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 فصل مشترک 
اطلس خودرو با جامعه ی 
سالمت کشور در روز پزشک

سرانه ی ســامت و بهداشت در هر کشــوری، یکی از مهم ترین 
معیارهای توسعه یافتگی محسوب می شــود؛ این حوزه در کشور 
ما، علی رغم پرورش پزشکان حاذق و نیروهای انسانی کمال طلب 
که تحصیات تکمیلی خود را نیز گذرانده اند، هنوز با مشــکات 
فراوانی مواجه است؛ عدم وجود بیمه های درمانی موثر برای کاهش 
هزینه های درمان از طرفی و کمبود تجهیزات و زیرســاخت های 
پزشــکی و هزینه های باالی تهیه ی آنها، از مهم ترین چالش های 

نظام سامت در کشور به شمار می رود.
بنا به گزارش سازمان نظام پزشکی، طی چند سال اخیر ۱۰ هزار 
و ۵۰۰ تن از پزشــکان، به هیچ یک از نهادهای حوزه ی سامت 
مراجعه نکرده اند. به نظر می رسد این جمعیت یا به خارج از کشور 
مهاجرت کرده باشــند و یا به حدی از اختاالت شغلی رسیده اند 
که امکان مراجعه به نهادهایی مثل وزارت بهداشــت و یا سازمان 
نظام پزشــکی را نداشــته اند. عدم جذب این حجم از نیروی های 
انســانی، می تواند متأثر از تبعات کمبود زیرساخت های مناسب، 

بیمارستان های مجهز و شرایط امن شغلی و اجتماعی باشد.
 به هر روی، به دلیل اهمیت بخش بهداشــت و درمان، به عنوان 
بخشی که ارتباط مستقیم با سامت و کیفیت زندگی مردم دارد، 
از نخستین حوزه هایی است که برندهای مسئول در دنیا نسبت به 

آن واکنش نشان می دهند.
امسال روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، در حالی 
در کشــورمان برگزار شــد، که اطلس خودرو، در فصلی مشترک 
با جامعه ی سامت کشور، به واســطه ی آغاز ساخت بیمارستان 
فــوق تخصصی مهدی کلینیــک، این روز را جشــن گرفته بود. 
اطلس خودرو به عنوان یکی از حامیان ساخت این بیمارستان، در 
صدد بود تا آغاز این پروژه را به جامعه ی پزشکی کشور نوید دهد.

این بیمارستان، به لحاظ برخورداری از تجهیزات پزشکی پیشرفته، 
برای جامعه ی پزشکی کشــور و جایگاه و وجهه ی ایران، فرصت 
منحصر به فرد شغلی و آموزشــی محسوب می شود و همچنین 
برای اطلس خودرو فرصتی است تا سهم کوچکی در رفع مشکات 

حوزه ی بهداشت و سامت کشورمان داشته باشد.
روز پزشک را به همه ی پزشــکان پرتاش و وارسته ی ایرانی که 
عمر، تخصص و توان خود را صرف بهبود و سامت مردم می کنند، 

تبریک می گوییم.
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کمپانــی کیاموتورز، تصمیم دارد تا در نمایشــگاه 
خودروی فرانکفورت 2013، از یک مدل مفهومی در 
سگمنت B رونمایی کند. از ویژگی های منحصربفرد 
این خودروی مفهومی کیا، می توان به ســرزندگی، 
شــمایل دلیرانه و اســتحکام در عین بازیگوشی 
کودکانه اشــاره کرد. این خودرو، قرار است در دهم 
سپتامبر در نمایشــگاه IAA فرانکفورت به نمایش 
القای حس  با  گذاشته شود. خودروی مفهومی کیا، 
سرزندگی و جنب وجوش به مخاطب، در عین حال 
از بدنه ای بسیار محکم، استوار و سختی برخوردار 
است. هم چنین این محصول جدید کیا، ترکیبی از 
تضادها را در ابعاد کوچک و فشــرده اش جای داده 

است. این خودرو، برگرفته از ایده و تالش کیا برای 
ارائه ی خودروهای جمع جور با امکانات مناســب، 
به رانندگان تک رو و پرتوقعی اســت که به اندازه ی 
خودرو اهمیت وافری می دهنــد. در این خودروی 
مفهومی، عناصر و گزینه های های جذابی ارائه شده 
است؛ به طوری که اکثر آنها در خودروهای کوچک به 
چشم نمی خورند. این خودرو، در اروپا و متناسب با 
ذائقه و انتظارات اروپایی ساخته شده است. خودروی 
مفهومی جدید کیا، پیش نمایشی از مدل آینده ی کیا 
خواهد بود. به عبارت دیگر، این خودرو یک کراس 
اور )Cross-overs( جمــع و جوری خواهد بود که 
ارتفاع ســواری آن کمی افزایش پیدا کرده است. تا 

کنون از این خودرو اطالعات و توضیحاتی منتشــر 
نشده است، اما از روی تنها دو عکسی که در دست 
است، می توان به جزئیات ظاهری این مدل از جمله 
به جلو پنجره ی ببری شکل مشترک در محصوالت 
کیا، چراغ های LED روشنایی روز، چراغ های مه شکن 
اســپلیترهای کربنی و گلگیرهایــی با قوس های 
برجسته اشاره کرد. هم چنین در کابین این خودرو 
با طرحی آینده نگرانه، تنها چند سوئیچ و دستگیره 
تعبیه شده است. از دیگر موارد قابل توجه در تولید 
این خودرو، می توان یکی بــه اهرم تعویض دنده و 
دیگری استفاده ی محتمالنه از پیشرانه ی هیبریدی 

یا الکتریکی اشاره کرد .

نمایش خودروی 
مفهومی جدید کيا 

در نمایشــگاه 
فــرانکفــورت

کیاموتورز انگلســتان، ضمن اعام همکاری با تیم ملی کریکت بانوان 
انگلیس، یک دســتگاه خودروی پروســید GT در اختیار هر کدام از 
بازیکنان این تیم گذاشــته است تا از آن در طول بازی های موسوم به 
»رده ی زنان خاکستری Women’s Ashes Series« که تا پایان 

آگوست ادامه دارد، استفاده کنند. 
این نخســتین باری اســت که کیاموتورز از این تیم به طور مستقل 

حمایت می کند. 
پاول فیلپوت Paul Philpott، مدیر عامل شرکت کیاموتورز انگلستان، 
در رابطه با این مشــارکت و همکاری گفت:»ما بســیار خوشــحال و 
خرسندیم که در طول این مسابقات، تیم زنان را با خودروی پروسید 
GT مجهز کرده ایم و اکنون این تیم، در زیر چتر حمایت ما قرار گرفته 
است. در واقع کیاموتورز در راستای انجام فعالیت های اجتماعی، تمامی 
تاش خود را برای حمایت از تیم های ورزشــی در میادین مختلف به 

کار خواهد گرفت.«  
 Women’s Ashes گفتنی است سری مســابقات زنان خاکستری
یک مســابقه ی آزمایشــی بوده و هم اکنون در حال برگزاری است و 
شــامل سه رقابت یک روزه ی بین المللی NatWest و سه مسابقه ی 
بین المللی Twenty اســت. گفتنی است امتیازات بر اساس بازی ها 

تعیین خواهد شد. 
به برندگان مســابقات آزمایشی 6 امتیاز و به ازای هر برد در بازی های 
دیگر 2 امتیاز اختصاص داده خواهد شد. تیمی که در مجموع امتیازات 
 Women’s بیش تری کســب کند، عنوان قهرمانی و کاپ مسابقات

Ashes Series را به دست خواهد آورد.

شــرکت Tuv-Nord آلمان، گواهینامه هاي سیســتم 
مدیریت یکپارچه ی شرکت اطلس خودرو را تمدید کرد.

 پیــش از این شــرکت اطلس خودرو، در ســال ۱388 
موفق به پیاده ســازي سیســتم مدیریــت یکپارچه ی 
اخــذ  و   ISO10002:2004 و   ISO9001:2008
 Tuv-Nord گواهینامه هاي این سیســتم از شــرکت
آلمان شده بود. اطلس خودرو با اخذ این گواهینامه، برای 
چهارمین بار در لیست تأیید این استاندارد قرار گرفت. در 
این راستا جهت اطمینان از استقرار این سیستم و ارائه ی 
راه کارهاي بهبود در دو سال پیاپي 89 و 9۰، پس از اخذ 
گواهینامه از ســوی شــرکت Tuv-Nord دو ممیزي 
مراقبتي نیز انجام شــده بود. گواهینامه ی جدید، در پی 
پایان دوره ی ســه ساله ی اعتبار پیشین صادر شده است 
 Tuv-Nord که با انجام مراحل ممیزی توسط شرکت
با اعتباردهی مجدد همراه شد. شرکت اطلس خودرو، این 
بار نیز بدون هیچ گونه مورد عدم انطباق با الزامات سیستم 
مدیریت یکپارچه، توانســت با موفقیت گواهینامه هاي 
سیستم مدیریت یکپارچه را تمدید نماید. مسلما کسب 
این موفقیت حاصل همکاري کلیه پرسنل شرکت اطلس 
خودرو مي باشد. امید است با کمک و یاري شما همکاران 
گرامي، شرکت اطلس خودرو در کلیه ممیزي ها، ارزیابي ها 
و بازرســي ها، همچنان با موفقیت و اقتدار شاهداستمرار 

درخشش مدیریت و کارکنان توانمند خود باشد.  

کيا تيم ملی کریکت بانوان انگليس را  
به مقام قهرمانی می رساند

موفقيت اطلس خودرو 
در دریافت گواهينامه   سيستم 

مدیریت یکپارچه از TUV-NORD آلمان

کیاموتورز آمریکا، در سال های اخیر، در میان سایر شرکت های خودرویی آمریکا یکی از 
سریع ترین رشدها را تجربه کرده است. به طوری که به تازگی سه مدل اپتیما 2۰۱3، ریو 
و سول این شرکت در میان سایر خودروهای رده ی خود، در »پژوهش عملکرد، طراحی 
و ظاهر« مجله ی JD Power) APEAL( مقام های نخســت و نزدیک به آن را کسب 
کرده اند و اینک برای دومین ســال متوالی، کیا ســول، عنوان برترین خودروی رده ی 
MPV  های کوچک را به خود اختصاص داد و کیا اپتیما و ریو در رده خودروهای متوسط 
و Sub-Compact به رتبه ی دوم دســت یافتند. ایــن تحقیق، میزان رضایت مندی 
مشــتریان خودروهای نو را بر اساس فاکتورهایی چون طراحی، عملکرد، راحتی، ظاهر 
و امکانات بررسی می کند. مایکل اسپراگ، معاون بازاریابی و ارتباطات کیاموتورز آمریکا، 
می گوید:»این مقام به دســت آمده در مجله ی JD Power نشان دهنده ی نقاط قوت 

مدل های مختلف شرکت کیاموتورز است.«
وی افزود:»کیــا به عنوان یکی از پیش روان صنعت خودروســازی در زمینه ی طراحی، 
کیفیت، ایمنی و فناوری های دوستدار مصرف کننده شناخته می شود و تمام این امکانات 

را با قیمتی مناسب به مشتریان عرضه می کند.« 
او در ادامه گفت:»دریافت این عنوان ها، به خوبی به مشــتریان ما نشان می دهد که کیا 

همواره محصوالت و امکانات مناسبی را ارائه می دهد.« 
 گفتنی اســت پژوهش سال جاری، بر اهمیت استفاده از فناوری در خودروهای امروزی 
 Plus ،تمرکز کرده است. خودروی سول، با طیف وسیعی از امکانات که در سه مدل پایه

و Exclaim آن ارائه شده است، عنوان نخست رده ی خود را کسب کرد. 
در این تحقیق، از 83 هزار خریدار خودرو - پس از گذشــت 9۰روز - در ماه های فوریه 
و می نظرســنجی صورت گرفت. خودروی این خریداران در 77 گزینه ی مختلف شامل 

خصوصیات مکانیکی، عملکرد و کیفیت طراحی مورد بررسی قرار گرفت. 

نخستین جلسه ی نشست شخصیت شناسي کلوپ 
بانوان، ویژه ی همــکاران عاقمند به این موضوع 
برگزار شد. این نشست - در کنار برنامه های تفریحی 
و ورزشی- در پی اهداف آموزشی طرح ریزی شده 
بود و با اســتقبال همــکاران اطلس خودرو مواجه 

گردید.
بیان چکیده ای از نظریات معروف روانشناســانی 
چون یونــگ و فرویــد از محورهــای اصلی این 
نشست آموزشی بود و مهارت هایی چون روش هاي 
خودتحلیل گــري از طریق آشــنایي بــا آنیما و 
آنیموس، دو کهن الگوي شخصیتی، موضوع بحث 
قرار گرفت. بحث های متنوعی در این جلسه توسط 
هریک از اعضای کلوپ مطرح شد؛ از جمله خانم 
الهام دانش نیا، مدیر اجرایي کلوپ، در نخســتین 
جلسه ی نشست شخصیت شناسي کلوپ بانوان، با 
معرفی نظریات یونگ همکاران را با مفاهیم »آنیما« 
به عنوان نیمه ی زنانه در وجود مردان و »آنیموس« 
نیمه ی مردانه در وجود زنان آشنا کرد و نیز خانم 
طناز کاظمي انواع تیپ هاي شــخصیتي مختلف 
را از منظر روانشناســی تشریح کرد. گفتنی است 
کلوپ بانوان در برنامه ی خود، بهبود کیفیت و تنوع 
گردهمایي های علمي، روانشناسي و نیز تفریحي را 
جهت افزایش رضایت کارکنان در نظر گرفته است.

نخستين جلسه ی نشست 
شخصيت شناسي توسط 
کلوپ بانوان برگزار شد

برای دومين سال متوالی 
از سوی مجله ی J.D. Power؛

کيا سول )Soul(، برترین خودروی رده ی MPV کوچک 

شــمار بازدیدکنندگان وب سایت رسمي 
شــرکت اطلس خودرو، در طول چند ماه 
اخیر، با رشــد 9۵ درصدي روبه رو بوده 

است.
 بر اساس آخرین گزارش منتشره از سوي 
خودرویي،  مجموعــه  انفورماتیک  واحد 
میانگین بازدید روزانه از این وب ســایت 
از ۱894 نفــر در فروردین ماه امســال، 
پس از گذشــت چند ماه بــه 3679 نفر 
در مرداد ماه رسیده است. این رقم، رشد 
9۵ درصدي آمار بازدید کاربران شبکه ی 
اینترنــت از وب ســایت اطلس خودرو را 
نشان مي دهد. فعالیت هاي انجام شده از 
سوی واحد بازاریابي از جمله انتشار اخبار 
سازمان در رســانه ها، تمرکز بر تبلیغات 
اینترنتي و معرفي وب ســایت شرکت به 
عنوان مرجع اصلي مشتریان براي کسب 
اطاعــات، دالیــل اصلي ایــن موفقیت 
هستند. گفتني است نسخه ی جدید وب 
سایت اطلس خودرو، در حال طراحي است 
و به زودي رونمایي خواهد شد. پیش بیني 
مي شــود نســخه ی جدید بیش از پیش 
مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گیرد. 

شمار بازدیدکنندگان 
وب سایت اطلس خودرو  

به دو برابر رسيد

www.atlaskhodro.com
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



مدیر خدمات پس از فروش اطلس خودرو تاکید کرد؛

کسب رتبه ی یک مرهون همدلی و تالش مستمر 
کلیه ی همکاران خدمات پس از فروش است

 لطفاً در خصوص واحــد خدمات پس از فروش 
شرکت اطلس خودرو، توضیحاتي بفرمایید.

واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، در آذر 
ماه ســال ۱386 و با آرمان پیشــتازی در ارائه ی خدمات 
مطلوب شکل گرفت. این واحد، متشکل از  امور عاملیت ها، 
پشتیبانی فنی، آموزش فنی، گارانتی، خدمات ویژه ی امداد 
و تعمیــرگاه مرکزی با ارائه ی خدمات باکیفیت، ســرعت 
مطلــوب و قیمت منصفانه، با تمام قــدرت جلب رضایت 
خانواده ی گرامی کیاموتورز را هدف قرار داده اســت و در 
این راستا از نیروی متخصص، شبکه اي با تجربه و کارآمد، 
فنــاوري اطاعــات و ارتباطات، دانش فنــي و تجهیزات 

پیشرفته بهره مي گیرد. 

 تعریف جناب عالي از واحد خدمات پس از فروش 
موفق چیست؟

واحد خدمات پــس از فروش موفــق، از دانش، تخصص 
و تجــارب خود و دیگر ســازمان های خدماتی موفق بهره 
می برد تا با ارائه ی خدمات مناســب و بی نقص بر رضایت 
مشــتریانش بیافزاید؛ چنین واحدی با اتکا بر توســعه و 
آموزش ســرمایه های انسانی، مشتری محوری را که همان 
مســئولیت پذیری اجتماعی است، سرلوحه ی کار خویش  
قرار می دهد و شــعار شرکت به عنوان »پشتیبان همچون 

خانواده« نیز در راستای این مهم بوده است.

 معیارها و شــاخص هاي ارزیابي خدمات پس از 
فروش در کشور ما چیست؟ 

شرکت بازرســی کیفیت اســتاندارد ایران، خدمات پس 
از فروش را در ســه حوزه شــامل شبکه ی نمایندگی های 
مجاز خودرو در سراســر کشور، سیســتم مدیریت ارائه ی 
خدمات در شرکت های عرضه کننده ی خودرو و وضعیت 
رضایت مندی مشتریان، مورد ارزیابی قرار می دهد. در این 
ارزیابی، مهم ترین شاخص هاي مورد بررسی شامل کیفیت، 
ســرعت و هزینه ی خدمــات و نتایج عملکــرد بر مبناي 
رضایت مندي مشتریان اســت. ۵۰ درصد این شاخص ها، 
نتایج فرآیندهایي است که به رضایت مندي مشتریان منجر 
مي شود. شــرکت هاي ارائه ی دهنده ی خدمات خودرویي، 
توسط شــرکت بازرسي کیفیت و اســتاندارد ایران مورد 
سنجش و ارزیابي قرار مي گیرند. الزم به توضیح است که 
شاخص ها در هر دوره تجدیدنظر و ارتقا یافته و به مراتب 

نسبت به گذشته سخت گیرانه تر شده اند. 

 با توجه به کســب رتبه ی نخست در زمینه ی 
ارائــه ی خدمات پس از فروش توســط شــرکت 

اطلس خودرو، دلیل این موفقیت را چه مي دانید؟
همدلی، تاش مســتمر و پایبندي کلیــه ی همکاران در 
واحدهای خدمات پس از فروش، قطعات، بازاریابی، منابع 
انسانی و شبکه ی عاملیت های مجاز به تعهدات سازمانی و 
آرمان های از پیش تعریف شده و نیز تکیه بر دانش، تجربه 
و بهره مندی از فــن آوری و تجهیزات مدرن، از اهم دالیل 
فائق آمدن بر این مهم بود و بنده به نوبه ی خود از تمامی 

این عزیزان سپاسگزارم.

 از دیدگاه شما، آیا ارزیابی خدمات پس از فروش 
برای شرکت ها مفید است؟ و دیگر این که چه تاثیري 

بر روند بهبود ارائه ی خدمات به مشتریان دارد؟
نتایج بررسی ها نشان می دهد، مهم ترین معیار مورد انتظار 
اغلب مشــتریان در هنگام خرید، کیفیت خدمات پس از 
فروش محصول اســت. از ایــن رو وزارت صنایع، معدن و 
تجــارت به عنوان متولی امور صنعت در کشــور، با درک 
اهمیــت موضوع و ایجاد راه کارهایی ویژه ســعی می کند 
میان شــرکت های عرضه کننده ی خــودرو فضای رقابتی 
ایجاد کند و توان ایشان را در امر خدمات افزایش دهد. این 
موضوع قطعاً در نظام مند ساختن وضعیت ارائه ی خدمات 

استاندارد و جلب رضایت مشتریان به عنوان هدف نهایی، 
تأثیر بسزایی دارد. 

 خدمات پس از فروش اطلس خودرو تا کنون چه 
دستاوردهایي داشته است؟

- عضویت شرکت اطلس خودرو در کلوپ KACS ـ کلوپ 
ارزیابي رضایت مندي مشتریان خدمات پس از فروش کیا 
ـ با توجه به افزایش رضایت مندي مشتریان واحد خدمات 
پس از فروش شرکت اطلس خودرو در سال  2۰۱۱ نسبت 

به سال 2۰۱۰،
 ACT) دریافت جایــزه ی »کمپین اقدام هوشــمندانه -
Smart Campaign(«، به جهت رعایت استانداردهای 

کیا موتورز در سال 2۰۱۱،
- انتخاب تعمیرگاه مرکزي شرکت اطلس خودرو به عنوان 
»نمایندگی ســال (Dealer of the year(« در ســال 

2۰۱۰ در بین کلیه ی تعمیرگاه هاي کیاموتورز،
- کســب رتبه ی یک ارزیابي ISQI در ســال 9۰ توسط 

تعمیرگاه مرکزي،
- کســب مقــام نخســت آزمون هــاي مهــارت فنی و 
مشتری مداری در میان کشــورهاي خاورمیانه و آفریقای 

جنوبی در چهار دوره ی متوالي،
- کسب رتبه ی نخست اجراي کمپین ها در بین کشورهاي 

خاورمیانه و آفریقا در سال 2۰۱2،
- کسب مدال برنز چهارمین المپیاد فنی در بین کشورهای 

خاورمیانه و آفریقای جنوبی در سال 2۰۱2،
- کســب رتبه ی نخســت ارائه ی خدمات پس از فروش 

ارزیابی  نتایج  اعالم  پی  در 
خدمات  نمایندگی هــای 
در  کشــور  فروش  از  پس 
خدمات  پیرامون،   ،91 سال 
پــس از فروش شــرکت 
اطلس خــودرو رتبه ی یک 
این ارزیابی را کســب کرد. 
مهم ترین شاخص هاي مورد 
بررســی شــامل کیفیت، 
ســرعت، هزینه ی خدمات 
و نتایــج عملکرد بر مبناي 
رضایت مندي مشتریان بوده 
و تالش هــای اطلس خودرو 
برای ارتقــا در این زمینه، 
موجــب رشــد او در این 
شاخص ها شــده است. این 
خبر که با توجه گسترده ی 
رسانه ای همراه شد، ما را بر 
آن داشت تا در خصوص این 
موفقیت با پوریا میرآفتابی، 
مدیــر بخـش خـدمــات 
پــس از فروش شــرکت 
اطلـس خـودرو، گفت و گویی 
داشته  باشیم که می خوانیـد.

در ايــن ارزيابــی، مهم ترين شــاخص هاي 
مــورد بررســی شــامل كيفيت، ســرعت و 
هزينــه ی خدمات و نتايج عملكــرد بر مبناي 

رضايت مندي مشتريان است
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در میــان کلیــه شــرکت های 
واردکننده در سال ۱39۱.

مجاز  عاملیت هاي  نقش   
در  اطلس خودرو،  شــرکت 
کســب این موفقیت به چه 

میزان است؟
همان طور که قبًا نیز اشــاره کردم، حوزه ی عاملیت های 
مجاز سراسر کشــور، یکی از سه حوزه ی ارزیابی بوده و از 
اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. میزان رضایت مندی 
مشــتریان بر اســاس تدابیر، دانش و مهــارت این حوزه 
مشخص می شــود. از این فرصت اســتفاده می کنم تا از 
تمامی همکارانم در کلیه ی عاملیت های مجاز، به واسطه ی 

تاش یکساله ی ایشان تشکر و قدردانی نمایم.

 چه تدابیر و برنامه هایي برای افزایش بیش تر رضایت 
مشتریان و عالقمندان خودروهاي کیا اندیشیده اید؟

رضایت مشــتریان، مهم ترین هــدف در برنامه ریزي هاي 
شرکت اطلس خودرو به شمار مي رود. 

کسب رتبه ی نخست خدمات پس از فروش این شرکت در 
بین وارد کنندگان، وظیفه ی این واحد را در برابر مشتریان 
بیش از پیش سنگین مي کند. شرکت اطلس خودرو، براي 
حفــظ و ارتقاء رتبه ی فعلي خــود، برنامه هاي ویژه اي در 

دستور کار خود خواهد داشت.
در این راســتا، با بهره مندی از راهنماي سیستم مدیریت، 
ISO10002- رسیدگي به شــکایات مبتني بر استاندارد

2004 و همچنیــن راهنماي مدیریــت کیفیت آموزش 

مبتنــي بــر اســتاندارد ISO10015-1999، تقویــت 
فرآیندهاي مرتبط با رســیدگي به شــکایات مشتریان و 
همچنین اجراي اثربخش دوره هاي آموزشی، برنامه ی این 

واحد را به شرح زیر ارائه می کنیم: 
- توســعه ی کمي و کیفي شبکه ی خدمات پس از فروش 

)افزایش سهم بازار خدمات پس از فروش(، 
- استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان 

به منظور درک نیازهاي خانواده ی کیا، 
- شناسایي علل ریشه اي شکایات به منظور 

کاهش تکرارپذیري شکایات، 
- توجه به رضایت مندي مشــتریان و تاش 
مداوم جهت بهبود شاخص هاي ادراکي و عملکردي مرتبط 

با مشتریان، 
- افزایش سطح دانش، آگاهي و مهارت کارکنان به عنوان 
مهم ترین سرمایه ی سازمان و بهره گیري از مشارکت آنان 

در راستاي تعالي سازماني،
- افزایش صحت، دقت و ســرعت در اجــراي فرآیندها با 

بهره مندي از فناوري هاي روز دنیا، 
- اســتفاده ی بهینه از دانش روز جهــت ارائه ی خدمات 
آموزشي و پژوهشي به کارکنان شرکت و شبکه ی خدمات 

پس از فروش،
- رعایــت کلیه ی الزامات مرتبط با فعالیت هاي شــرکت 
)شــامل الزامات قانوني ، مشــتریان، ســازمان و کلیه ی 

استانداردهاي مرتبط(.

اطلس خودرو  یکی از حامیان 
همایش بزرگداشت روز پزشک

مســئولیت هاي اجتماعي، همواره یکي از محورهاي اصلي 
فعالیت شــرکت اطلس خودرو بوده است و این شرکت در 
راســتاي چنین تعهدی به عنوان یکي از اعضاء گروه بانیان 
و ســرمایه گذاران ســاخت »بیمارســتان خیریه ی مهدي 
کلینیک«، به ســمت تحقق این مهم گام برداشــته است. 
بیمارســتان فوق تخصصي مهدي کلینیــک، بزرگ ترین 
بیمارستان خیریه در سطح خاورمیانه محسوب می شود و 
معرفي این پروژه و رونمایــي از ماکت آن، با همایش ملي 

بزرگداشت روز پزشک مصادف شد. 
مراسم سال روز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا و روز پزشک، 
امسال در حالی برگزار شد که اطلس خودرو به عنوان حامی 
پروژه مهدی کلینیک یکي از حامیان اصلی آن بود. در این 
مراســم، که در روز پایانی مرداد ماه در تاالر وزارت کشور و 
به همت ســازمان نظام پزشکی ایران برگزار شد، جامعه ی 
پزشکي کشــور مفتخر به میزباني از مهمانان ویژه ای چون 
علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع مصلحت نظام، 
حسن قاضی زاده ی هاشمی وزیر بهداشت و درمان، محمد 
نهاوندیان معاون رئیس جمهور و علی اکبر والیتی مشــاور 

مقام معظم رهبری در امور بین الملل بود.

  هدیه ی ویژه ی اطلس خودرو برای روز پزشک
شرکت اطلس خودرو عاوه بر حمایت مالي مراسم، عهده دار 
اجراي برخي از امور مربوط به برگزاري این مراســم نیز بود 
و کلیه ی امور تبلیغاتي، اطاع رســاني و آماده سازي فضاي 

برگزاري توسط واحد بازاریابي اطلس خودرو انجام شد. 

اطلس خودرو به مناسبت روز پزشک، عاوه بر نوید مشارکت 
در ساختن »بیمارســتان فوق تخصصی مهدی کلینک«، 
هدیه ی دیگری نیز برای پزشکان در نظر داشت و آن طرح 
فروش ویژه ی خودروی موهاوی از اول تا هفتم شهریور ماه 
بود و مهمانان این مراسم، امکان آشنایي با خودروی موهاوي 
و آگاهي از امکانات و قابلیت هــاي این خودرو را از نزدیک 
داشتند. شــرایط تحویل اقســاطی با تخفیف نقدی برای 
پزشکان کشور، بسته ی پیشنهادی اطلس خودرو و پیشکش 

ویژه ی این شرکت برای پزشکان زحمکش کشورمان بود.

  در مراسم چه گذشت؟
اولویت حوزه ی بهداشــت و درمان کشــور، در این مراسم 
توسط ســخن رانان پس از طرح موضوعاتی چون ضرورت 
اصاح پوشــش بیمه ای مــردم و توجه بــه بهبود کمی و 
کیفی تجهیزات پزشــکی در کشــور بیان شد. پس از ایراد 
سخنرانی ها به همراه نمایش اساید شو در رابطه با معرفی 
پروژه ی »مهــدی کلینیک«، نوید ســاختن آن به عنوان 

هدیه اي ارزشمند به جامعه ی پزشکی کشور، داده شد.
همچنین در این مراسم، محمد نهاوندیان، معاون اول رئیس 
جمهــور، حکم تنفیذ دکتر علیرضا زالی را به عنوان رئیس 

جدید سازمان نظام پزشکی کشور، به وی اباغ کرد.

  آیت اهلل هاشمی رفسنجانی: باید بیمارستان هایی با 
بهترین امکانات در اختیار مردم باشد

هر یک از مهمانان این مراسم، ضمن تبریک روز پزشک، به 
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مشکات این حوزه اشاره نمودند. کمبود تجهیزات و امکانات 
بهداشتی یکی از خألهایی بود که بر آن تاکید شد.

آیت اهلل هاشــمی رفسنجانی، با تشــریح وضعیت درمان و 
بیمارستان ها، اظهار داشت:»اوضاع بیمارستان های ما نباید 
این گونه باشد؛ بلکه شــرایط باید به شکلی باشد که مردم 
هر وقت بخواهند، بهترین امکانــات و بهترین درمان ها در 
اختیارشان باشد. اما اکنون این طور نیست و اکثر مردم دعا 

می کنند پایشان به بیمارستان باز نشود.« 
او در ادامه گفت:»چاره ی کار را شــما بهتر از من می دانید. 
آقای دکتر هاشمی و دوستانشــان در وزارت بهداشت هم 
خــوب می دانند؛ باید یک بیمه ی کاملی برای همه ی مردم 
وجود داشته باشد تا بســیاری از گرفتاری هایشان برطرف 
شود. باید طوری باشــد که مردم و پزشکان با هم رابطه ی 
مالی نداشــته باشند. اگر تامین اجتماعی ما از هر لحاظ نه 
فقط درمان، کامل شود، دیگر فقر نخواهیم داشت. اما اکنون 

این گونه نیست.«
رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام همچنین 
گفت:»جامعه ی پزشکان، خوش استعدادترین قشر جامعه 
است؛ انسان های بااستعداد که برخی مواقع نابغه هم هستند. 
این جمعیت بزرگی است که اندوخته های علمی و عملی هم 
دارد. در خارج هم پزشکان بسیاری داریم که موجب افتخار 
ما هستند. کاش این پرده ی حجابی که بین ما ضخیم شده 
است، از بین برود تا بتوانیم از این سرمایه ی انسانی به خوبی 

استفاده کنیم.«

  وزیر بهداشت: باید برای همه ی کسانی که در نظام 
ارائه ی خدمات سالمت هستند آرامش ایجاد شود

حسن قاضی زاده هاشمی گفت: «امروز بعد از سال ها غیبت 
آیــت اهلل رفســنجانی از مجامع گوناگونی غیــر از مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام، باعث افتخار ماست که ایشان به 
عنوان یکی از ارکان اصلی انقاب اسامی، در جمع پزشکان 
حضور دارند. من تبریک و قدردانی از جامعه ی پزشکی را به 

عهده ی ایشان می گذارم.«
او همچنین گفت: »از امروز برای جامعه ی پزشــکی فصل 
جدیدی آغاز می شــود و ما امیدواریــم با همکاری نزدیک 
وزارت بهداشت و نظام پزشکی شاهد هم افزایی بیش تری در 

نهادهای خدماتی و علمی پزشکی و انجمن های آن باشیم.«
وی گفت:»باید برای همه ی کســانی کــه در نظام ارائه ی 
خدمات سامت هستند، آرامش ایجاد شود و از آن مهم تر 
باید برای مردم که ولی نعمت همه ی ما هســتند، آسایش 

فراهم شود.«
وی بــار دیگر بر افزایش همکاری بین وزارت بهداشــت و 
ســازمان نظام پزشــکی تأکید کرد و گفت:»منتظر اعام 
برنامه های سازمان نظام پزشکی برای پذیرش مسئولیت های 
جدید هستیم و اعام می کنیم مردم و جامعه ی پزشکی در 
انتظار روزها و آینده ی بهتری باشند و امیدواریم با همکاری 
همه ی دست اندرکاران کشور، بتوانیم بخشی از آالم را بهبود 

بخشیده و از مشکات مردم بکاهیم.«
وی ادامه داد:»وزارت بهداشــت نیز آ ماده است تا بر اساس 
امکانی که قانون به آن داده است، برخی تصدی های خود را 
به سازمان نظام پزشکی واگذار کند. خدماتی مانند آموزش 
مداوم به جامعه ی پزشــکی، صدور مدارک حاکی از ارتقاء 
پزشــکان و پیراپزشــکان، تدوین نظام ارزشیابی خدمات 
درمانی و بهداشــتی و نظارت بر آنها می تواند در این عرصه 

مطرح باشد.«

  علی اکبر والیتی: تجهیزات برای بیماری های 
صعب در اولویت قرار گیرد

دکتر علی اکبر والیتی نیز در انتقاد به نحوه ی نگرشــی که 
در صرف هزینه برای حوزه ی بهداشت و درمان وجود دارد، 
تاکیــد کرد:»برخی می گویند باید بودجه ی درمان را صرف 
بیماری های ساده تر و کم هزینه تر کرد؛ این دیدگاه درستی 
نیســت و باید در آن بازنگری شــود و به تامین تجهیزات 

تخصصی و پیشــرفته ی پزشــکی ولو پرهزینــه، اهمیت 
بیش تری داده شود.«

وی توجه به رعایت اخاق در ارائه ی خدمات درمانی را یکی 
دیگر از نکاتی دانست که باید جدی گرفته شود و همچنین 
افزود:»در بیمارستان های زیرمجموعه ی دانشگاه های علوم 
پزشــکی، برای کشــف علت فوت بیمار جلساتی تشکیل 
می شــود. پزشک معالج در این جلسات باید علت مرگ هر 
بیمار را توضیح داده و مســئوالن را قانع کند. تهیه ی این 

گزارش به امکانات پیشرفته و دقت باال نیاز دارد.«
اصاح وضعیت پوشــش بیمه ای خدمــات درمانی، رعایت 
اخاق پزشــکی در ارائه ی خدمات به بیماران، توســعه ی 
شبکه ی بهداشتی، اجرای سرانه ی درمان و اولویت دادن به 
بودجه ی حوزه ی سامت از نکاتی بود که علی اکبر والیتی 

در مراسم روز پزشک بر آنها تأکید کرد.

  رونمایی از پروژه ی بیمارستان تخصصی 
مهدی کلینیک در روز پزشک

رونمایی از بیمارســتان تخصصی »مهدی کلینیک« بخش 
دیگری از این مراســم بود. این بیمارستان با ارائه ی ماکت 
آن در سالن وزارت کشور و نمایش اساید شو، به مدعوین 
معرفی شده و آنها با روند ســاخت آن در اساید شو آشنا 
شدند. دکتر سید حسن امامي رضوي، معاون وزیر بهداشت، 
با معرفی این پروژه به جامعه ی پزشــکی ایران، ویژگی های 
آن را برشمرد و خاطر نشــان ساخت:»این بیمارستان ۱8 
طبقه و دارای 79۵ تخت اســت و در مســاحت حدود 32 
هزارمتر و زیربنای ۱۰8 هزارمتر مربع در بیمارســتان امام 
خمینی)ره( تهران ســاخته می شود. این کلینیک، عاوه بر 
این که برای پزشکان کشور فرصت شغلی و برای دانشجویان 
این رشــته فرصت آموزشی فراهم می کند، پاسخی به یکی 
از مهم ترین دغدغه های این قشــر برای خدمت رســانی به 
مردم، یعنی ارائه ی تجهیزات پیشرفته و به روز برای کنترل 
بیماری ها، خواهد بــود. وی در پایان از خانواده ی گرامی و 
همه ی خیرینی که برای بهبود کیفیت زندگی مردم گام های 

موثری برمی دارند، قدردانی کرد.«

  نگاهی به امکانات پیش بینی شده 
در بیمارستان فوق تخصصی مهدی کلینیک

بیمارستان فوق تخصصی »مهدی کلینیک« در پانزده طبقه 
و دو زیرزمین طراحی شده است.

طبقه ی نخست این بیمارستان، شامل بخش های اورژانس، 
فیزیوتراپی، ریه، غدد، گوارش، کبد و بخش پزشکی هسته ای 

 ICU بوده و در طبقه ی دوم ۱۵ اتاق جراحی، آنژیوگرافی و
فعال خواهد بود. در طبقه ی سوم، ۱۵ اتاق جراحی، جراحی 
سرپایی، بستری روزانه و )۱وSICU )2 پیش بینی شده است 
و استریل مرکزی، هواسازها و مرکز برق در طبقه ی چهارم 

و تاسیسات مکانیکی در طبقه ی پنجم قرار خواهد گرفت.
در طبقه ی ششــم، بخش های )3و4( ICU و CCU )۱(  و 
در طبقه ی هفتم این بیمارستان فوق تخصصی، بخش هایی 
چــون )CCU )2، پیوند کبد و کلیه، پیوند ریه و اســتقرار 
می یابد. دو بخش بســتری و PCCU در طبقه ی هشــتم 
بیمارستان قرار خواهد گرفت و طبقه ی نهم تا سیزدهم نیز 
شامل ۱۵ بخش بستری خواهد بود. در طبقه ی چهاردهم 
بخش های آموزشــی، آمفی تئاتر و هواســاز و در طبقه ی 

پانزدهم نیز سرای خواهران و برادران مستقر خواهد شد.
گفتنی است روند این پروژه تا انتخاب پیمانکاران و مشاوران 
و خاک برداری پیش رفته و اکنون در مرحله ی اجرای اسکله 

است.

  مشارکت خانواده ی گرامی 
در تقدیر از پزشکان برگزیده ی کشور

بخش پایانی این مراســم به تقدیر از پزشــکان برگزیده ی 
کشور اختصاص داشت. این پزشکان، لوح تقدیر و هدیه ی 
خود را از دستان حسن قاضی زاده هاشمی، محمد نهاوندیان، 

دکتر علی اکبر والیتی و سید مهدی گرامی دریافت کردند.

  قدردانی پزشکان
 از بانیان تأسیس بیمارستان در روز پزشک

پزشــکان مدعو این مراســم، کــه برای نخســتین بار نام 
بیمارســتان فوق تخصصی مهدی کلینیک را می شنیدند، 
پس از آشــنایی با ویژگی های این بیمارستان بیش از این 
که از وسعت و ویژگی های انحصاری این بیمارستان متعجب 

شوند، از عظمت این بیمارستان خیریه شگفت زده شدند.
دکتر محمدحسن صمیمی، جراح فک و بینی، معتقد است 
توجه خیرین جامعه به ســمت حوزه ی بهداشت و درمان، 

اتفاق خوبی اســت و خانواده ی گرامی با شروع این حرکت 
می توانــد مروج این فرهنگ باشــد. وی تاکید کرد:»ما در 
کشــورمان پزشکان بسیار قوی و مجربی داریم و باید از هر 
فرصتی استفاده شود تا از وجود و تخصص و مهارت آنها به 

بهترین نحو بهره برداری شود.« 
وی با مطالعه ی ویژگی های پــروژه تاکید کرد:»این پروژه، 
پروژه ی خوبی اســت و باید از اطلس خودرو و سایر حامیان 

این پروژه متشکر بود.«
دکتر میراحمدی، متخصــص گوش، حلق و بینی، از دیگر 
مدعوینی بود کــه ویژگی های این پروژه توجه او را به خود 
جلب کرده بود. وی تاکید کرد:»جامعه ی پزشــکی ایران با 
مشــکات زیادی مواجه است و این قشر، بدون این که قدر 
تخصص و زحمت هایشــان دانسته شود، نمی توانند زندگی 
معیشتی، حرفه ای و اجتماعی درخوری داشته باشند.« وی 
در خصوص بیمارســتان فوق تخصصی »مهدی کلینیک« 
تصریح کرد:»ماهیت خیریه  ای این کار با ماهیت این حرفه 

و انگیزه های پزشکان ایرانی برای خدمت به مردم، هم خوانی 
دارد.« دکتر کیســان موذنی، متخصص مغز و اعصاب، نیز 
با اظهار خرســندی از وجود متولیانی چون اطلس خودرو، 
گفت:»خبر در دســت ســاخت بودن چنین مجموعه ای، 
هدیه ی خوبی برای پزشکان کشورمان در این روز بود؛« وی 
ادامــه داد:»من و همکارانم از حامیــان این پروژه به خاطر 
این اقدام بزرگ سپاس گذاریم و امیدواریم همچنان شاهد 

حرکت های مشابهی از سوی مردم خیر ایران باشیم.«
دکتر شــروین فرخنده کیش مقدم، متخصص بی هوشی، از 
دیگر مهمانان مراسم روز پزشک در تاالر وزارت کشور، پس 
از آشنایی با پروژه ی بیمارستان تخصصی مهدی کلینیک 
اظهــار امیدواری کــرد که این پروژه طبــق زمان بندی به 
پایان برســد تا هر چه زودتر مردم وخدمت گذاران حوزه ی 
بهداشت و ســامت بتوانند از این امکان جدید برای ارتقاء 
خدمت رســانی به مردم اســتفاده کنند. دکتر سید جعفر 
رضوی شیرازی، پزشک عمومی، نیز در خصوص این پروژه 
گفت:»همان طور که در صحبت های سخن رانان مراسم، به 
خصوص صحبت های دکتر والیتی تاکید شــد، باید توجه 
به تجهیزات پیشــرفته برای بیماری هــای صعب یکی از 
اولویت های حوزه ی بهداشــت و درمان قرار بگیرد. به نظر 
می رســد امروز بانیان ساخت بیمارستان مهدي کلینیک با 
تعریــف پروژه ای با این ابعاد و کیفیت، در پی پاســخ دادن 
به یکی از مهم ترین خألهای موجود در حوزه ی بهداشت و 
درمان هستند و جامعه ی پزشکی ایران دست این حامیان را 

به گرمی می فشارد.«
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رقابت در 
اطلس خودرو 

براي پیروزي 
در مسابقه ی 
مقاله ی برتر

روابط عمومي اطلس خودرو، در راستاي 
افزایش انگیزه و جلب مشارکت کارکنان 
در انتشــار خبرنامــه ی پیــک اطلس، 
بــه برگزاری مســابقه ای تحــت عنوان 
»مقاله ی برتر« اقدام نمود. این شرکت، 
طي فراخواني در خــرداد ماه ۱392، از 
عاقمنــدان جهت شــرکت در کمپین 
انتخــاب بهترین مقالــه ی پیک اطلس، 
دعوت به عمل آورد. شــرکت کنندگان 
در ایــن رقابت، تا پایــان تیرماه فرصت 
داشــتند تا مقاالت پیشــنهادي خود را 
به بخش روابط عمومي ارسال نمایند. با 
استقبال خوب همکاران از این مسابقه، 
مقاالت زیادي بــه بخش روابط عمومی 
ارسال شــد و از آغاز مرداد ماه مقاالت 
ارسالي در دبیرخانه ی برگزاری مسابقه، 
بررســي و از آن میان هشــت مقاله که 
از اســتانداردهاي الزم برخوردار بودند، 
جهت شــرکت در قرعه کشــي گزینش 
شدند. این هشت مقاله عبارت بوده اند از:

مراســم قرعه کشــي انتخاب بهترین مقاله از 
بین مقــاالت برگزیده، صبح روز پنجشــنبه 
دهــم مردادماه، بــا حضور معاونــت اجرایي، 
مدیران شرکت، رابطان pr و در جمعي بسیار 
صمیمي برگزار گردید. در این مراسم، قرعه به 
نام خانم شیوا جلیلي فیروزي افتاد و مقاله ی 
او به عنــوان مقاله ی منتخب برگزیده شــد. 
واحد روابط عمومــي، جهت تقدیر و قدرداني 
از خانم شــیوا جلیلي فیروزي یک دســتگاه 
رایانــه ی کیفی Asus: Ee e pc101 5px به 
ایشــان اهدا نمود. در اینجا جا دارد از کلیه ی 
همراهان همیشــگي پیک اطلــس قدراني و 

تشکر نماییم.  

1. تأثیر خودروها بر محیط زیست / 
گردآوري و ترجمه: خانم مونا قدیانلو

2. بررسي عوامل موثر بر خشنودي شغلي کارمندان / 
گردآوري و ترجمه: خانم زینب بابایي

3. ترک 30 عادت غلط در رانندگي 
و سرویس و نگهداري خودرو /

 گردآوري و ترجمه: آقاي جواد نفري

4. نُه رفتار تخریبي در فروش / 
گردآوري و ترجمه: خانم گاره ساساني

5. رضایتمندي مشتریان 
شرط الزم نه کافي براي وفادارسازي /

گردآوري و ترجمه: خانم شیوا جلیلي فیروزي

6. بهینه سازي قیمت گذاري قطعات یدکي / 
گردآوري و ترجمه: آقاي مسعود مهدي زاده

7. هشت دستورالعمل عالي در بهبود مدیریت موجودي/ 
گردآوري و ترجمه: آقاي مسعود مهدي زاده

8. وقتي نسبت به روانشناسي قیمت ها بي اعتنا هستیم / 
گردآوري و ترجمه: آقاي مسعود مهدي زاده

برگزاری نخستین دوره ی مسابقات کلوپ بولینگ بانوان جام رمضان 92 
مسابقات بولینگ بانوان، با سازماندهی کلوپ بانوان پیشرو 

GBG ، آغاز به کار کرد.

نخســتین دوره ی مســابقات این کلوپ، از 4 مرداد آغاز 
شد تا برای پنج هفته ی متوالی پذیرای بانوان مجموعه ی 
گرامی برای اســتفاده از امکانات تفریحی و ورزشی باشد؛ 
این مســابقات در روز جمعه یکم شهریور، با حذف 4 تیم 

منتخب به مرحله ی فینال خواهد رسید.
این برنامه، بر اساس فراخوان اعامي و ثبت نام متقاضیان، 
در روند کار کلوپ بانوان قرار گرفت و 6۰ تن از خانم هاي 
شاغل در مجموعه نســبت به مشارکت در طرح  اجرایي، 

عاقه و آمادگي خود را اعام نمودند.

 آموزش، گریدبندي، تمرین های مقدماتي
به منظور یکسان ســازي فضاي مشــارکت همــکاران در 
برنامه ی اعام شده، مقرر شد تکنیک های بازی، گرید بندي 
و تمرین های مقدماتي در قالب یک جلســه ی آموزشــي، 

پیش از مسابقات مقدماتي و فینال ارائه شود. 
آمــوزش تکنیک هاي بازي توســط مربیان باشــگاه، در 
گروه هاي مجزا انجــام پذیرفت و بازیکنان ضمن تعامل با 
مربیان تا پایان ســانس مربوطــه در محیطي صمیمي به 

تمرین پرداختند.
در جلســه ی دوم، بر اساس گریدبندي انجام شده و نیز به 
منظور ایجاد جذابیت، در فضایي دوستانه رقابتي منصفانه 
صورت گرفت. کلوپ بانوان، شــرایط قرعه کشي تیم ها را 

بر اساس گریدهاي اندازه گرفته شده، فراهم کرد.

 چیدمان تیم ها در سه رده ی مهارتی
پس از جلســه ی گریدبندي، چیدمان تیم ها بر اساس سه 
سطح مهارتي پایین، متوسط و باال، در حضور اعضا به قرعه 
گذاشته شــد و در نهایت چهار تیم ۱۰ نفره براي اجراي 
مسابقات انتخاب شــدند. گفتنی است نخستین جلسه ی 
تمریــن درون تیمي، در روز جمعه 2۵ مــرداد ماه، براي 

گروه هاي منتخب تعیین و برگزار شد.

 نام گذاری تیم ها
کلوپ بانــوان برای نام گذاری تیم ها، پیشــنهاد کرد تا از 
اسامي گل ها اســتفاده شود. عناوین بر حسب عاقمندي 
هر تیم، به شــرح ذیل انتخاب و اعــام گردید، تیم های: 
اقاقیــا، آماریس، لیلیــوم، نیلوفر، رز، ارکیــده، کاکتوس، 

شقایق، جاسمین و یاس.
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انعکاس گسترده ی خبری رتبه ی یک 
خدمات پس از فروش اطلس خودرو 
در بین شرکت های وارد کننده خودرو

فراخوان فروش ویژه ی 
رمضانی محصوالت کیا 

در رسانه ها و جراید
فــروش ویژه ی محصــوالت کیا در مــاه رمضان نیز، 
طرحی بود که از طرف رســانه ها به خصوص سایت ها 
و نشــریات تخصصی خودرو، مورد توجه قرار گرفت. 
باشگاه خبرنگاران جوان، عصر خودرو، استخدام نیوز و 
بسیاری از سایت ها این خبر را پوشش دادند. این خبر، 
از قول مدیر فروش اطلس خودرو به رســانه ها اعام و 

جزئیات این طرح تشریح شد.
طبق خبر منتشــر شــده در عصر خودرو، باشــگاه 
خبرنــگاران جــوان و اســتخدام نیــوز مدیر فروش 
اطلس خودرو، اظهار داشت:»طرح ویژه ی ماه رمضان، 
برای نخســتین بار در سطح کشــور اجراء می شود و 
در آن، شــرایط فروش نقدی و اعتباری بسیار ویژه و 

مطلوبی برای مشتریان در نظر گرفته شده است.«
به گــزارش خبرگزاری ها، زربخش در ادامه افزود:»در 
شرایط فروش نقدی این طرح، تخفیفات مناسبی برای 
مشــتریان در نظر گرفته ایم و شرایط اعتباری نیز در 
قالب اقســاط 6 ، ۱2، ۱8، 24 و 3۰ ماهه پاسخگوی 
نیازهای اقشــار مختلف خواهد بود. اقســاط 6 ماهه، 
بدون احتســاب کارمزد و سایر اقســاط با کارمزد و 

دوره ی تنفس سه ماهه است.«

در ماه گذشته، شرکت اطلس خودرو شاهد توجه رسانه های 
کشور به دو خبر »کســب رتبه ی نخست اطلس خودرو در 
خدمات پس از فروش« از طرف سازمان بازرسی و »فروش 
ویژه ی رمضانه ی خودروهای کیا« بود. حضور در رسانه های 
کشور و بازتاب اخبار این شرکت در جراید، راه تازه ای است 
برای تماس اطلس خــودرو با خانواده ی بــزرگ اطلس، تا 
اعضای این خانواده، فرآیند ارتباطی گسترده تری را از سوی 
اطلس خودرو، در راستای شعار»پشتیبان همچون خانواده«، 
تجربه کنند. اعضای خانواده ی بزرگ اطلس در هر نقطه ای 
از ایــران، می توانند خبرهای مربوط بــه اطلس خودرو را از 
طریق خبرگزاری های معتبر کشــور مثل مهر، موج، ایلنا و 
ســایت های تخصصی خودرو مثل عصرخودرو و پرشــین 
خودرو و روزنامه هایی چــون دنیای اقتصاد، ابرار اقتصادی، 
قانون، جهان اقتصاد، سیاست روز و سایر روزنامه های معتبر 
کشــور پی گیری کنند. مهر نوشــت: ماه گذشته، گزارش 
ارزیابــی خدمات پس از فروش شــرکت های وارد کننده ی 
خودرو در ســال ۱39۱، از سوي شرکت بازرسي کیفیت و 
استاندارد اعام شــد؛ در این ارزیابي، شرکت اطلس  خودرو 
با کســب 7۱.3 امتیاز و رشــد هفت درصدي، رتبه ی دوم 
شاخص خدمات پس از فروش شرکت های عرضه کننده ی 
خودرو را به دست آورد و پس از آن شرکت هاي آسان  موتور با 
7۰.9 و ایرتویا با 6۱.۵ امتیاز، در رده های بعدي قرار گرفتند.

  اطلس خودرو اول و ایرتویا آخر
به گزارش خبرگزاري ها و خبر منتشــر شده در سایت های 
عصــر خودرو و پرشــین خــودرو در خصــوص رتبه یک 
شــرکت اطلس خودرو خدمات پس از فروش ۱۰ شرکت 
وارد کننده ی خودرو در ســال گذشته، از سوي ISQI مورد 
بررســي قرار گرفتند. در این بررســی، تنها سه شرکت در 

رده بندي شرکت هایی با بیش از ۱۰ نمایندگي بوده و هفت 
شرکت دیگر، جزء شــرکت هایي با کم تر از ۱۰ نمایندگي 
جای گرفته اند. بر اساس این گزارش، تنها شرکت های وارد 
کننده ی اطلس خودرو، آســان موتور و ایرتویا با بیش از ۱۰ 
نمایندگي در سراســر کشــور، به حضور در رده بندي کلي 
خدمات پس از فروش سال ۱39۱ موفق شده اند. اما هفت 
شــرکت وارد کننده ی داراي کم تر از ۱۰ نمایندگي شامل 
مدیاموتور، آلفاموتور، معین موتور، پرشیاخودرو، ستاره ایران، 
خودروسازي سینا و نگین خودرو، به دلیل عدم گستردگي 
شــبکه ی خدمات متناســب با آیین نامه ی اجرایي قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، در رده بندي کلي 

شرکت بازرسي کیفیت و استاندارد ایران قرار نگرفتند.

  نظام مدیریتي، وضعیت نمایندگي هاي مجاز و 
رضایت مندي مشتریان

طبق خبر منتشر شده در خبرگزاری های مهر، موج و ایلنا 
در گزارش امســال شــرکت ISQI مربوط به عملکرد سال 
گذشته ی وارد کنندگان خودرو، شرکت هاي عرضه کننده ی 
خودرو از نظر نظام مدیریتي، وضعیت نمایندگي هاي مجاز 
و رضایت مندي مشــتریان مورد ارزیابي قرار گرفته اند. در 
این ارزیابي، شــرکت اطلس  خودرو با کسب 7۱.3 امتیاز و 
رشــد هفت درصدي، رتبه ی دوم شاخص خدمات پس از 
فروش شرکت های عرضه کننده ی خودرو را به دست آورد 
و شرکت هاي آســان  موتور با 7۰.9 و ایرتویا با 6۱.۵ امتیاز 
در رده های بعدي قرار گرفتند. گفتنی اســت اطلس خودرو 
مطابق با بررسی های شــرکت بازرسي کیفیت و استاندارد 
ایــران، در بخش نظام مدیریتي شــرکت ها 62 امتیاز، در 
رابطه با وضعیت نمایندگي های مجاز 78 امتیاز و در بخش 

رضایت مندي مشتریان 79 امتیاز کسب کرده است.

سال 91سال 90سال 89 شرکت عرضه کننده خودرو ردیف 
6۱.۰67.67۱.3اطلس خودرو۱
63.663.37۰.9آسان موتور2
6۵.۱67.86۱.۵ایرتویا 3

 »اعتدال« و »تنوع« کلمات کلیدی تغذیه ی سالم
دکتــر مســعود کیمیاگــر، در خصــوص برگــزاری این 
سمینار گفت:»این ســمینار، به منظور توجه به سامت و 
دســتورالعمل هایی برای زندگی بهتر برپا شــده است. من 
مکرراً گفته ام کافی اســت به یک طوطی دو کلمه آموزش 
دهیم تا متخصص تغذیه شــود؛ این دو کلمه »اعتدال« و 
»تنوع« اســت.« وی تاکید کرد:»تنوع، یعنی از گروه های 
مختلــف غذایی مانند نان و غات، شــیر و لبنیات، میوه و 
سبزیجات و گوشت استفاده کنیم و اعتدال یعنی از آنها به 
بهترین نحو بهره مند شــویم. این دو عنصر، اساس تغذیه را 

تشکیل می دهند.«

 تغذیه ی ناسالم و مرگ و میر
وی با اشــاره بــه یکی از مهم ترین عوامل مــرگ و میر در 
کشور، گفت:»همان طور که می دانیم سرطان علت اساسی 
مرگ و میرها در کشور است. ساالنه بیش از هفتادهزار مورد 

بیمار سرطانی در کشور شناسایی می شود.« دکتر کیمیاگر 
افزود:»همان طور که انتظار می رود، بروز بیماری های ناشی از 
سرطان در دو دهه ی آینده، دو برابر خواهد شد. نکته ی حائز 
اهمیت این است که یک سوم مرگ و میرهای ناشی از این 
بیماری، با نوع تغذیه و سبک زندگی انسان در ارتباط است.« 

  اهمیت تغذیه در پیشگیری از سرطان
وی با اشاره به راه های پیش گیری از این بیماری گفت:»برای 
مبارزه با سرطان، عوامل پیش گیری و تقویت کننده نقش 
موثری دارند. آنتی اکسیدان ها خطر ابتا به سرطان را کاهش 
می دهند؛ این مواد، در میوه و ســبزیجات به مقدار فراوان 
وجود دارند؛ همچنین مواد غذایی کاروتنوئیدها مانند هویج، 
طالبی، مرکبات و ذرت، سلنیوم و مغزها که حاوی ماده ای 
به اسم رزواترول هستند، مانند جگر و قلوه، مغز گردو، بادام، 
انگور قرمز، هندوانه و گوجه فرنگی خاصیت آنتی اکسیدانی و 
ضد التهابی قوی دارند و از بروز سرطان جلوگیری می کنند. 

انار هم به دلیل دارا بودن فیتوکمیکال، رشد سرطان سینه 
را مهار می کند.«

کیمیاگر با اشاره به این که متاسفانه جمعیت دنیا به قدری 
رو به افزایش اســت که دیگر نمی توان برای ســیر کردن 
مــردم تنها به غذاهای ارگانیک بدون کودهای شــیمیایی 
و آنتی بیوتیــک اکتفا کرد، گفت: »اکثر مــا عادت داریم از 
غذاهای آماده، به خصوص فســت فود، استفاده کنیم بدون 
آن که عوارض آن را در نظر بگیریم. غذاهای فســت فودی، 
مهم ترین عامل بروز انواع سرطان ها هستند. پس بهتر است 
در کنار آن حداقل یک عدد گوجه فرنگی نیز مصرف شود؛ 

چرا که این میوه می تواند سموم را از بدن دفع کند.« 
 پس از آن برگزاري جلســه ی پرسش و پاسخ، در فضایي 
آرام  به مدت یک ساعت و نیم به طول انجامید. کلوپ بانوان 
همواره در نظر دارد جهت باال بردن ســطح دانش و آگاهي 
همکاران در زمینه هاي مختلف علمي و فرهنگي به برگزاري 

هر چه بیشتر این گونه سمینارها و نشست ها اقدام نماید. 

کلوپ بانوان برگزار کرد: 
سمینار اهمیت تغذیه در جلوگیری از بیماری های خاص 

کلوپ بانوان پیشــروی GBG، برای اطالع رسانی، باال بردن سطح 
آگاهی همکاران، ضرورت ارتقای کیفی سالمت و لزوم پیشگیری 
از بروز انواع بیماری های خاص به برگزاری نخســتین ســمینار 
تغذیه اقدام نمود. این همایش، در شرکت آسان موتور و با حضور 
و سخنرانی دکتر مسعود کیمیاگر، متخصص تغذیه و رژیم غذایی، 
جناب آقاي علم الهدایی، معاون اجرایی شــرکت ذیربط اعضاي 
کلوپ بانوان، در جمع صمیمي همکاران برگزار شــد. موسسه ی 
بیماری های خاص، از ســال 1388 و با هدف حفظ سالمت جامعه، 
فعالیت خود را با آموزش پیش گیری و خدمات اطالع رسانی آغاز 
نموده است. دعوت کلوپ بانوان از فعاالن این موسسه، گامی است 
در راستای آگاهی سازی و اطالع رسانی به عالقمندان جهت شرکت 
در این سمینار. خوشــبختانه مدیران ارشد مجموعه، اهمیت به 
زندگی فردی پرسنل را در کنار فعالیت های اجتماعی مد نظر قرار 

داده و از برگزاری چنین سمیناری حمایت کردند.

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com13 12

خبرنامه داخلی   اطلس خودرو     شــماره 38      شهـریور 1392

در امتداد اطلسدر امتداد اطلس



وبالگ هواداران کیا Kia Buzz با اشــاره به ماهیت فصل تابستان، هواداران را به 
عکاسی از خودرو های کیای خود در سفرهای تابستانی تشویق کرده است؛ این تارنما 
در توضیح عکس های فراخوان این ماه خود نوشته است:» ما اکنون در فصل تابستان 
هستیم؛ تابستان یعنی فصل سفر. شــاید شما هم مایل باشید بدانید خوانندگان 
مجله ی Buzz تعطیالت تابستانی خود را کجا و چگونه سپری کرده  اند؟ اکنون با ما 
همراه شوید و بعضی از این مقصدها destinations را که در عکس های ماه جوالی 

هواداران کیا به نمایش درآمده است، ببینید و لذت ببرید!«

وبالگ در پایان، هواداران خود را به شرکت در فراخوان ماه بعد دعوت کرد:»این هم 
از نســخه ی این ماه عکس های هواداران کیا! اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، این کار را 
انجام دهید تا در این جا فرصت به اشتراک گذاری کیای خودتان را به دست آورید!«

شرکت کننده ای به نام »گری« از مالزی در خصوص عکس خود این توضیح را ارسال کرده است: 
»یکی از دوستانم این عکس از سورنتویمان را هنگامی که در سفر بودیم گرفت؛ یک سفر به یاد ماندنی 

با سورنتوی دوست داشتنی ام!« 

Kia Buzz: وباگ هواداران کیا خطاب به این شــرکت کننده، او را به خواندن یکی از پست های 

قدیمی وباگ دعوت کرده است: »گری، ما متوجه شدیم تو یک ماجراجوی واقعی هستی. کجا رفته 
بودی و عملکرد سورنتوی شما در این سفر چگونه بود؟ همچنان خوش بگذران و یک سواری فوق العاده 
 ultimate road را با کیا سورنتوی خود تجربه کن! همچنین پیشنهاد می کنم خواندن این پست
trip from Poland to Korea را در سایت kia buzz از دست ندهی. مطمئناً از این مطلب 

درباره ی یک مسافر ماجراجو که از لهستان تا کره را با سورنتو طی کرده است، لذت خواهی برد.«

شرکت کننده دیگری از نیویورک در توضیح عکس خود نوشته است :»سام، من “سال” هستم از 
نیویورک. این هم کیا ســراتو کوپ SX 2010 من است. همان طور که می بینید، من آن را مطابق 
با سلیقه ی خودم کمی تغییر داده ام. خودروی من، در تمام نمایشگاه های خودرو موفق بوده و توجه 
مردم را به خود جلب کرده است. این خودرو، هم اکنون 3۰۰ اسب بخار قدرت دارد. البته من بدون 
کمــک هم تیمی هایم teammates در گروه TRI-C قــادر به انجام این کار نبودم.« او اضافه 
می کند:»اما بهترین ویژگی کیای من در چیســت؟ و آن این است که رانندگی با این خودرو چون 
رؤیایی شیرین است و تنها تفاوتش با رؤیا در این است که به لطف کیاموتورز، لذت سواری با سراتو  

دست یافتنی است.«

 SX وباگ در پاســخ به وی نوشــته است: »سام “سال”، از این که کیا سراتو کوپ :Kia Buzz

2010 تو مانند یک رؤیا می راند بسیار خوشحالیم! کارت در سفارشی سازی سراتو یت بسیار عالی و 

بی نقص است. سال، آیا شما تصادفاً در جامعه ی آناین StreetKiaz.com عضو نیستید؟ حتما ما 
را بیش تر با گروه ات و فعالیت هایش آشنا کن. ما مشتاقانه منتظر خبرها و عکس های بعدی تو هستیم. 

امیدوارم زیاد منتظر نمانیم.«

عکس شماره  2

کایل هریس از کانادا هوادار دیگری بود که از کیای خود عکس انداخته و برای فراخوان این ماه ارسال 
کرده است. او خود را این طور معرفی کرده است:»من کایل هریس، اهل اونتاریوی کانادا هستم. من 
آن باال در بخش شمالی، در جای کوچکی به نام موسکاکا زندگی می کنم. این شهر، دو ساعت از شمال 
تورنتو فاصله دارد. من یک کیا سراتو کوپ 2۰۱۱ دارم. خودروی من در آمریکا و شاید هم در جهان، 

یکی از  نخستین شش خودروی sod auto Turbo  است.« 
وی ادامه داد:» ســراتو ی من با قدرت 326 اســب بخار و گشتاور TQ 311، فوق العاده خوب عمل 
می کنــد. البته من تغییرات دیگری نیز در آن ایجاد کرده ام؛ از جمله: coilovers، اگزوز توربوباک 
سه اینچی، پروژکتورهای چهارگوش به روز برای چراغ های جلویی، مینی IPAD برای فضای داخلی 

و خیلی تغییرات دیگر.«

Kia Buzz: وباگ هواداران کیا از این شرکت کننده خواسته در فراخوان های بعد نیز شرکت کرده 
و عکس های بیشتری از خودروی خود بفرستد. این وباگ می نویسد: »سام کایل، ما باید خودمان 
این خودرو را بررسی کرده و با چشم ببینیم؛ زیرا دیدن سراتو کوپ تو به نظر جالب و هیجان انگیز 
می رســد! باید گفت در سفارشی سازی خودرو، استعدادهای خوبی وجود دارد و خوشحال می شویم 
 Impressive که بدانیم آیا در خلق این زیبایی یاری کنندگانی داشته ای یا نه. بسیار تاثیرگذار
بود. دفعه ی بعد اگر فرصتی به دست آوردی، عکس هایی از فضای داخلی خودرو را با بقیه به اشتراک 

بگذار. اوقات خوشی برایت آرزومندیم!«

عکس شماره  4

عکس شماره  1

عکس های هواداران کیا در ماه جوالی؛
خودرو های کیا در سفرهای تابستانی

یکی از عکس های ارسالی به فراخوان این ماه وباگ هواداران کیا، یک هوادار ناشناس بود.

Kia Buzz: وباگ در خصوص این عکس نوشته:»این هوادار ناشناس نه تنها ما را با عکس فوری 

پروسید  GT تنها رها کرده است، بلکه یک اسمایلی بامزه نیز برای ما گذاشته تا بیش تر در مورد این 
هوادار رازآلود تعمق کنیم. هوادار ناشناس کیا، در صورتی که اطاعات به طور تصادفی حذف شده 
باشد، زمانی که این پست را می بینی حتماً در بخش نظرات  بیش تر از خودت برای ما بگو؛ زیرا آن 
 المپ های درخشــان جلوی اتومبیل ات به شدت ما را درگیر کرده است. اما اگر شما یکی از اعضای 
لیگ عدالت justice league هستید، ما کاماً درک می کنیم؛ هویت های رازآلود سوپر قهرمان 

و تمام!«

عکس شماره  5

آخرین شــرکت کننده ماه جوالی فراخوان عکس های وباگ هواداران کیا، یانگ از شــهر سبو در 
فیلیپین بود. او در توضیح عکس خود این پیام را به وباگ ارسال کرد:»سام! من یانگ از شهر سبو 
در فیلیپین هستم. من مهندس سیم کشی اتومبیلم. این هم عکسی از ریوی من به نام »کیارا«. کیارا، 
دوســت و همراه ماجراجویی های adventurous من است. این عکس در سفر به بادیان، بخش 
جنوبی سبو گرفته شده است. از آن جایی که رانندگی با ریو به ویژه در پیچ ها، لذت بخش است، دوست 

دارم آن را به سفرهایی با رانندگی طوالنی مدت ببرم.«

Kia Buzz: وباگ نیز خطاب به اون نوشــت: »سام ما به یانگ از شهر زیبای سبو در فیلیپین 

و مهندس سیم کشــی خودرو! کیارا باید در دستان مطمئنی باشد! وقتی می گویی رانندگی با کیا 
لذت بخش است، ما کاماً متوجه منظورت می شویم. لطفاً برایمان عکس های بیش تری از سفرهای 

بعدیت با کیا ارسال کن!« 

عکس شماره  3
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رضایتمندی مشتریان،
شرط الزم  نه کافی برای وفادارسازی

دو یافتــه ی کلیــدي این تحقیق، اســتراتژي همه ی 
شــرکت ها را در ارائه ی خدمات به مشــتري تحت 
تاثیر قرار می دهد. این یافته ها عبارت اند از نخســت، 
خشنودسازي مشــتري منجر به وفاداري نمی شود و 
کاستن از تاش ها - کاري که باید براي حل مشکات 
مصرف کنندگان انجام شود- منجر به کاهش وفاداري 
می شــود. دوم، تمرکز آگاهانه بر ایــن بینش می تواند 
به بهبود خدمات مشــتري، کاهش هزینه هاي خدمات 
مشــتري و کاهش میزان از دست رفتن مشتري منجر 

شود.

  تالش اضافی
بر اساس دیدگاه سنتي، مشتریان بیش تر به شرکت هایي 
وفادارندکه فراتر از مرزهاي متعارف مشتری مداری رفتار 
می کنند. اما تحقیقات نشــان می دهــد، فراتر رفتن از 
سطح انتظارات مشــتري در طي تعامات خدماتي از 
قبیل امکان پس گرفتن، ارائــه ی محصول یا خدمات 
رایگان مثل ارسال سریع، نســبت به برآورده ساختن 
نیازهاي ســاده ی آنها اثر چشم گیري بر وفاداري ندارد. 
یک دلیل براي تمرکز بر فراتر رفتن از سطح انتظارات 
مشتریان این است که 8۰ درصد سازمان هاي خدمات 
مشــتري، از مقیاس رضایت مشتري به عنوان مولفه ی 
اصلي اندازه گیري تجربه ی مشــتري استفاده می کنند. 
مدیران اغلب فکر می کنند، هر چه مشــتریان راضی تر 

باشند، وفادارتر خواهند بود.
گرچه بخش خدمات مشــتري، براي افزایش وفاداري 
نمی تواند کار زیادي انجام دهد، اما می تواند نقش مهمي 
در تضعیف وفاداري داشــته باشد. به طوری که گاهی 
مشــتریان وفادار، چهار بار بیش تر از مشــتریان بی وفا 

احتمال دارد یک تعامل خدماتي را ترک کنند. 

  آسان کنید
بگذاریــد به برآمد کلیــدي تحقیق خود 
برگردیــم: شــرکت ها در زمــان ارائه ی 

ایده ی»خشنودسازي مشتریان« توسط شرکت ها، موضوع چنان جا افتاده ای است که مدیران به ندرت در آن تردید می کنند. 
با این حال، جادارد این سؤال را از خود بپرسید که تا به حال چند بار خدمات فراتر از انتظار، مشتري را وفادار ساخته است؟ 

در پاسخ شاید بتوانید چند مثال را به یاد آورید؛ اما حقیقت این است که این دست مثال ها محدود هستند.
تمایل مصرف کنندگان در تعامالت تلفني و ســلف سرویس - بزرگ ترین مجاري ارائه خدمات به مشتري شرکت ها - برای 
تنبیه خدمات ضعیف که نسبت به تقدیر از خدمات رضایت بخش پیش روتر است، نقش بسزایی ایفا می کند. در چنین فضایی، 
موضوع وفاداري با نحوه ی انجام وظایف اصلي و حتي معمولي شرکت ها نسبت به تجربه ی مشتري از خدمات شرکت، ارتباط 
بسیار بیش تري دارد. با وجود این، بیش تر شرکت ها از درک آن ناتوان اند و خسارت ناشی از آن را با تلف شدن سرمایه و از 

دست دادن مشتریان پرداخت مي کنند.

واقعــي  وفــاداري  جلــب  بــراي 
مشــتریان، بــوق و کرنــا را کنــار 
بگذارید و فقط به فکر حل مشکالت 

آنها باشيد

خدمات، مشــتریان را با حل سریع و آسان مشکات، 
وفادار می سازند. آسان سازی چالش خدمات به مشتری، 
می توانــد بــه ویژه برای شــرکت هایی کــه در تاش 
خشنودسازی مشتریان هستند، روشنگر و راه گشا باشد. 
هدایت نمایندگان شرکت به سوی ارائه ی خدمات فراتر 
از ســطح انتظارات، موجب سردرگمی مشتریان، اتاف 
زمــان و تاش ها و تحمیل شــدن هزینه های گزاف و 
بیهوده می شود. درست است که جمله ی »آسان کنید!« 
به کارکنان بنیان و مرجع مشخصی برای اقدام می دهد، 
اما به واقع این جمله به چه معناست؟ ساده ترین معنای 
آن این است که »موانع را بردارید«. شرکت های بسیاری 
توانســته اند با تکنیک هایی خــاص، رویکرد »کم ترین 
تاش مشــتری« را در ارائه ی خدمات به خوبی پیاده 
کنند. در اینجا، چهار تکنیک این شرکت ها که پیروی 
آن برای همه ی شرکت ها الزامی است، معرفی می شود: 

1. تنها به دنبال حل مسئله ی جاری نباشید، بلکه 
از ایجاد مسائل بعدی هم پیش گیری کنید.

بزرگ ترین تاش اضافی مشتری، ضرورت تماس مجدد 
است. بسیاری از شرکت ها بر این باورند که در این زمینه  
 ،FCR خوب عمل می کنند؛ چرا که دارای امتیاز خوب
امتیاز راه حل در نخســتین تماس، هستند. در صورتی 
کــه 22 درصد تماس های مجدد، در رابطه با مســائل 
حاشیه ای مرتبط با مشکلی هستند که منجر به تماس 
نخست شده بود؛ هر چند ممکن است در همان تماس 
نخست به اندازه ی کافی به مسئله پرداخته شده باشد. 
با این که شرکت ها به بهترین شکلی به ابزار پیش بینی 
و پیش گیری مجهز هســتند، به ندرت از ایجاد مسائل 
بعدی پیش گیــری می کنند؛ چون عموماً به شــکلی 

افراطی بر مدیریت زمان مکالمه متمرکز هستند.
الزم اســت این شرکت ها بدانند مشتریان میزان تاش 
خود را نه بر اساس چگونگي مدیریت تماس تلفني، بلکه 
بر مبناي چگونگي مدیریت شــرکت بر روند پیشرفت 

رویدادها اندازه گیري می کنند.

2. نمایندگان را براي پرداختن به جنبه ی عاطفي 
تعامالت مشتري آماده سازید.

طبق مطالعات و بررسی های ما، تعدادی از تماس هاي 
تکــراري از عــدم ارتبــاط عاطفي بین مشــتریان و 
نمایندگان نشأت می گیرد. براي مثال، موقعیت هایي که 
در آن مشتري به اطاعات نماینده اعتماد نمی کند یا از 
پاسخ دریافتي راضي نیست و متاثر از این عقیده است 
که نماینده خود را پشت سیاست هاي عمومي سازمانش 
مخفي کرده است. نمایندگان، با در دست داشتن برخي 
دستورالعمل هاي ابتدایي، می توانند بسیاري از مسائل 
شخصي را حذف کرده و در نتیجه از حجم تماس هاي 

تکراري بکاهند.

بازخورد  از  براي کاهش تــالش مشــتري،   .3
مشتریان عصباني یا به زحمت افتاده بهره بگیرید.

بسیاري از شرکت ها، براي ارزیابي عملکرد داخلي خود، 
نظرسنجي هاي پس از تماس تلفني را پیگیري می کنند. 
در این میان ممکن است بهره گیري از داده هاي مشتریان 
ناخشنود را فراموش کنند. »گروه ملي استرالیا« در این 
باره رویکردی خاص دارد. این شرکت، فروشندگاني دارد 
که جهت تماس با مشتریاني که به شرکت امتیاز پاییني 
داده اند، تعلیم دیده اند. آنها در وهله ی نخســت بر حل 
مسائل مشتریان تمرکز دارند، اما بازخوردها را نیز براي 
بهبود ارائه ی خدمات جمع آوري می کنند. میزان تاش 
این شــرکت در حل مسائل تا ۱3 درصد افزایش یافته 
است. این موارد به مجاري تلفني محدود نیستند، بلکه 
برخي شرکت ها رفتار برخط را جهت شناسایي مشتریان 

به زحمت افتاده رصد می کنند.

4. به فروشــندگان اجازه دهید تا طعم کاهش 
تالش را به مشتریان بچشانند.

سیســتم هاي پاداشي، که ســرعت را بر کیفیت مقدم 
می شــمارند، می توانند بزرگ ترین مانع کاهش تاش 
مشتري باشــند. بیش تر سازمان هاي خدمات مشتري، 

بــراي ارزیابي عملکرد نمایندگان هنــوز بر معیارهاي 
بهره وري از قبیل متوسط زمان انجام درخواست، اصرار 
دارند. در حالی که بهتر اســت آنها اهرم هاي بهره وري 
را که مانع آســان شدن تجربه ی مشــتري می شوند، 
کنــار بگذارند. یک عرضه کننــده ی ارتباطات راه دور، 
همه ی معیارهاي بهــره وري را از کارت امتیاز عملکرد 
نمایندگانش حذف می کند؛ بــا این عمل گرچه زمان 
انجام درخواست قدري افزایش می یابد، اما تماس هاي 
مجدد 8۵ درصد کاهش خواهد یافت. امروزه، شرکت ها 
عملکرد نمایندگان را تنها بر اساس مصاحبه ی کوتاه و 
مســتقیم با مشتریان و پاسخ این سؤال که آیا خدمات 
ارائه شــده نیازهاي آن ها را برآورده ساخته است یا نه 
ارزیابي می کنند. نمایندگانی که براي تمرکز بر کاستن از 
تاش مشتري آزاد گذاشته شده اند، به راحتي می توانند 
ثمره هاي سهل الوصول را محقق سازند. ماموریت امروز 
این است که مدیران شرکت ها، با کاهش تاش مشتري، 
باید سازمان هاي خدماتي را بر کاهش بی وفایي متمرکز 
ســازند. اما مدیران خدمات که دغدغه ی بازمهندسي 
مرکز تماس )بخشي که بر پایه ی خشنودسازي مشتري 
ایجاد شده است( را دارند، باید این را در نظر بگیرند که 
چرخشــي عمده بر مبناي ترجیحات خدماتي مشتري 

در راه است. 
گرچه بیش تر شــرکت ها اعتقاد دارند مشتریان تماس 
تلفني زنده را به سلف ســرویس ترجیح می دهند، اما 
اغلب داده هاي اخیر نشان می دهند این مجاري چندان 
براي مشــتریان تفاوت ندارد. این نکته ی کلیدي مهم 
اســت و شاید نشانه اي از پایان خدمات مبتني بر تلفن 
به عنوان مجراي اصلي تعامات خدماتي باشــد. براي 
مدیران خوش فکر خدمات، بازســازي ســازمان حول 
تعامات ســلف سرویس و قرار دادن تاش مشتري در 

بطن توجه مهم است.
گرچه این تحقیق به طور خاص بر تعامات مراکز تماس 
متمرکز بود، اما طبق شواهد یافته هایمان می تواند براي 

تعامات رودررو نیز کاربرد داشته باشد.

گردآوری:
شيوا جليلی
سمت:

کارشناس 
CRM

شی
ه ک

رع
برنده مقاله منتخب درق

یک دستگاه

لپ تاپ

هریور 1392
ش

www.atlaskhodro.com17 16

خبرنامه داخلی   اطلس خودرو     شــماره 38      شهـریور 1392

www.atlaskhodro.comدانـــش دانـــش



با 9 گام برند شخصی خود را بسازید

این ســوال مطرح شد کسی که می خواهد با شما کار کند 
با شنیدن نام شما چه تصویری در ذهنش شکل می گیرد؟

پاسخ به این سوال، باعث آشــنایی با مفهومی به نام برند 
شــخصی (Personal Branding( می شود. مفهوم برند 
شخصی نخستین بار در ســال ۱997 توسط »تام پیترز« 
در مجله ی Fast Company به کار برده شــد. پیترز، در 
مقاله ای که در همین زمینه منتشــر کرد، اشاره می کند: 
»اکنون زمانی اســت که شــما باید از برندهای بزرگ دنیا 
درس بگیرید و برند شــخصی خودتان را بسازید. ساخت 
برند شخصی به شــما کمک می کند تا بتوانید در حوزه ی 
تخصصــی کاریتــان، خــود را بخوبی معرفــی کنید. نام 
 شــما نمایانگــر مجموعــه ای از توانایی هــا، تخصص ها و 
راه کارها Guidelines خواهد بود و به این ترتیب شــما 
می توانید به ســطحی باالتر از کار برسید و همواره احترام 
کارفرمایان را به همراه داشــته باشید. با ساخت برند خود، 
این نام شماســت که اعتبار ایجاد می کند؛ افراد عاقمند 
خواهند بود با شــما کار کنند؛ حرف ها و عقاید شما ارزش 
پیدا می کند و در نتیجه شما می توانید شرایط کاری متفاوتی 
را تجربه کنید. با پیدایش مفاهیم وب مفهوم برند شخصی، 
پررنگ تر شد؛ چرا که ابزارهای تولید شده در سطح اینترنت 
به افراد امکانات بیش تری برای تولید محتوا و انتشار نظرات 
و عقایدشان را می دهد. افراد می توانند با دیگران شبکه های 
اجتماعی تشکیل دهند و تخصصشان را بخوبی بفروشند. 
اشتباه نکنید! مفهوم برند شخصی برای افرادی که آزاد کار 
می کنند نیست، بلکه به هر شخصی در هر سطحی کمک 

می کند تا شرایط کاری اش را متحول کند.«
در ادامه شما با شش گام دیگر از نُه گام اصلی برای ساخت 

برند شخصی خود آشنا می شوید:

 گام چهــارم: محتوا ایجاد کنید و آن را انتقال 
دهید.

برای ایجاد محتوا، راه های زیادی وجود دارد. شما می توانید 
با ایجاد گفتگوی اینترنتی، ارسال whitepaper )راهنمای 
کمک به خوانندگان برای درک مسئله(، ایجاد یک گروه در 
شــبکه های اجتماعی خود، انتخــاب موضوعات مختلف و 
بحث و گفتگو در مورد آنها به محتواســازی بپردازید. شما 
می توانید از طریق رسانه های اجتماعی نظیر وباگ نویسی، 

اظهارنظر در پســت های آناین با محتوای مرتبط به هم، 
پیوســتن به Twitter و تعامل با دیگــران در گروه ها و 
انجمن ها به سرعت به  ســاخت و تقویت نام تجاری خود 

بپردازید.
راکر می گوید:»شما نباید از کســی غیر از خودتان انتظار 
داشــته باشید. شــما باید به دنبال فرصت ها باشید و آنها 
را بیابید. فرصت ها به دنبال شــما نمی آیند، بلکه این شما 
هستید که باید در جستجوی آنها باشید.« با این حال برخی 
از مکان های اصلی برای رسیدن به این فرصت ها وجود دارد 

و شما می توانید کار خود را از آنجا شروع کنید.  

 گام پنجم: برند و مطالب خود را به روز کنید.
متخصصان، معتقدند جستجوی نام شما در گوگل می تواند 
راهــی خوب برای فهمیدن این موضوع باشــد که چگونه 
در حال پیشــروی هستید. اگر شــما در حال کار بر روی 
برنامه یتان هستید، باید کمی از بازتاب را نیز مشاهده کنید؛ 
اما این فقط آغاز کار است. اسکاوبل Schawbel می گوید: 
»وقتی شما صاحب یک پروفایل هستید، باید آن را مدیریت 
کنید. این کار فقط برای یک هفته نیســت، برای یک عمر 

است.« 
نکته ی مهم آن است که بر روی افتخاراتمان تکیه نکنیم. 
افــراد خوب ایــن کار را نمی کنند. آنها همیشــه در حال 
یادگیری و رشــد توانمندی هایشان هستند، پس شما هم 
بایــد چنین کنید. این کار را به صورت روزانه و نه فقط هر 
از چندگاهی، انجــام دهید. نگذارید مطالب و پروفایل های 

شما کهنه شوند. 

  گام ششم: به مردم کمک کنید تا بفهمند چرا 
به خدمات شما نیاز دارند.

راکر می گوید :» مدیران برای معرفی توانمندی هایشــان به 
اطاعاتی نیاز دارند، تا شــرکت های دیگر بتوانند آنها را از 

مسیری متفاوت ببینند.«
به عنوان یک مدیر اطاعات یا کارشناس ارشد فناوری، شما 
باید به طور متناوب به اطرافیانتان گوشزد کنید که چگونه 
می توانید به آنها کمک کنید تا کارهایشــان را بهتر انجام 
دهند. راکر می گوید:»شــما باید یاد بگیرید چگونه گوش 
کنید و بفهمید مردم چه چیزهایی نیاز دارند؛ و یا با تحقیق 

دریابید که شرکت ها چه چیزی می خواهند؛ سپس خیلی 
ماهرانه آنچه را که آنها می خواهند با آنچه که شــما خوب 
انجام می دهید، گره بزنید.« به این ترتیب، می توانید به طور 
مستقیم موفقیت های گذشته یتان را به آن چیزی که آنها 

می خواهند به دست آورند ارتباط دهید. 

 گام هفتم: شما نمی توانید تنها یک برند باشید. 
شــما باید اطراف خود را با بهتریــن آدم ها پر کنید. وقتی 
شــما رئیس هستید، هر کســی که برای شما کار می کند 
نماینده ی اداره ی شــما و توانمندی های شماســت. شما 
می توانید خوش سخن ترین مدیر فناوری روی زمین باشید. 
اما آیا این کار باعث ساکت و خاموش شدن کارمندان شما 

نشده است؟ 
راکــر می گوید:»بخش مهمی از این فرآیند، زندگی با برند 
شماست. اگر شما به طور مداوم به تیمتان نشان بدهید که 
واقعاً همان کســی هستید که می گویید، آنگاه آنها از شما 

پیروی می کنند.« 
راکر می افزاید:»اشخاصی را پیدا کنید که عاشق برند شما و 
آنچه که انجام می دهید باشند. یک اجتماع تشکیل دهید و 
در فعالیت های اجتماعی خارج از شرکتتان مشارکت نمایید 

و اطرافتان را با چنین اشخاصی پر کنید.«
 

  گام هشتم: مطمئن شوید که بعد از هر ارتباطی، 
کارفرما احساس کند شما به برند خود متعهد بوده اید. 
وقتی برند شــخصی شما ایجاد شد، حاال کار واقعی شروع 
می شود. بر اساس نظر متخصصان، هر ارتباطی باید در افراد 
مخاطب شما این احساس را به وجود بیاورد که آنچه شما 
انجام داده اید با آنچه که گفته اید همخوانی داشــته است و 

شما به بیانیه ی برند خود متعهد بوده اید.
بر اســاس گفته ی راکر، چیزی که همه از آن متنفرند، این 
است که شــخصی تبحر خود را در زمینه ی خاصی بسیار 
تبلیغ کند، اما پس از مدتی معلوم شود که این چنین نبوده 
است. تبدیل شدن یک محصول یا خدمت به برند، در ذهن 
مخاطبان شــکل می گیرد و تعهداتــی که این محصول یا 
خدمت برای خود در نظر می گیرد. برای مخاطب جذابیت 
ایجاد می کند و عملی کردن این تعهدات برای شما مشتری 
می ســازد. استفاده از تبلیغات محیطی و رسانه ای می تواند 

  قسمت دوم

به بهتر و سریع تر شــناخته شدن یک محصول یا خدمت 
کمک کند؛ ولی هزینه های زیادی برای یک کســب و کار 
کوچکی که با حداقل سرمایه، کار خود را شروع کرده است، 
خواهد داشــت. لذا برای این گونه از کسب و کارها حضور 
در شبکه های اجتماعی و شناختن مخاطبین هدف و ایجاد 
ارتباط با آنها می تواند مفید باشــد. این نکته را باید در نظر 
داشــت که برای تبدیل شدن به یک برند در این شبکه ها 
باید شــأن و جایگاه Position خود را بخوبی شناخت و 
مطابق با آن حرکت کرد. ضمن این که می توان با شناخت 
نیازهای مخاطبین به آنهــا خدمات بهتر و بیش تری ارائه 
کرد. اگر شــما یک کســب و کار کوچک و نوپایی دارید، 
این نکته ی طایی را به خاطر داشــته باشــید که چنانچه 
مخاطبان شما حس کنند شما با هدف کمک کردن به آنها 
برای رفع نیازهایشان به صورت صادقانه وارد میدان شده اید، 
آنها نیز یک رابطه ی احساسی خوب با شما ایجاد خواهند 

کرد و شما می توانید از آنها مشتریان وفاداری بسازید.

  گام نهم: برند شخصی و زندگی شخصیتان را 
از هم جدا کنید.

راکــر می گوید: »وقتــی می خواهید صحبــت کنید، باید 
مطئمن شــوید که صدای شــما قدرت کافی را دارد. این 
موضوع به نظر کمی دور از ذهن می رســد. اما واقعیت آن 
است که افراد معموال از طریق شبکه های اجتماعی صدای 
خود را به گوش دیگران می رسانند و مدیران ارشد نیز از این 
قاعده مستثنی نیستند. مطمئن شوید چیزی نمی گویید که 
پس از گذشت زمان به خاطر آن مورد مواخذه قرار بگیرید. 
به عنوان مثال، بدگویی در مورد یک رقیب می تواند شما را 
دچار مشکل کند. ممکن است در طی سال ها شما به دنبال 

کسی باشید که در آن شرکت کار می کند. 
راکر هشــدار می دهد:»هر چیزی که شما ارائه دهید، این 
پتانسیل را دارد که به واسطه ی آن شناخته شوید. پس این 

موضوع را وقتی در حال الصاق عکس های شخصی تان در 
صفحه ی فیس بوک هستید، در خاطر داشته باشید!«

  شرایط برد ـ برد 
چیزی که اهمیت زیادی دارد، فهمیدن این موضوع اســت 
که برند شما چیست؟ اسکاوبل می گوید:»این حیاتی ترین 
قدم اســت. تمام شــغل ها و مردم در سراسر دنیا از طریق 
فناوری به یکدیگر مرتبط اند. تنهــا چیزی که اآلن وجود 
ندارد و شــما بایــد آن را تبیین و تثبیــت کنید، تعیین 
جایگاه خودتان اســت.« این همان چیزی است که وی آن 
را بیانیه ی برند شخصی معرفی می کند. ساختن یک برند 
بســتگی به میزان توانایی شخص یا شرکت، برای نفوذ در 
مردم دارد. محصول و تاثیرگذاری باید به نحوی قوی باشد 
که بتواند انسان ها را به تغییر در عادت های خرید خود وادار 
کند. نخستین چیزی که می تواند این تاثیرگذاری را ایجاد 
کند، یک اسم تاثیرگذار است. یک اسم خوب با تکرار زیاد 
می تواند به یاد ماندنی شــود. این اســم می تواند یک اسم 
خاص یا یک اســم مبهم و یا ترکیبی از دو یا چند اســم 
و حتی یک اســم خانوادگی باشــد. مهم این است که این 
اسم بتواند در ذهن مشتریان یک ارتباط احساسی با دوام 
بسازد. بر اســاس گفته ی وی، باید یک نوع قرارداد جدید 
بین کارمندان برنددار و اســتخدام کنندگان وجود داشته 
باشد؛ چیزی شــبیه این که کارمندان باید قادر باشند هر 
جا و هر وقت که می خواهند کار کنند و کمی آزادی داشته 
باشــند. آنها باید این توانایی را داشته باشند که یک برند 
شخصی بسازند و از شبکه های اجتماعی به همین منظور و 
در راستای اهداف شرکت استفاده کنند. کارمندان، در قبال 
ایــن آزادی باید قابل اعتماد Reliable بوده و در زمینه ی 
کارشــان بتوان بر روی آنها حساب کرد. آنها باید اطمینان 
حاصل کنند که تمام کارشــان را انجــام می دهند. هر دو 
طرف باید برای پیشرفت کار احساس کنند که برد کرده اند.

در شماره ی گذشته با سه گام از نه گام ارائه شده در 
این مقاله، آشنا شــدیم و  در خصوص اهمیت ایجاد 
برند شخصی و یافتن کار ایده آل که یکی از مهم ترین 
چالش های زندگی هر شخصی است، سخن گفتیم؛ 
همچنین این که چه کارهایی الزم است انجام دهیم 
تا از دانش، تحصیــالت و تجربیات خود برای بهبود  

زندگی شغلی بهترین بهره را ببریم.

کارمندان باید قادر باشند هر جا و هر وقت 
که می خواهند کار کنند و کمی آزادی داشته 
باشــند. آنهــا باید ایــن توانایی را داشــته 
باشــند که یک برند شــخصی بســازند و از 
شــبکه های اجتماعی به هميــن منظور و در 
راستای اهداف شــرکت استفاده کنند. در 
قبال این آزادی کارمندان باید قابل اعتماد 
بوده و در زمينه ی کارشان بتوان بر روی آنها 
حســاب کرد. آنها باید اطمينان حاصل کنند 
که تمام کارشــان را انجــام می دهند. هر دو 
طرف باید برای پيشرفت کار احساس کنند 

که برد کرده اند
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دانـــش دانـــش



  خوانندگان پیک اطلس عالقمند هســتند تا 
درباره ی شــما بیش تر بدانند، لطفاً کمي از خودتان 

بگویید.
من 36 سال دارم. ۱4 سال است که ازدواج کرده ام و یک 
دختر ۱۰ ســاله به نام ســارینا دارم. در رشته ی بازیگري 
شــاخه ی بازیگرداني تحصیل کرده ام و یکي از بزرگ ترین 
افتخاراتم این اســت که از شــاگردان نخســتین دوره از 
کاس هاي بازیگري اســتاد امین تارخ بودم. از ســال 73 
وارد عرصه ی تئاتر شــدم و بــا هنرمندان بزرگي همچون 
قطب الدین صادقي، گاب آدینه، پري صانعي، هوشــنگ 
حسامي و بزرگان دیگر همکاري داشتم. تقریباً به صورت 
هم زمــان، فعالیتم در تلویزیون و ســینما هم آغاز شــد. 
نخســتین فیلم ســینمایي که در آن ایفاي نقش کردم، 
»ارتفاع پست« یکي از آثار ماندگار ابراهیم حاتمي کیا بود و 
اولین تله تئاتري که در آن بازي کردم »بحران معنویات« 

نام داشت. 
هنوز خودم هم نمي دانم کمدین هستم یا بازیگر ژانر هاي 
دیگر و یا این که این از خوش شانسي است یا بدشانسي؛ اما 
خوشبختانه هر نقشي را که بازي مي کنم، حتي اگر منفي 
باشــد، مورد پســند مردم قرار مي گیرد. آخرین کاري که 
نقش من در آن بسیار پررنگ بود، فیلم تلویزیونی »زمانه« 
ساخته ی حسن فتحي بود. نقش »منوچهر« در این فیلم 
یکي از دشوارترین نقش هایي بود که تا به حال کار کرده ام. 
اغلب کارشناســان و نقادان کارهاي مــن، نقش هایم در 
»ارتفاع پســت«، »خاک ســرخ« یا »روز سوم« را بیش تر 
مي پسندند و از آنها به عنوان بهترین کارهایم یاد مي کنند، 
اما خودم نقش »منوچهر« را بیش تر دوست دارم. منوچهر 
عشق ماشین هم بود؛ عاشق سوار شدن بر ماشین لوکس 

عمویش و البته شیفته ی تجمات.

  چه کارهایي در پیش رو دارید؟
یک فیلم ســینمایي به نام »برج میاد« ســاخته ی رضا 
یارخلج، آماده ی اکــران دارم؛ من در این فیلم، نقش یک 
پســر دخترنما را بازي کرده ام. هم چنین سه فیلم کمدي 
هم در دســت پخش دارم. کارهاي مربوط به ماه رمضان 
و عیــد نوروز را قبول نکردم؛ به ایــن دلیل که نقش هاي 
پیشــنهادي با ایده آل هایم مغایر بودند. نمي خواهم بعد از 

فیلم تلویزیونی »زمانه« نقش کمرنگ تري بازي کنم.
فعًا در حال رایزني براي ســاخت نخســتین فیلم خودم 
هستم. دو فیلم نامه نوشــته ام: یکي در ژانر کمدي به نام 
»میني سوپراســتار« و یکي در ژانر مذهبي با موضوع ماه 

محرم به نام »خواب خرگوشي«. به خواست خدا یکي از این 
دو فیلم نامه را کارگرداني خواهم کرد. البته شــخصاً با تغییر 
شغل در فعالیت هاي هنري موافق نیستم؛ چون هر کسي در 
کاري تخصص دارد و بالطبع در شــاخه ی تخصصی خودش 
بیش تر موفــق خواهد بود. اما براي فــرار از بازي در بعضي 
فیلم هــا، مي خواهم فیلم خودم را بســازم؛ نقش اول میني 

سوپراستار را هم خودم بازي خواهم کرد.

  رابطه ی شما با رانندگي و خودرو چگونه است؟
بسیاری از هنرمندان ما با رانندگي میانه ی خوبي ندارند و به 
خودرو خیلي اهمیت نمي دهند. چون روحیات خاصي دارند 
و معمــوالً از ترافیک و هیاهو گریزان اند. اما همه ی آنها براي 

اعضاء خانواده هایشان خودرو هاي خوبي مي خرند. 
اما من عشــق ماشــینم! اتوموبیل و گوشي موبایلم را زود به 
زود عوض مي کنم. من معتقــدم، اتومبیل هر ایراني خانه ی 
نخســتش اســت و خانه اش، خانه ی دوم! بــه خصوص ما 
هنرمندان که بیش تر ساعات روز را در خودرو و در حال رفت 
و آمد هســتیم. خارج شدن از خانه به اراده ی خودمان است، 
اما کي و چگونه برگشــتنمان به عوامل زیادي بستگي دارد. 
اغلب، ساعات کاری ما در لوکیشن هاي فیلمبرداري مي گذرد 
و ممکن است در خیابان، جاده و ... باشیم. آنجاست که باید 

خانه ی اول همراه ما باشد.

  شما براي خرید خودرو چه معیارهایی دارید؟
تا 2۰ ســالگي معیارم فقط ســرعت بود؛ 2۵ سالم که شد، 
زیبایي هم اضافه شــد. االن که 36 سالم است، اول ایمني و 
در درجه ی بعدي طراحي مناسب خودرو برایم ماک است. 
دیگر دل و جرأت 2۰ سالگي را ندارم که با سرعت رانندگي 

کنم؛ فقط در فیلم ها تند مي رانم.

  نظرتان درباره ی برند کیا چیست؟

 شــاید اگر محصوالت کیا توسط کمپاني هاي دیگري تولید 
مي شــد، قیمت آن پنج برابر قیمت هــاي فعلي بود. به نظر 
من شایســتگي کیا و علت شهرت و موفقیتش این است که 
براي هر قشری یک محصول مناســب تدارک دیده است و 
خودروهایش دقیقاً شبیه ماشین رویاهاي هر کسي است. کیا 
به ســه فاکتور سرعت، طراحي و ایمني بسیار بها مي دهد و 
این ویژگي ها را با مناسب ترین قیمت ارائه مي کند. از نظر من 

آینده ی این برند بسیار روشن است. 
مدل اپتیما، در حال حاضر یکي از پرفروش ترین خودروها در 
امریکاست و قشر جوان در سرتاسر جهان، به شدت طرف دار 
محصوالتش هســتند؛ چرا که تمام عایــق و انتظارات یک 

جوان از اتومبیلش، در این مدل گنجانده شده است.

  چگونه با شــرکت اطلس خودرو و محصوالت کیا 
آشنا شدید؟

نخستین بار که خودروی کیا موهاوي را دیدم، بافاصله براي 
خریــد آن مراجعه کردم. به تازگي هم یک خودروی پیکانتو 
براي همســرم خریده ام. به نظر من کیا پیکانتو براي شــهر 
تهران بسیار مناســب است و اگر همه در سطح شهر بر این 
خودرو ســوار بودند، روان ترین ترافیک جهان را داشتیم. من 

قصد دارم یک پیکانتو هم براي خودم خریداری کنم.

  آیا تا به حال از خدمات شرکت استفاده کرده اید؟
من بــه دقت از خــودرو مراقبت مي کنــم، بنابراین تا حاال 
مشکلي برایم پیش نیامده است؛ فقط بنزین مي زنم و روغن 
ماشــین را عوض مي کنم. چون در رانندگي بسیار محتاطم، 

خوشبختانه تا االن تصادف هم نداشته ام. 
امــا درکل، از برخورد پرســنل اطلس خودرو بســیار راضي 
هســتم؛ نه تنها در مورد خودم، بلکه به وضوح دیده ام که با 
تمام مراجعین برخوردي توأم با احترام و مهرباني دارند؛ این 

موضوع حس بسیار خوبي در من ایجاد کرده است. 
به نظر من، مــردم ما زیاده خواه نیســتند و این مهرباني را 
متقابًا جبران خواهند کرد؛ مثا اگر خودرویشان را چند روز 
دیرتر از موعد مقرر تحویل بگیرند به سادگي از این موضوع 

چشم پوشی خواهند کرد. 

  سخن آخر؟
آرزو مي کنم روزي برسد که هیچ ایراني ای زیر آفتاب و باران، 
هم وطن ســوار بر اتوموبیل خود را با حسرت نگاه نکند و هر 
کسي بتواند براي خود خودرویی مناسب داشته باشد. دوست 
دارم هر دو ســواره و پیاده را در دو ماشین شیک ببینم که 
با خوشحالي در پشت چراغ قرمز به یکدیگر لبخند مي زنند.

شهرام قاعدي، یکي از هنرپیشه هاي محبوب کشورمان است و اغلب مردم او را به واسطه ی ایفای 
نقش هاي هنرمندانه در فیلم ها و ســریال هاي طنز مي شناسند. او هم چنین یکي از اعضاء قدیمي 
خانواده ی اطلس خودرو محسوب مي شود و مدت زیادي است که از محصوالت کیا استفاده می کند. 
گفتگویي با او داشتیم تا ضمن آشنایي بیش تر با این هنرپیشه و فعالیت هایش، نظراتش را درباره ی 

عضویت در این خانواده ی بزرگ جویا شویم.

شهرام قاعدي:

مـن عشـق ماشینـم!

به نظر من کيا پيکانتو براي شهر تهران بسيار 
مناسب است و اگر همه در سطح شهر بر این 
خودرو ســوار بودنــد، روان تریــن ترافيک 

جهان   را  داشتيم
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همــکالمهمــکالم



با تکنولوژی های برتر
 کیـا همـراه شـوید

شــعار تبلیغاتی Tagline معروف کمپانی اپل apple »نرم افزاری برای آن 
وجــود دارد« (there’s an app for that( در عصر ارتباطات امروز، نه 
تنها یک جمله ی کلیدی جذاب به شمار می رود، بلکه نوعی انتظار و توقع نیز 
در میان مشــتریان ایجاد کرده است. ۱9 تیرماه سال جاری، فروش نرم افزار 
اپل برای پنجمین ســال انجام شد. نکته ی قابل توجه در اینجا دانستن این 
موضوع اســت که نقش نرم افزارها نسبت به گذشــته، به خصوص در مورد 

برندها، تا چه حد دچار تغییر و تحول شده است.
 پنج ســال پیــش، اپل اســتور، فعالیتش را بــا ۵۰۰ نرم افزار اپلیکیشــن 
(Application( آغــاز کرد،  و امروز، با فرارســیدن پنجمین زادروزش، در 

حالی جشن میاد خود را برگزار می کند که بیش از 9۰۰ هزار اپلیکیشن به 
بازار عرضه کرده اســت. اپل، به همین دلیل و به مناسبت بزرگداشت چنین 
روزی، ۱۰ اپلیکیشــن محبوب خود را به صورت رایگان در اختیار کاربرانش 
قرار داد. چهار سال قبل، وقتی برندها برای نخستین بار وارد فضای نرم افزاری 
تلفن همراه شدند، به برخورداری گوشی ها از نرم افزار برندی خاص، به دیده ی 
خاقیت و نوآوری نگریسته می شد. این در حالی بود که به کاربرد خاص این 
نرم  افزارها نیازی نبود و آنچه در این نرم  افزارها اهمیت داشــت، تعلق آنها به 
برنــد خاص و ویژگی صرفاً نرم افــزاری آنها بود. اما اکنون همه چیز به کلی 
تغییر کرده اســت؛ به ویژه با وجود بیش از 3۰ میلیارد نرم افزار که تنها در 
سال گذشته دانلود شــده است. به طوری که برای برندها، جهت برقراری و 
حفظ ارتباط با تلفن همراه، برخورداری از نرم افزار به همراه لوگوی شرکت، 
دیگر کافی نیست. آنها باید نرم افزاری ارائه دهند که با مشترکان تلفن همراه، 

رابطه ی تعاملی برقرار سازد.
مشترکان بر روی تلفن همراه خود، به طور میانگین 4۱ نرم افزار دارند. از این 
تعداد، تنها شماری محدود مورد استفاده ی روزانه ی آنهاست. برندها، به تجربه 
پی برده اند که تاش برای جذب طرفداران و مشــتاقان برای دانلود نرم افزار، 
تاش بی فایده ای اســت؛ به خصوص اگر عاقمندان هرگز از آنها اســتفاده 
نکنند. در مقابل برخورداری از نرم افزار شناخته ی شده ی سازمان های طراحی 
مشهور و جهانی، معتبرتر و باارزش تر است. در چنین حالتی نه تنها مشتریان 
به قدرت طراحی برند اعتقاد و اعتماد می یابند، بلکه بی آنکه تنها به گفته های 

متخصصان اکتفا کرده باشند، خود به بررسی آنها می پردازند.
در اینجا به پنج نرم افزار IPad کیا که به تأیید Red dot و If، از بزرگ ترین 
و معتبرترین رقبای طراحی بین المللی رسیده اند، می پردازیم. در میان آنها، 
نرم افزار IPad کیا کارنز و اســپورتیج جدید، به عنوان برندگان این دوره از 
رقابت هــا، جوایز بخش طراحی ارتباطــات Red Dot را به خود اختصاص 

دادند.
 تمــام ایــن نرم افزارهــا بنــا بــه ویژگــی خاص خودشــان، شــاخص و 
متمایــز Distinct هســتند و می تواننــد در فضــای نرم افــزاری برندی 
به هم ریخته ی Cluttered امروزی، به خوبی خودی نشان داده و ارزشمند 
باشند. آنها گذشته از ایجاد سرگرمی و مفید بودن، می توانند با قرار گرفتن در 
فهرست اختصاری نرم افزارهای سودمند، به خریداران خودرو کمک شایانی 

کنند، این موضوع در این نرم افزارها بسیار با اهمیت است. 

شرکت کیاموتورز، با درک این که مسأله ی مهم برخورداری از تعداد 
 Opportunity بی شمار نرم افزار تلفن همراه نیست، در پی فرصت
وارد کــردن تجربه ی خرید خودرو به قلمرویی آموزنده تر و جالب تر 
است. برای ارزیابی موفقیت یک نرم افزار برندی، به خصوص در مورد 
کیا، گذشته از کســب جوایز معروف طراحی، داشتن اعضای گروه 
مواجه با مشــتری در سراسر جهان، یکی دیگر از عوامل کلیدی به 
شــمار می رود. گروهی که از نرم افزارها، به ویژه در توضیح و تشریح 
ویژگی هــای یک خودرو، برای ایجاد و باال بــردن ارتباطات رودررو 

استفاده می کنند.

 شنیدن کی بود مانند دیدن
هم اعضای تیم فروش کیا و هم مشــتریان، می توانند با نرم افزارها 
تجربه ای فراتر از یک بروشــور خودرو به دســت آورند و با آزمایش 
مجــازی در IPAD تجربه ای به مراتب پیشــرفته تر از رانندگی در 
دنیای واقعی داشته باشند. برای مثال، نرم افزارهای کارنز و اسپورتیج 
کامًا جدید، نسخه هایی کامًا تعاملی هستند که به مشتریان اجازه 
می دهنــد تمام مدل ها را در یک چرخش 72۰ درجه ای مشــاهده 
کننــد، تمام گزینه هــای رنگ و چرخ را ببینند، با ژیروســکوپی - 
وســیله ی اندازه گیری و حفظ جهت- فضای داخلی را که با واقعیت 
مجازی همراه می شــود، کشــف و از طریق تعداد متنابهی محتوا و 
اطاعات چند رسانه ای، در کسری از ثانیه همه چیز را جستجو کنند.

 زبان تصویری
کیا، برای افزایش ارتباط با مشتریان، از این نرم افزارها به عنوان زبان 
تصویری و محســوس بهره برداری کرده  اســت. این عمل، تجربه ای 
تعاملی و مشــارکتی در خرید خودرو ایجاد می کند که مورد پسند 
بازدیدکنندگان است. بازدیدکنندگان، ممکن است از تفاوت منظره ی 
خودرو در یک زاویه ی دید از باال شــگفت زده شــوند. عاوه بر این، 
خودروهــای کیا، دائماً در حال بهره مندی از تکنولوژی های جدید و 
حل برخی مسائل و مشکات هستند. انیمیشن، مدل های سه بعدی 
و شبیه سازی های نرم افزار IPAD کیاموتورز، می توانند به مشتریان 
در درک بهتــر این گزینه ها یاری رســانند. این ظاهر جدید از کیا، 
تغییرات عمیقی در دنیای صنعت و کسب و کار به وجود آورده است 
و این شرکت، مثل همیشه، در تطبیق خود با دنیای کنونی پیشگام 

بوده است.

• نرم افزار IPAD کیا اسپورتیج
شاســی بلند شهری را با نوع جدیدی از زیبایی، پاالیش Refinement و قدرت کشف کنید. اسپورتیج 
(Sportage( با طراحی پویای جســورانه، فضای داخلی شیک و زیبا، تسهیات نوآورانه و سیستم انتقال 

قدرت، یکی از گزینه های مناســب برای خرید یک خودروی ایمن  به همراه تکنولوژی دوســت دار محیط 
زیست است.

این نرم افزار، خدمات زیر را ارائه می دهد: 
- دید 36۰ درجه ی داخلی/ بیرونی اسپورتیج،

- ابزار سفارشی سازی Customization: امکان مشاهده ی کیا اسپورتیج در رنگ ها و رینگ های مختلف،
- ارائه ی فیلم های واقعی- مجازی تعاملی: برای تجربه و درک ویژگی های نوآورانه ی اسپورتیج،

- گالری عکس و فیلم: به نمایش گذاشتن جزئیات اسپورتیج از طریق این گالری.

• نرم افزار IPAD کیا کارنز 
ایــن نرم افزار، در چهار ویدیوی CGI منحصر بفرد که به روایت واحدی  single story ختم می شــوند، 
پرده برداری شده و مفهوم کیا کارنز MPV از »خودروی خانوادگی شیک، برای زندگی مدرن« را به خوبی 

نشان می دهد.
این نرم افزار، خدمات زیر را ارائه می دهد: 

- دید داخلی/ خارجی 72۰ درجه ی تعاملی کیا کارنز،
- ابزار سفارشی سازی: امکان مشاهده ی کیاکارنز در رنگ ها و رینگ های مختلف،

- ارائه ی فیلم های واقعی- مجازی تعاملی: برای تجربه و درک ویژگی های نوآورانه ی کیا کارنز،
- گالری عکس و فیلم: به نمایش گذاشتن جزئیات کیا کارنز از طریق این گالری.

• نرم افزار IPAD کیا اپتیما 
نرم افزار IPad کیا اپتیما، ســدان سایز متوسط شیک و جذاب کیا را با سطوح باالیی از تکنولوژی، قدرت 
قابل توجه و مصرف سوخت بهینه به نمایش می گذارد. کیا اپتیما، با طراحی پویا و اسپورت، فضای داخلی 
تاثیرگذار و طراحی هوشــمندانه، ویژگی های نوآورانه و سیستم انتقال قدرت، عاقمندی خود را نسبت به 

محیط زیست، اظهار می کند.
این نرم افزار، خدمات زیر را ارائه می دهد: 

- دید داخلی/ خارجی 36۰ درجه ی تعاملی Interactive اپتیما،
- ابزار سفارشی سازی: امکان مشاهده ی کیا اپتیما در رنگ ها و رینگ های مختلف،

- ارائه ی فیلم های واقعی- مجازی تعاملی: برای تجربه و درک ویژگی های نوآورانه ی کیا اپتیما،
- گالری عکس و فیلم: به نمایش گذاشتن جزئیات کیا اپتیما از طریق این گالری.

• نرم افزار IPAD کیا ریو
تنها با یک ضربه ی سر انگشت، طیف وسیعی از ویژگی ها و گزینه های فوق العاده و برجسته ی این خودروی 

جمع و جور را کشف کنید.
این نرم افزار، خدمات زیر را ارائه می دهد: 

- دید داخلی/ خارجی 36۰ درجه ی تعاملی ریوی کامًا جدید،
- ابزار سفارشی سازی: امکان مشاهده ی کیا ریو در رنگ ها و رینگ های مختلف،

- ارائه ی فیلم های واقعی- مجازی تعاملی: برای تجربه و درک ویژگی های نوآورانه ی کیا ریوی کامًا جدید،
- گالری عکس و فیلم: به نمایش گذاشتن جزئیات کیا ریوی کامًا جدید.

• نرم افزار IPAD کیا پیکانتو
این نرم افزار، نخستین Debut برنامه ی کیاست و برای تمامی موارد گفته شده در پیش، طراحی نوآورانه ای 
و تنظیم کننده ی نوارافزار محســوب می شود. نرم افزار پیکانتو، نمای ظاهری متمایز، فضای درونی ظریف، 
ویژگی های پیشرفته ی بی شمار ایمنی و راحتی این خودرو را - شامل المپ های نفیس، دکمه- استارت با 

کلید هوشمند همراه و شش یا هفت کیسه ی هوا - به نمایش می گذارد.
این نرم افزار، خدمات زیر را ارائه می دهد: 

- دید داخلی/ خارجی 36۰ درجه ی تعاملی پیکانتوی کامًا جدید،
- ابزار سفارشی سازی: امکان مشاهده ی پیکانتوی جدید در رنگ ها و رینگ های مختلف،

- ارائه ی محتویات تعاملی: برای مرور ایمنی، عملکرد، راحتی و طراحی منحصر بفرد پیکانتوی کامًا جدید
- گالری عکس و فیلم: به نمایش گذاشتن جزئیات پیکانتوی کامًا جدید.
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آدرستلفن ثابتکد شهر عامليتردیف

70 -3294568 (0411)  521تبریزرحيم برزگر کهنمویي1
  (CNG ) تبریز - بين هتل مرمر و ميدان بسيج  - روبروي پمپ گاز

کد پستي 5158913771      

2354112 (0441)512اروميهجمال احمدی شيخ سرمست2
اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مرکز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی سایپا (شاکری) 

پالک 563 - کدپستي 5714147187

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

کد پستي  1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشيار - پالک 14 - کد پستي 346792593198777777 (026)  121کرجمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  4

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

خيابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستي 1389796711

تهران - پاسداران - خيابان کالهدوز(دولت) - پالک 135 - کد پستي 61959916494-22763992 (021)101تهرانامير حسين محسنيان6

44404664 (021)103تهرانشرکت باليران7
تهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - 35 متري شهيد مخبري - جنب آتش نشاني - پالک 7 

کد پستي  1476785491

88463507 (021)104تهرانسيد محمد دیبازر حسينی8
تهران - 45 متري رسالت - بين پل سيدخندان و اتوبان صياد شيرازي - پالک 1320 

کد پستي 1631693411

66928821 (021)105تهراناسماعيل شيدایی کندوانی9
تهران - ميدان جمهوري - خيابان باستان جنوبی - خيابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303  

کد پستي 1318883444

77601840 (021)108تهرانامير هوشنگ مهاجر10
تهران - خيابان شریعتی - پایين تر از پمپ بنزین بهار شيراز - ایستگاه عوارضی - پالک  346 

کد پستي 1564915587

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

پالک 317 - کدپستي 1665844144

تهران - خيابان مطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پالک79 - کد پستي 884037231567719641 (021)111تهرانکارکين آرمنيانس12

77894648 (021)112تهرانسيدامير حسيني13
تهران - ميدان رسالت - خيابان سلمان طرقي - نبش خيابان فرجام - پالک  101- 

کد پستي 1676743713

66510280  (021)114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
تهران - بزرگراه شيخ فضل اله نوري - خيابان شهيد تيموري - پالک257و259 

کد پستي 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحيي سلماني15
تهران - تهران نو - ابتداي خيابان 30 متري نيروي هوایي - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستي 1733913951

7-66021285 (021)116تهرانطوروسيان-جالليان16
تهران-خ آزادي- بلوار استاد معين-جنب فروشگاه امکان-پالک 186-

 کد پستي 1341784673

22520082 (021)117تهرانرضا سميعي زفرقندي 17
تهران - بزرگراه رسالت بين اتوبان  صياد شيرازي و امام علي (ع) - پالک 924 

کد پستي  163468718

7528811 (0511)422مشهدعليرضا سياسی18
مشهد - انتهای بلوار خيام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز - بزرگراه ملت - بين خيابان عامري و دانيال - پالک1082 - کد پستي  66164813545-4479093 (0611)611اهوازشرکت خوزستان گل ماشين19

5545653 (0611)613اهوازشرکت سام خودروکار20
اهواز - اتوبان آیت ا... بهبهاني - بعد از ميدان جمهوري - پالک  957 

کد پستي 6198693569 

زنجان - کمربندي جنوبي ( خيام ) - جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 34516635416-3237071 (0241)532زنجانرسول قربانيان21

2226108 (0273)442شاهرودفرخ ترابی22
شاهرود - ميدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابري 

کد پستي 3616798411

شيراز - خيابان سعدي - بين مکتبي وایزدي - کد پستي 22228977135836495 (0711) 643شيرازسيد سامان شجاعي 23

قزوین - کيلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستي 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهيم احمدی - یعقوب نعمتی24

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستي 88053733716196714 (0253)331قماسماعيل آخوندي خضرآباد25

26
جاوید اميري-  یوسف اميري 

مقدم
کرمان- خيابان 17 شهریور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - کد پستي 33100067616673386 (0341)451کرمان

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي  4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللي27

4-8842002 (0131)232رشتکامبيز پوررستگار28
گيــالن - رشت - خيابان شهدا - روبروي کارخانـه شير پاستـوریزه - 

کد پستي 2593282851

رشت- کيلومتر 3 جاده فومن- روبروي دخانيات- کد پستي 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشرکت گوهر صنعت گيل29

رشت-کيلومتر 2 جاده انزلي - کد پستي 77857004164116836 (0131)234رشتشرکت پيشتاز خودرو گيل30

خرم آباد- بلوار بهارستان- ميدان بهارستان- کد پستي 16819743148-4238570 (0661)571خرم آبادسجاد باژدان31

ساري - بلوار کشاورز - نرسيده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستي 34192454813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی32

بابل – کمربندي اميرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستي 32520204731659439 (0111)  223بابلشرکت بزرگ روشن 33

آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود - کد پستي 4615989475 3481111 (0121) 224آملسيد مجتبي موسوي34

32247106 (086)371اراکمصطفي شاپوري35
اراک - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل شاپوري- 

پالک  74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبيب اله فرهادی فر36

2654436 (0811)342همدانعليزاده37
همدان-خيابان 17  شهریور – نرسيده به پل هوایي – روبروي گاراژ الوند- 

کد پستي: 6513684697

یزد - خيابان مطهري- چهارراه فرهنگيان - کد پستي 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشي38

1392/06/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ

 خدمات پس از فروش
عامليت مجاز 234 شهر رشت 
(شرکت پيشتاز خودرو گيل)

 جناب آقای ابراهيم کابوس شاکری

قـطعـات
عامليت 571 خرم آباد 

جناب آقای سجاد باژدان

 فــروش
عامليت  422 مشهد 

جناب آقای عليرضا سياسی

برترین های مردادماه
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