن�د ك�ه مش�خص كند 
ك�ه رس�يدن ب�ه ارزش 
اصلي تري�ن  مش�تري 
هدف از كسب و كار است

 جهت آش�نایي بیش�تر خوانندگان 
پیک اطل�س، لطفا خودتان را معرفي 

بفرمایید.
ابراهي��م كابوس ش��اكری ، متولد س��ال 
1363 از شهر رشت و مديرعامل شركت 

پيشتازخودروگيل هستم.

 کمی از س�وابق فعالیت این ش�رکت 
بگویید.

اين شركت در س��ال 89 پس ازگذراندن 
8 ماه پروژه س��اخت، تکميل و تجهيز به 
عنوان يک نمايندگ��ی معتبر و مجهز در 

رشت مورد بهره برداری قرار گرفت.

 چرا نسبت به اخذ نمایندگی شرکت 
اطس خودرو عالقه مند شدید  و برای 
اخ�ذ نمایندگی چه مراحل�ی را طی 

کردید؟
پيرو نظرس��نجی به عمل آم��ده در ميان 
مخاطبان هدف استان گيالن و همچنين 
تنوع واردات خودروهای برند كيا توس��ط  
ش��ركت اطلس خودرو ، نياز بالقوه موجود 
شناس��ايی و به همين دليل متقاضی اخذ 
نمايندگی كياموتورز در شهر رشت شدم. 
در خص��وص مراحل اخذ مج��وز فعاليت 
عامليت ، ابتدا با ارس��ال فرم درخواس��ت 
متقاض��ی عامليت اع��الم آمادگی كرده و 
پس از انج��ام ارزيابی های اوليه توس��ط 
ارزيابان شركت اطلس خودرو و همچنين 
جلس��ات حض��وری ، در مرحل��ه بع��دی 
اقدام��ات الزم در خصوص پياده س��ازی 
طرح اس��تاندارد فض��ای عامليت های كيا 
موتورز انجام ش��د. در انتها پس از بازديد 
نهايی از فضای عاملي��ت و تاييد مديران 
اطلس خودرو ، ش��ركت پيش��تاز خودرو 
به عضويت خان��واده بزرگ اطلس خودرو 

درآمد.

فضاه�ای  استانداردس�ازی  ل�زوم   
تجهیزات از دیدگاه شما چیست؟

اص��وال اج��رای ط��رح استانداردس��ازی 
معن��ای  ب��ه  ش��ركت ها  تعريف ش��ده 

در  س��ازمانی  هوي��ت  يکپارچه س��ازی 
راس��تای تحق��ق اهداف كالن اس��ت . در 
آغاز هر فعاليتی پيروی از استانداردسازی 
تعريف شده گام های حركتی آن مجموعه 
را مس��تحکم س��اخته و موجب بهره وری 
و اثربخش��ی امور جاری می ش��ود. ايجاد 
تجهي��زات الزم در چارچوب اس��تاندارد، 
فراينده��ا را تس��ريع و برنامه ها را موثرتر 

به اجرا می رساند.
دي��دگاه  عاملي��ت  اي��ن  دلي��ل  بدي��ن 
استانداردسازی فضاها و تجهيزات را جزء 

اصول اساسی فعاليت خود می داند.
 جه�ت آم�وزش پرس�نل و مه�ارت 
نیروي انس�اني چ�ه روش هایي را در 

نظر دارید؟
ب��ا حضور مش��اوران و منابع انس��انی در 
عامليت، دوره های آموزش��ی نياز س��نجی 
ش��ده تعري��ف و در چارچ��وب مديريت 
اس��تراتژيک مناب��ع انس��انی ، برنامه های 

مش��خص ، تدوي��ن، اج��را و در س��يکل 
ارزيابی قرار خواهد گرفت. كمک به ادامه 
تحصي��ل پرس��نل، حض��ور در دوره های 
آموزشی، سيستم پاداش و ايجاد انگيزش 
از جمل��ه برنامه های اس��تراتژيک نيروی 

انسانی شاغل در اين شركت است.

 دیدگاه شما در خصوص رضایتمندی 
مشتریان چیست؟

مش��تريان زبان گويای س��ود و زيان هر 
ش��ركت هس��تند. مش��تريان رگ ه��ای 
حياتی و ش��ريان های زن��ده هر مجموعه 
اقتصادی هستند. ارزشمندی زمان انجام 
كار مش��تريان، ش��ناخت نيازه��ای آنان 
در ايجاد رضايتمندی مش��تريان س��هم 
بس��زايی دارد. اين ش��ركت در اين راستا 
برنامه ه��ای متعددی دارد. اطالع رس��انی 
ام��ور و برنامه های ش��ركت در طرح های 
دوره ای و حفظ ارتباط با مشتريان توسط 

sms ، ارائه اطالع��ات فنی مورد نياز در 
خصوص خودروی آنان و ايجاد حس گرم 
پش��تيبانی حضور در زمان نياز آنان جزء 

برنامه های اين شركت است.

 ب�ه عن�وان یک�ي از اعضای ش�بکه 
گس�ترده خدم�ات پ�س از ف�روش 
اطل�س خودرو چ�ه برنامه هایي براي 

آینده دارید؟
الف( زمان س��نجی نياز ارائ��ه خدمات به 

مشتريان
ب( بهينه س��ازی زمان ارائ��ه خدمات به 

مشتريان 
ج( ش��رح خدمات و اطالع رس��انی كامل 

برای ارائه خدمات انجام شده
د( ارس��ال sms و ای ميل اطالع رسانی 

برای خدمات دوره ای شركت
ه( اخذ پيشنهادها و انتقادات در خصوص 
نيازهای مش��تريان در حوزه خدمات پس 

از فروش 
و( انجام تبليغات گسترده در سطح شهر

شبکه اطلس

افتتاح دومين عامليت مجاز در شهر رشت
شرکت پیشتازخودرو گیل )کد234(
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1-Managing Customer 
Loyalty in the Automobile 
Industry, S.HJalte & S.  
Larsson. 
2-”Satisfaction, image and 
loyalty: new versus  
experienced customers”, 
European Journal of 
 Marketing .

مدیریت وفاداری مشتری

طراحی برنامه های وفاداری 
مشتری:

 بانک اطالعات مشتریان

 اقسام وفاداری

 رضایت مندی مشتری

 شراکت

 ارتباط مشتریان

شکل 1: مدل مدیریت وفاداری مشتری

 ساختار سازمانی

 روش های ارتباطی

 مشارکت

اجرای برنامه های وفاداری 
مشتری:

ارزیابی برنامه های وفاداری 
مشتری:



ضمن تبریک و شادباش زادروز تولد 
همکاران متولد بهمن ماه امید است 
كه براي ترسیم آینده اي پویا همواره با 
خانواده بزرگ اطلس خودرو همراه باشند. 

آقای محمدعلي ميرزايي عرفان

خانم فاخته برقي شيرازي

آقای سيد جواد فاضلي قاضي محله

آقای سعيد پهلوان

آقای رضا محمودي

خانم الهه سادات فاطمي

آقای سيد مهدي عربي 

آقایرضامسعوديفرد

آقای مهدي سالي ساريقه
 مدیریت عاملیت 108 تهران 

 جناب آقای امیر هوشنگ مهاجر
 

 مدیریت عاملیت 371 اراك 
 جناب آقای مصطفي شاپوري
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  آغاز فصل زيباي زمس��تان و همراه با آن تغيير ش��رايط جوي، نياز به انجام 
بازديدهاي فصلي خودرو را هرچه بيش��تر نمايان ساخته و انجام اين بازديدها 

اطمينان خاطر از رانندگي در اين فصل زيبا را به همراه خواهد داشت.
  شركت اطلس خودرو جهت ايجاد بستري براي انجام اين مهم و پشتيباني از 
خانواده محترم كيا اقدام به برگزاري بازديد تخصصي زمستانه كليه خودروهاي 
كيا كرده و از مش��تريان محترم كيا جهت شركت در اين طرح دعوت به عمل 
آورده اس��ت. اين بازديد به مدت 6 روز از تاريخ 91/09/25 لغايت 91/09/30 
در31 عاملي��ت منتخب ش��ركت اجرا ش��د. در اين طرح س��ياالت و قطعات 
مصرفي، عملکرد سيس��تم بخاري و گرمکن شيش��ه، تيغ��ه برف پاک كن ها و 
ضديخ به صورت رايگان بازديد ش��د. عالوه بر آن شركت در اين طرح مزايايي 
همچون 10 درصد تخفيف ارائه خدمات و س��رويس هاي دوره اي و 10 درصد 
تخفيف روغن موتور توتال را به همراه داش��ت. اين طرح با اس��تقبال بي نظير 

خانواده محترم كيا در سطح كشور عزيزمان روبه رو شد.

 بازدید تخصصي
 زمستانه خودروهای كيا

پذیرش خودرو عاملیت شیدایي
 تهران-)105(

 تعمیرات و عیب یابي عاملیت قنادباشي
 یزد-)322(

پذیرش خودرو عاملیت معیني و زماني
      کرج-)121(

تعمیرات و عیب یابي عاملیت شاپوري اراك-)371(

 مشاوره فني به مشتري عاملیت قربانیان 
زنجان-)532(

مشاوره فني به مشتري عاملیت احمدي و نعمتي
 قزوین-)251(

نظارت بر اجراي طرح عاملیت آخوندي
 قم-)331(

مراجعه مشتریان عاملیت سام خودروکار
 اهواز-)613(

عیب یابي با دستگاه عاملیت علیزاده
 همدان-)342(

تعمیرات و عیب یابي عاملیت دیبازرتهران-)104(

ورودی عاملیت سلمانی 
تهران-)115(

 ارائه فاکتور به مشتري عاملیت کهنمویي
 تبریز-)521(

ورودي عاملیت علیزاده 
همدان-)342(

ترخیص خودرو در عاملیت محمدی طامه 
تهران-)114(

گردآوري:
مریم طبسي

     کارشناس 
خدمات ویژه

خانواده اطلس
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فهرست
  عامليت های مجاز
 تحت پوشش شركت
 اطلس خودرو 
از تاريخ
1391/11/01  

خدمات پس از فروش

قطعات

عاملیت 422 مشهد

عاملیت 532 زنجان





جناب آقاي علیرضا سیاسی

جناب آقاي رسول قربانیان

برترين های دی ماه

آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیتردیف

تبریز-کیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به کوچه قدیم 6374111 )0411( 521تبریزرحیم برزگر کهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شرکت آناتا -کد پستي 5159137443 

ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مرکز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی سایپا 2354112 )0441(512ارومیهجمال احمدی شیخ سرمست2
)شاکری(- پالك 563 - کدپستي 5714147187

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

محمدرضا معینی - خسرو 4
 کرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679259 )026(121کرجزمانی 

 کد پستي 3198777777

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزي5
تهران-کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگري)جاده مخصوص کرج(- بعد از 

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

تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - کد پستي 6-22763992 )021(101تهرانامیر حسین محسنیان6
1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب آتش نشاني 44404664 )021(103تهرانبالیران7
– پالك 7 -کد پستي 1476785491

تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازي- پالك 88463507 )021(104تهرانسید محمد دیبازر حسینی8
1320 - کد پستي 1631693411

تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه جنگ-پالك 66928821 )021(105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
299 ، 301 ، 303- کد پستي 1318883444

تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز – ایستگاه 77601840 )021(108تهرانامیر هوشنگ مهاجر10
عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

تهران-خیابان پاسداران-انتهاي خیابان ساقدوش-بعد از میدان بني هاشم- 3-22306402 )021(109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین11
پالك 317-کدپستي 1665844144

تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-پالك79 - کد پستي 88403723 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس12
1567719641

تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي- نبش خیابان فرجام- پالك 101- 77894648 )021(112تهرانسیدامیر حسیني13
کد پستي 1676743713

تهران- بزرگراه شیخ فضل اله نوري-خیابان شهید تیموري- پالك257و259 -  66510280)021(114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
کد پستي 1451784797

تهران- تهران نو - خیابان 30 متري نیروي هوایي- پ422-کد پستي 77473127 )021(115تهرانیحیي سلماني15
1733913951

بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت - پالك 1 - کد پستي 3-2237030 )0561(431بیرجندمحمد علی هدایتی16
9717919474

مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام- 7528811 )0511(422مشهدعلیرضا سیاسی17
جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال- پالك1082 - کد پستي  6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین18
6164813545

اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك 957 - کد 5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار19
پستي 6198693569 

زنجان – کمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 3-3237071)0241(532زنجانرسول قربانیان20
4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مکتبي وایزدي 2222897 )0711(643شیرازسید سامان شجاعي 21
 کد پستي7135836495

ابراهیم احمدی - یعقوب 22
قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن – روبروی پمپ بنزین- کد پستي 4-2292553 )0281(251قزویننعمتی

3416763317

قم- بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر- 8805373 )0251(331قماسماعیل آخوندي خضرآباد23
کدپستي:3716196714

جاوید امیري- یوسف امیري 24
کرمان- خیابان 17 شهریور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - کد پستي 3310006 )0341(451کرمانمقدم

7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي 3338001 )0171(211گرگانمحمود جاللي25
 4914963417

رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- کد 4-8842002 )0131(232رشتکامبیز پور رستگار26
پستي2593282851

 رشت-کیلومتر 2 جاده انزلي - کد پستي7785700 )0131(234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل27
4164116836 

 خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان1-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان28
 کد پستي 6819743148

ساري - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستي 3419245 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی29
4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین  3252020)0111(223بابلشرکت بزرگ روشن 30
 کد پستي 4731659439

 آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود  3481111)0121(224آملسید مجتبي موسوي31
 کد پستي 4615989475 

اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل 2247106)0861(371اراكمصطفي شاپوري32
شاپوري- پالك 74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 4-2248041 )0851(341مالیرحبیب اله فرهادی فر33
6571789949

همدان- انتهاي خیابان 17 شهریور- پل هوایي- نمایندگي گواه سابق- کد 2654436 )0811(342همدانعلیزاده34
پستي: 6513684697

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون 5-8254024 )0351(321یزداحرار یزد35
 کد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان -6265141 )0351(322یزداحمد قناد باشي36
 کد پستي 8918617167
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دارای Mood Lamp5طراحی زیبای چراغ های جلو  تجربه سبک جدید رانندگی

فضای جادار خودرو طراحی منحصر به فرد اندازه مناسب و قابل کنترل خودرو

مشخصات زير مرتبط با كدام يك از خودروهاي كيا است؟

سعید شکیبا-بهرنگ خسروي نژاد -ادریس بیداران-سپیده ارسالني-فرید نوزریان 
علي مفتاحي- حمیدرضاکاشي- سمانه شرفي- سمیرا شرفي- مجید حسیني  
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