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فهرست

سر مقاله

اسپورتیج ؛ برترین خودروی ایمن سال 2010 

برنامه پایداري الكترونیكي خودرو

سورنتو  XM؛دراوج درخشش 

رمز جادویی خرید

افطاري خیریه نشنال عرب موتورزبرگزارشد

برنامه عملیاتي ؛ بهترین راه رسیدن به هدف

پیتر شرایر بهترین طراح اتومبیل جهان شناخته شد

کوتاه و خواندنی

خدمات پس از فروش کیا ؛ پشتیبان ،همچون خانواده

تعمیرگاه مرکزي اطلس خودرو

اولین مراجعه کننده آنالین خدمات پس از فروش اطلس خودرو  

مردم همیشه کیا را ترجیح مي دهند
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ارمغان محصوالت کیا موتورز 
تلفیقي از ایمني، زیبایي و رفاه

يك  تجربه  يكم،  و  بيست  قرن  در  جهان  سازي  خودرو  صنعت 
از سال هاي  است.  داشته  گذشته  قرن  با  مقايسه  در  را  تحول شگرف 
آغازين اين سده، نيازهاي تلويحي و تصريحي مردم و بالطبع سياست 
با  توام  ايمني  به  صرف  ايمني  از  برجسته  خودروسازان  گزاريهاي 

زيبايي و رفاه گرايش بيشتري پيدا کرده است.
به طراحي هاي  بيشتر  با توجه  تا  اند  اکنون خودرو سازان در تالش 
شكل  انسان  ارگونومي  احتساب   با   که  رفاهي  گزينه هاي  و  مدرن 
و  عمومي  اذهان  در  را  خودرو  مفهوم  از  تازه اي  فصلي  مي گيرند، 
ايجاد کنند. در اين رويكرد، سرنشينان  شهروندان قرن بيست و يكم 
خورو به لحاظ حداکثر بر خورداري  از آسايش و امكانات، آرامشي 
همچون محيط خانه را تجربه مي کنند. با اين تفاوت که آرامش پديده 

آمده بر خالف آرامش ايستاي خانه، سيال و در حرکت مي باشد.
ملي،  و  منطقه اي  المللي،  بين  هاي  بررسي  و  کارشناسان  اذعان  به 
خودروهاي کره اي به ويژه کيا موتورز در خلق چنين ارزش افزوده اي 
کياموتورز،  متنوع  محصوالت  انتخاب  ممتاز اند  و  بي رقيب  جهان  در 
براي آنها که خسته از شكل و شمايل غير قابل انعطاف و خشك برخي 
از خودروهاي بازار هستند، يك اتفاق مهيج است؛ اتفاقي که مشتريان 

رو به رشد خودرو هاي کياموتورز آنرا باور دارند.
از  ناشي  که  توليداتش  مداوم  کمي  و  کيفي  ارتقاي  با  کياموتورز 
سرمايه گذاري عظيم در بخش تحقيق و توسعه شرکت و نظرخواهي 
پيوسته از مشتريان و خودرو سواران است، پويايي، بهبود مستمرو 

تحول خواهي را دنبال مي کند. 
زيباترين  ترين،  ايمن  از  برخورداري  اليق  سوم  هزاره  شهروندان 

وکارآمدترين خودرو ها هستند. 
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هنگام نزديك شدن به موانعي که در مسير 
آنها  با  برخورد  از  گرفته اند،  قرار  خودرو 
هم  عقب  ديد  دوربين  البته  کند؛  پيشگيري 
امكان ديگري  است که براي راننده فراهم 
موانع  که  مي سازد  قادر  را  او  و  شده 

خطرناك پشت خودرو را ببيند.
اسپورتيج 2011 که در آن يك طراحي بدنه 
صورت  به  شده،  گرفته  بكار  جديد  کاماًل 
 2.4 سيلندر   4 موتور  يك  با  استاندارد 
همراه  به  سوپاپه    16  )DOHC( ليتري 
ارائه قدرت بيشتر و  با   )CVVT( سيستم 
مصرف سوخت به صرفه تر نسبت به مدل 
عرضه   )V6 ليتري   2.7 )موتور  قبلي اش 

مي شود. 
 ،2011 اسپورتيج  مدرن  و  صيقلي  ظاهر 
محوري  فلسفه  به  ماندن  وفادار  ضمن 
بر  عالوه  که  خودروهايي  عرضه  در  کيا 
ميزان  باالترين  رانندگي  هيجان  و  لذت 
خودرو  ايمني  و  کيفيت  براي  را  ارزش 
محصوالت  تحول  روند  است،  شده  قائل 
کيا با محوريت طراحي را تداوم مي بخشد. 
تعهد جهاني سازمان با ارائه نو آوري در 

تجهيزات زير به صورت استاندارد است:
ايربگ راننده و سرنشين جلو، ايربگ جانبي 
جلو  سري هاي  پشت  پرده اي  ايربگ  جلو، 
ضربه،  برابر  در  العمل  عكس  قابليت  با 
چرخ،  چهار  براي  ضدقفل  سيستم ترمز 
 ،)ESC( خودرو  پايداري  سيستم کنترل 
سيستم تقسيم نيروي ترمز )EBD(، سيستم 
موانع  که   -  )BAS( ترمز  نيروي  کمكي 
نيروي  و  داده  تشخيص  را  اضطراري 
ترمز قابل توجهي وارد مي کند -  سيستم 
کمكي در سربااليي )HAC( و کنترل ترمز 
)HAC( ،)DBC( هنگام باال  در سراشيبي 
خودرو  گردش  از  سربااليي ها،  از  رفتن 
حالي  در  اين  مي کند؛  جلوگيري  عقب  به 
در  پايين  سرعت  در   )DBC( که  است 
سراشيبي ها خودرو را قفل مي کند تا راننده 
بتواند توجهش را به رانندگي  متمرکز کند.

براي  عقب  موانع  دهنده  هشدار  سيستم   
شده  تعبيه  اسپورتيج  در  راننده  به  کمك 
به  خودرو  که  هنگامي  سيستم  اين  است، 
پخش  طريق  از  مي کند  حرکت  عقب  سمت 
تا در  به راننده کمك مي کند  صدايي رسا، 

کمپاني  کوچك  اوور"  کراس  "خودروي 
باالترين  از  برخورداري  با  کياموتورز، 
کنار،  جلو،  از  تصادفات  در  ايمني  ميزان 
عالي  رتبه  توانست  کردن،  چپ  و  عقب 
بزرگراه هاي         ايمني  بيمه  موسسه  از  را 

امريكا-IIHS- دريافت کند.
اسپورتيج، چهارمين خودرو از محصوالت 
عنوان   داراي  که  است  کيا  جديد  نسل 
"منتخب باالترين ايمني" شده است. ميني ون 
کارنيوال اولين محصول کياموتورز بود که 
باالترين  "  منتخب  گواهي  دريافت  به  موفق 
عنوان   کسب  بر  عالوه   ،IIHS از  ايمني" 
به حال تست  تا  ايمن ترين ميني وني که   "
با  تنها  موسسه،  همين  سوي  از  شده" 
در  معرفي خودرو  از  پس  کوتاهي  فاصله 
سال هاي  در  دوباره  البته  و   2006 سال 

2007 ، 2008 و 2009 شد.
 ،TD سراتو  سواري  خودرو  کنار  در 
خودروي شهري سول 2010 و مدل 2011 

خودروي کراس اوور سورنتو، مدل 2011 
اسپورتيج پس از آغاز توليد در مارچ 2010 
توانست در ميان خودورهاي  شاسي بلند 
براي  ترين خودرو  ايمن  عنوان  به  کوچك 
ايمني  بيمه  موسسه  توسط  اتوبان ها 

بزرگراه هاي امريكا شناخته شود.
ايران  بازار  راهي  بزودي  که  اسپورتيج   
تست  در  خوب  رده  کسب  با  شد،  خواهد 
قابل  عنوان  باالترين  که  تصادفات  ايمني 
سازمان  افتخار  ترين  عالي  است،  دريافت 

را از آن خود کرده است.
رتبه هاي موسسه IIHS بر پايه نتايج تست 
خودرو  عقبي  و  کناري  جلويي،  تصادفات 
تعيين مي شوند. همچنين  براي برنده شدن 
تست  در  خوب  کارايي   ،  2010 سال  در 
است  بوده  نياز  مورد  هم  سقف  استحكام 
که در واقع نمايانگر ميزان محافظت خودرو 

از سرنشينان هنگام چپ کردن است.
 

پايه  بر  خودرو  هر  جانبه  همه  ارزيابي 
در  گوناگون  تخصصي  گيري هاي  اندازه 
ضربات  و  مختلف  زواياي  از  تصادفات 
انسان  ماکت هاي  به  شده  وارد  همه جانبه 
تست  در  برخورد  هنگام  خودرو،  درون 
خودروها  همه  است.  بوده  تصادفات 
آيتم  داراي  بايد  بودن  شرايط  واجد  براي 

کنترل    پايداري الكترونيكي باشند.
مايكل اسپراگ، نايب رئيس بخش ارتباطات 
امريكا  منطقه  کياموتورز  بازاريابي  و 
به  با  تا  نموده  تعهد  کيا  برند  گفته است: 
و  امكانات  از  کاملي  مجموعه  کار گيري 
براي  پيشرفته  بسيار  تكنولوژي هاي 
افزايش محافظت مصرف کنندگان در مقابل 
براي  را  ايمني  باالترين ضريب  تصادفات، 

سرنشينان فراهم کند. 
همانند ساير محصوالت کيا، اسپورتيج  2011 
استانداردهاي  از  بااليي  بلند  ليست  با  هم 
ايمني مجهز شده است. اين خودرو، داراي 

گردآوری و ترجمه: آتوسا کيازر-  سرپرست روابط عمومیاسپورتیج ؛ برترین خودروی ایمن سال 2010
/http://www.kiamotors.com  :مشتريان منبع انتظار  حد  از  بيش  خودروها، 

تجلي خواهد يافت.
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 ESP به طور ايمن رانندگي کنيد. هنگام چشمك زدن چراغ نمايشگر
يادرصورت لغزنده بودن سطح جاده سرعت را افزايش ندهيد.

بكارگیري حالت ESP OFF در هنگام رانندگي 
ايده  روزمره،  دررانندگي  روشن  حالت  در   ESP نگهداشتن  باقي   -

خوبي است و توصيه مي شود.
 ESP نمايشگر  چراغ  که  زماني   (  ESP بودن  فعال  هنگام  در   -
اگر  نكنيد.   ESP OFF دکمه  فشردن  به  اقدام  هرگز  چشمك مي زند( 
هنگام فعال بودن ESP سيستم را خاموش کنيد، ممكن است خودرو 

ليز خورده و از کنترل خارج شود.

سنسورهاي   ارسالي  اطالعات   ،ESP الكترونيكي  پايداري  برنامه 
مختلف خودرو را ارزيابي کرده و سپس فرامين داده شده توسط 
راننده را با عملكرد واقعي خودرو مقايسه مي کند. در صورت بروز 
يك شرايط غير پايدار، به طور مثال حرکت ناگهاني و مخاطره آميز 
فرمان توسط راننده و يا لغزش خودرو، ESP در کسري از ثانيه از 
آمده  وجود  به  شرايط  در  ترمز  سيستم  و  موتور  کامپيوتر  طريق 

مداخله وتالش مي کند تا خودرو را پايدار نمايد.
 

ESP عملكرد
- هنگامي که سوييچ در وضعيت روشن ON قرار مي گيرد، چراغ هاي 
نمايشگر ESP و ESP OFF در حدود 3 ثانيه روشن مي شوند. سپس 

ESP فعال مي شود.
- براي غير فعال کردن ESP دکمه ESP OFF را حداقل نيم ثانيه در 
وضعيت روشن ON سوييچ فشار داده، نگهداريد. دراين هنگام، چراغ 
 ESP روشن مي شود. براي فعال کردن دوباره ESP OFF نمايشگر
 ESP OFF رافشار دهيد، چراغ نمايشگر ESP OFF کافي است دکمه

خاموش مي شود. 
 ESP هنگام عملكرد

 ESP نمايشگر  چراغ  است،  مداخله  حال  در   ESP که  هنگامي 
چشمك خواهد زد.

- هنگامي که ESP عمل مي کند، لرزش خفيفي را در خودرو احساس 
مي کنيد .اين عمل دراثر عملكرد ترمز اتفاق مي افتد و امري غير عادي 
دور  افزايش  باعث  گاز  پدال  دادن  فشار  است  ضمنا"ممكن  نيست. 

نشود.
وسيله  يك  فقط   ESP الكترونيكي  پايداري  برنامه  سيستم   – توجه 
کمكي در رانندگي است. براي رعايت احتياط در هنگام رانندگي در 
پيچ ها و جاده هاي پوشيده از برف يا يخ زده، سرعت را کم کرده و 

گرد آوري وترجمه : محمد کاظمي- سرپرست آموزش فنیبرنامه پایداري الكترونیكي خودرو
Kia Owners Manual : منبع
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کيا سورنتو 2011، در آخرين رده بندي انجام شده موفق به کسب 
چهار ستاره ايمني از سازمان ملي ايمني ترافيك بزرگراه هاي امريكا 
برندهاي  ساير  کنار محصوالت  در  اين خودرو،  ( شد.   NHTSA(
مطرح جهان از نظر تصادفات جلويي، کناري و چپ کردن خودرو 

مورد آزمايش قرار گرفت. 
شرکت کيا موتورز  اخيراً به علت استقبال گسترده مصرف کنندگان 
از مدل جديد خودروي سورنتو در امريكا، بيش از 600 کارگر جديد 
را در خط توليد اين محصول در جورجيا بكار گرفته که در شيفت 
حال  در  قبلي،  نيروهاي  احتساب  با  اند.  شده  کار  به  مشغول  دوم 
فعاليت  به  مشغول  توليد  خط  اين  در  کارگر   2000 حدود  حاضر 

هستند.

سورنتو  XM؛ دراوج درخشش 
گردآوری و ترجمه: آتوسا کيازر -  سرپرست روابط عمومی

 Business Monitor International .www.safercar.gov :منابع
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1 - جلو خودرو
2- موتور واجزاي داخلي

3- جايگاه سرنشين جلو )کنار راننده(
4- عقب خودرو

5- جايگاه راننده
6- تجهيزات داخلي خودرو.

گام ششم: تست رانندگي                                                                                       
تست  پيشنهاد  خود  مشتريان  تمامي  به 
رانندگي بدهيد و براي تست خودرو محل 
خودرو  تست  بگيريد.  نظر  در  را  مناسبي 
تواند  تنها مرحله اي است که مشتري مي 
و  برسد  خود  انتظارات  برآورد  نقطه  به 
شما نيز مي توانيد رضايت يا عدم رضايت 

مشتري را بيابيد.

گام هفتم: مذاکره و قرارداد  
فرآيند خريد را به طور واضح و با نشان 
توضيح  مشتري  براي  مستندات  دادن 
خدمات                 و  مالي  تسهيالت  و  دهيد.شرايط 
اين  در  و  داده  شرح  را  فروش  از  پس 
خصوص  همه مذاکرات الزم را نجام دهيد. 
انگيزه  مذاکره محيطي دوستانه،  اين  براي 
بخش و کم استرس فراهم کرده و در پايان، 
به  جمله  يك  در  را  شرايط  و  نهايي  قيمت 

اختصار بيان کنيد.

گام هشتم: اختتام                           
درشرايط  نهايي  گيري  تصميم  هنگام 
فرآيند  و  نياز  مورد  مستندات  فروش، 
کافي  زمان  و  کنيد  عمل  شفاف  مربوطه 
به مشتري برای درك و انجام موارد فوق 
بدهيد. از لحظه اي که خريد خودرو قطعي 
خريدار  يك  شما،  بالقوه  مشتري  مي شود 

محسوب مي گردد.

گام نهم: تحویل خودرو   
و  خودرو  با  را  خريدار  تحويل،  از  پيش 
و  کرده  آشنا  مختصرا  آن،  استفاده  نحوه 

7. مذاکره و عقد قرارداد
8. اختتام

9. تحويل خودرو
10. پيگيري اجرا

 
گام اول: مشتري یابي                                                                                            
را  خود  بالقوه  مشتريان  نخست،  گام  در 
شناسايي کنيد و روش هاي ارتباط با آن ها 

را بيابيد.

گام دوم: تنظیم قرار مالقات                                                        
با صحبت کردن و مقدمه چيني سعي کنيد 
با  طرفه  دو  ارتباط  گير  در  را  مشتري 
پرسنل کرده و مشتري ها را به نزديكترين 
نمايندگي راهنمايي کنيد. تاثير اوليه پرسنل 

برمشتري و توانايي جذب او به نمايندگي، 
از نكات مهم اين مرحله است. 

گام سوم: پذیرش                            
کنيد  اختصار معرفي  به  را  نمايشگاه خود 
توسط  اي  حرفه  گويي  خوشامد  يك  با  و 
را  وارد  تازه  مشتري  فروش،  پرسنل 

مجذوب نمائيد.

گام چهارم: مشاوره
خوب  اول  قوي،  مشاوره  يك  ارائه  براي 
دقيق  هاي  خواست  و  نياز  تا  کنيد  گوش 
مشتري را دريابيد و سپس مناسب ترين مدل 

براي هر شخص را پيشنهاد دهيد. 

گام پنجم: ارائه                           
خصوصيات،  عملكرد و امكانات مدل پيشنهادي 
در  دهيد.  توضيح  کامل  طور  به  را  خود 
توضيحات خود، بر آنچه که نياز مشتري 
را رفع مي کند تمرکز کنيد و در حين قدم 
زدن در اطراف خودرو، شش نقطه کليدي 
نقاط  اين  دهيد.  شرح  او  براي  حتما  را 

عبارتند از:

تاریخچه 
مرحله اي   10 "فروش  طرح  اصلي  ايده 
حضوري و غير حضوري" کياموتورز در 
بهار 2008 شكل گرفت و در سپتامبر 2009 
طرح "رمز خريد" که به منظور دستيابي به 
يك فرآيند استاندارد فروش تدوين شده بود، 
اين ايده را به رشد و بلوغ رساند. در نهايت 
در بازه زماني اکتبر 2009 تا فوريه 2010 
"رمز  سوالي   95 طرح  آزمايشي  اجراي 

خريد" کارآيي آن را به اثبات رسانيد.

طرح"رمز خرید"
"رمز خريد"  يك روش اندازه گيري ميزان 
موفقيت فروش و خدمات ارائه شده درمحل 
نمايشگاه ها است که به منظور دستيابي به 

اهداف ذيل تدوين شده:
1. تطبيق فروش با استانداردها و رويه هاي 

اجرايي مربوطه 
مراحل  در  قوت  و  ضعف  نقاط  تعيين   .2

روزمره فروش 
3. بهبود کيفيت نمايشگاهها و  فرآيند کسب 

و کار آنها
کل  در  مشترك  استاندارد  يك  استقرار   .4

بازار

فرآیند اجرا
موقعيت هاي اجرايي اين فرآيند درسازمان 

طبق نمودار باال است:

10 گام  فروش 
ترتيب  اين  به  خريد"  "رمز  طرح  گام   10

است:
1. مشتري يابي

2. تنظيم قرار مالقات
3. پذيرش

4. مشاوره
5. ارائه

6. تست رانندگي

گردآوری و ترجمه: پريسا جنتی فرد - سرپرست برنامه ريزی و کنترل فروش
KDEP منبع: سمينار

با نوع برخورد خود، روز تحويل را به يك 
روز خاطره انگيز براي او تبديل کنيد. اين 
گام تاثير مثبتي در ايجاد رضايت از خريد 
براي مشتري دارد. در اين گام الزم است 
به  مربوط  اطالعات  جريان  در  را  مشتري 

خدمات پس از فروش نيز قرار دهيد.

گام دهم: پیگیري                                                                 
ميان  مدت  طوالني  ارتباط  يك  کنيد  سعي 
نمائيد  برقرار  خود  سازمان  و  خريدار 
وفادار  مشتري  يك  به  را  خود  مشتري  و 
تبديل کنيد. اين رابطه، حداقل بايد به ميزان 
طول عمر محصول فروخته شده حفظ شود.

سوابق اجرا در کیا موتورز 

بهبود  راستاي  در  موتورز  کيا  شرکت 
کيفيت فروش و ارزيابي شبكه فروش خود،  
طرح " رمز خريد" را به صورت آزمايشي 
در  15 کشور ) در 5 منطقه و در هر منطقه 

در3 کشور( اجرا کرد. 
اول طرح،  گام  اثربخشي 7  اساس،  اين  بر 
توسط واحد رضايت مشتريان، به صورت 
غير مستقيم بين 208 عامليت و بر مبناي 218 

مشتري پايش و اندازه گيري شده است.

به  نمايندگي ها  که  آنست  بيانگر  نتايج کمي 
طور ميانگين در گام دوم  يعني تنظيم قرار 
مرحله  در  و  عملكرد  ترين  قوي  مالقات، 
ششم  تست رانندگي، ضعيف ترين عملكرد 
امتياز  اند. ميانگين عملكرد 72.5  را داشته 
مناطق  بين  در  است.  بوده  امتياز   100 از 
پنجگانه آمريكاي مرکزي و جنوبي- اروپاي 
شرقي- اروپاي غربي- آفريقا و خاورميانه 
آسيا، منطقه آمريكاي مرکزي و جنوبي   –
منطقه  و  کردند  کسب  را  امتياز  بيشترين 
آفريقا و خاورميانه در پايين ترين جايگاه 

قرار گرفتند.
نتايج کيفي پس از مطالعه خروجي ها توسط 
واحد رضايت مشتريان، نقاط ضعف عامليت ها 
و  است  شده  تعيين  طرح  اين  اجراي  در 

ضعف ها به طور کلي در چهار مورد ذيل 
شناسايي گرديده اند:

1. نداشتن بروشور يا سايت تبليغاتي
2. وجود نداشتن يا کوچك بودن فضا براي 

خودرو ها 
3. ارائه ضعيف شش نقطه کليدي خودرو 

4. عدم امكان انجام تست رانندگي

ديدگاه  از  مسائل  ارزيابي  در  همچنين 

مشتريان، موارد ذيل نيز بيان شده است:

تابلو  انحصاري،  غير  هاي  نمايشگاه  در   •
شرکت کيا موتورز در برابر ساير برند ها 

کوچك و غير قابل تشخيص بوده است.
• پيدا کردن نمايشگاه به دليل قرار گرفتن 

در طبقه زيرزمين، دشوار بوده است.
• در ورودي و شيشه آن بسيار آلوده و پر 

از لكه بوده است.
تلفن ها بدون  در سايت شرکت، شماره   •
ذکر نام دردسترس بوده اند و هيچ پاسخي 

به ايميل ها داده نمي شده است.
فروش  مشاوران  لباس  بودن  نامناسب   •
باعث شده بود که فروشندگان حرفه اي به 

نظر نرسند.

• مشاوران فروش، اطالعات کافي در مورد 
خودروها نداشته اند.

• مشاوان کارت ويزيت نداشته اند و اسم 
خود را روي بروشور خودروي پيشنهادي 

نوشته و به دست مشتري داده اند.
• مشاوران فروش، پشت ميز با هم صحبت 
مي کردند و توجهي به مشتريان نداشته اند. 
• مدت انتظار مشتريان براي اخذ مشاوره 

از پرسنل فروش زياد بوده است.

رمز جادویی خرید
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در  فروشنده  يك  تنها  حضور  دليل  به   •
نمايشگاه امكان تست رانندگي وجود نداشته 

است.

پیشنهادات
پس از مطالعات، اجرا و ارزيابي اين طرح، 
پيشنهادات زير براي همه عامليتها در سطح 

جهاني ارائه شده است: 
پايه اي  مي توانيد  طرح  اين  از  استفاده  با 
براي اصول آموزش پرسنل داشته باشيد و 
مراحلي که بيشتر عامليت ها داراي عملكرد 
ضعيفي در آن بوده اند را درطول آموزش 

پرسنل بيشتر مورد تاکيد قرار دهيد.

مي توانيد مواردي را که در اجراي آزمايشي 
عامليت  در  هستند،  عملكرد ضعيف  داراي 
خود نيز کنترل نمائيد و مشاهده کنيد شما 

در چه سطحي هستيد.
براي ارتقاء مرحله تست رانندگي خودرو، 
يك سيستم متمرکز براي راهنمايي و کمك 
به مشتريان ايجاد کنيد و حداقل يك خودرو 

براي اين امر تخصيص دهيد.
فرآيند  يك  به  دستيابي  برای  کليدي  نكته 
فروش استاندارد در نمايشگاه ها اين است 
که برنامه اي براي آموزش  منظم مشاوران 

فروش در نظر داشته باشيد. 
بر روي پنج شاخص داراي ارزيابي ضعيف 

در ارزيابي جهاني )توجه به برنامه فروش، 
ارائه تست خودرو، سطح اطالعات مشاور، 
مدت زمان مورد نياز براي انتخاب خودرو، 
مدت زمان مذاکره روي قيمت( تمرکز کنيد.

برنامه ای برای توسعه فروش تدوين کنيد. 
بودجه بندي فروش باقيمانده سال جاري و 

سال آينده را نيز تدوين نمائيد.

ساير هزينه هاي زندگي آنان را نيز در اقدامي ابتكاري متقبل شد. 
خيريه االمان که يك موسسه مستقل غير دولتي است، با حمايت ملكه 
العبداهلل )ملكه اردن( به تأمين آتيه و حمايت از جوانان اردني  رانيا 
فقير و بي سرپرستي مي پردازد که تا 18 سالگي از حمايت هاي اين 

مرکز برخوردار شده و پس از آن اين مراکز را ترك مي کنند.

29 اگوست 2010، موزه اتومبيل رويال کشور اردن شاهد برگزاري 
مراسم پذيرايي افطار توسط نشنال عرب موتورز بود. نشنال عرب 
حمايت  با  که  است  اردن  در  کياموتورز  رسمي  نماينده  موتورز، 

مجموعه توسعه اجتماعي "هالة الطوف" اين مراسم را برگزار کرد.
نمايندگان منطقه اي کياموتورز دراين مراسم گرد هم آمدند تا در بخشي 
 "Charity and Care Fund" از فعاليت هاي خيريه کياموتورز با نام
که به عنوان يكي از بهترين برنامه هاي کياموتورز در راستاي ايفاي 
کنند.  شرکت  است  جهان  سطح  در  کيا  اجتماعي  مسئوليت  نقش 
 Y.K. Park آقاي  مانند  منطقه اي  و  محلي  ويژه  ميهمانان  همچنين 
 Steve Lee مدير ارشد کياموتورز در منطقه خاورميانه و آفريقا(، آقاي(
)مدير کل منطقه خاور ميانه و آفريقا(، آقاي ليت القاسم )رئيس هيئت 
مديره صندوق االمان(، دکتر احمد عتيق )عضو هيئت مديره صندوق  
االمان( و خانم مها السقا )مدير عامل  صندوق االمان( در اين برنامه 

حضور داشتند.
دراين مراسم ، اعضاء صندوق خيريه نمايندگان منطقه خاورميانه و 
آفريقاي کيا موتورز با نام  "Charity and Care Fund" ،  کمك 
بالعوض قابل توجهي به مبلغ 215.000 دالر تدارك ديده بودند تا با 
تقبل هزينه تأمين آينده 85 دانش آموز  بي سرپرست تحت حمايت 

موسسه االمان، خنده را بر لبان آنان بنشانند. 
اين موسسه، عالوه بر پوشش هزينه هاي تحصيلي اين دانش آموزان، 

افطاري خیریه نشنال عرب موتورزبرگزارشد
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برنامه عملیاتي ؛  بهترین راه رسیدن به هدف

اجراي برنامه عملیاتي :
برنامه عملياتي از دو مرحله " اجرا "و " ارزيابي " تشكيل شده است که 
در ابتدا مرحله اجرا و براي بررسي نحوه عملكرد، مرحله ارزيابي را 
انجام مي دهيم. براي اجراي برنامه عملياتي، ابتدا جدولي مانند جدول 
زير تهيه کنيد و سپس هدف خود را در باالترين قسمت جدول شرح 
دهيد. پس از آن، الزم است  اقداماتي را که براي رسيدن به هدف بايد 
انجام دهيد، به ترتيب مراحل انجام آنها در جدول ثبت کنيد. در گام 
بعدي براي هر فعاليت در ستون زمان، زمان مورد نياز براي اجراي 
فعاليت و در ستون مسئول، فرد مسئولي که بايد اين فعاليت را انجام 
که  را  منابعي  نيز،  نياز  مورد  منابع  در ستون  کنيد.  دهد، مشخص 
را  مراحل  اين  کنيد.  درج  هستند  نياز  مورد  فعاليت  آن  انجام  براي 
براي تمامي فعاليت هايي که در اين جدول ليست کرده ايد تكرار کنيد. 
اکنون برنامه عملياتي شما آماده اجرا است. در جدول زير نمونه اي 

از نحوه اجراي يك برنامه عملياتي را مشاهده مي کنيد:

ارزیابي برنامه عملیاتي :
مطمئن  آن  انجام  نحوه  درستي  از  بايد  مرحله،  هر  انجام  از  بعد 
شويد و در صورت لزوم گام هاي احتمالي مورد نياز براي حذف يا             
اينكه  از  بعد  منظور،  بدين  کنيد.  روز  به  را  جدول  در  اضافه شدن 
اتمام رسيد، مدارکي که به وسيله آنها ارزيابي را  اولين فعاليت به 
اين  نمائيد.  قيد  ارزيابي  نياز  مورد  مدارك  در ستون  داده ايد  انجام 
باشند. در  نيز  يا کاغذي  الكترونيكي  مدارك مي توانند هرگونه سند 

همه ما در زندگي اهدافي داشته و براي رسيدن به آن اهداف، اقداماتي 
را برنامه ريزي می نماييم. اما گاهي ممكن است در راه رسيدن به 
هدفمان شكست بخوريم، يا حتي به بخشي از اهداف خود نيز دست 

پيدا نكنيم. 
براي تحليل داليل عدم موفقيت برنامه هاي درنظر گرفته شده، نيازمند 
ابزاري می باشيم که نه تنها در پايان زمان مورد انتظار، از داليل عدم 
موفقيت آن اهداف آگاهمان سازد، بلكه در طي زمان برنامه ريزي 

شده نيز ما را براي ارزيابي عملكردمان هدايت کند.
نه  که  است  ابزارسيستماتيك  يك   )Action Plan( عملياتي  برنامه 
تنها براي تصميم گيري به ماکمك مي کند، بلكه بر اساس تصميمات 
مورد نظرمان، هدف گذاري کرده و با تمرکز بر روي اهداف، قدم 
هاي مورد نياز براي رسيدن به آنها را مشخص مي کند. به عبارت 
ديگر، برنامه عملياتي روش اجرا و دستورالعملي است که راه مناسب 

براي رسيدن به اهداف را مشخص می نمايد.

روش تدوین برنامه عملیاتي:
براي شروع برنامه عملياتي ، الزم است به سواالت زير پاسخ داده شود:

- چه کاري بايد انجام شود )هدف(؟
- چه قدم هايي براي رسيدن به هدف بايد برداشته شود؟

- هر قدم توسط چه کسي يا چه کساني  بايد برداشته شود؟ 
- هر قدم چه زماني بايد برداشته شود و براي اجرا چقدر زمان نياز دارد؟ 

- نتايج به دست آمده از اجراي هر قدم چيست ؟

مثال:

 گرد آوري: حامد غالمدوست – کارشناس کنترل پروژه

ستون بعدي ، فرآيند يا روشي را که ارزيابي را بر اساس آن انجام 
از جمله نظرسنجي، آمار فروش، محاسبه   ، ايد مشخص کنيد  داده 
آخر،  گام  در  و  کرده  ثبت  را  ارزيابي  تاريخ  سپس  زيان.  و  سود 
نتيجه اي که از انجام اين فعاليت به دست آورده ايد را در ستون نتايج 
کسب شده شرح دهيد. اين مراحل را براي هر يك از فعاليت هايي که 

به پايان مي رسند انجام دهيد.

ادامه مثال قبل :
و  داده ايد  انجام  نيز  را  ارزيابي  و  اجرا  فاز  ، دو  باال  با طي مراحل 
خود  موفقيت  و  اهداف  به  رسيدن  براي  عملياتي  برنامه  يك  اکنون 
داريد. براي اينكه نحوه اجراي برنامه عملياتي خود را بهتر ارزيابي 
کنيد، مي توانيد از جدول زير هم استفاده کنيد. دراين جدول، ستون 

نتايج مورد انتظار در بخش  اجرا و در همان مرحله برنامه ريزي 
مقايسه  اساس  بر  پايان هر مرحله  در  بتوانيد  تا  است  اضافه شده 

نتايج کسب شده با نتايج مورد انتظار، عملكرد خود را بهتر بررسي کنيد. 
 

نتیجه گیري:
 به طور خالصه، در يك برنامه عملياتي مشخص مي شود که چه 
چه  از  استفاده  با  و  زماني  مدت  چه  در  کسي،  چه  توسط  کاري، 
خواهد  دست  به  کار  آن  از  نتايجي  چه  و  شود  انجام  بايد  منابعي 
آمد. با ارزيابي عملكرد و بررسي پيشرفت در هر مرحله، با اطمينان 

باالتري به سمت هدف مورد نظرمان حرکت نماييم.

مثال:

pr@atlaskhodro.com  | انتخاب  برترين مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس



www.atlaskhodro.com | 1389 پیک اطلس  |  شماره چهارم، آبان

1213

حمل و نقل باشند".
از  توجهی  قابل  تعداد  بر  شراير  امضاي 
کيا،  جمله  از  کيا،  محصوالت  مدل هاي 
سراتو کـوپ، سورنتو، کادنزا و مدل جديد 
ايــن  است.  بسته  نقش  اسپـورتيج  کيـا 
نمايش  به  را  معاصري  طرح های  مدل ها، 
مي گذارند که انباني از جنجال هاي انتقادي  
کارشناسان و مشتريان در سراسر جهان 

را نيز به همراه دارد.
  Reichenhall در   1953 سال  در  شراير 
ايالت باواريا ي آلمان به دنيا آمد. تحصيالت 
علوم  رشته  در   1975 درسال  را  خود 
او  کاربردي در دانشگاه مونيخ آغاز کرد. 
دانش  يك  عنوان  به  ابتدا   1978 سال  در 
آموز با آئودی کار می کرد. در سال 1979 
التحصيل  فارغ  صنعتي  طراحي  مدرك  با 
کسب  به  موفق  شراير  آن،  از  پس  شد. 
هنر  سلطنتی  کالج  در  آئودی  بورسيه 
لندن از سال 1979 تا سال1980 به عنوان 
دانشجوی طراحي حمل و نقل شد. در سال 
1980، به آئودي بازگشت و در سال 1991 
بيرونی،  طراحی  زمينه های  در  کار  براي 
استوديو  شرکت  به  مفهومی،  و  داخلی 

طراحی کاليفرنيا منتقل شد.
شدن   شناخته  رسميت  به  براي  شراير 
از  خودرو،  طراحي  زمينه  در  هنرهايش 
کالج سلطنتی هنر دکترای افتخاری دريافت 
کرد. او سومين طراح جهان پس از طراحان 
و    Sergio Pininfarinaچون مشهوري 
اين   به  که  است    .Giorgetto Giugiaro

مقام برجسته رسيده است.

کمپاني  طراحي  تيم  مدير  شراير،  پيتر 
شده  انجام  بررسي  يك   در  کياموتورز، 
طراح  بهترين  رتبه  به   2010 سپتامبر  در 
مطلب  اين  يافت.  دست  جهان  در  اتومبيل 
در يك نشريه  معروف انگليسي دوستدار 
چاپ  به  ماشين"  "مجله  نام  به  اتومبيل 
رسيده است. اين طراح آلماني در يك ليست 
10 نفره از برجسته ترين طراحان بهترين 
برندهاي اتومبيل در سراسر جهان به رتبه 

نخست  دست يافته است. 

به  شراير  گذشته،  سال  چند  طول  در 
تحول  يك  ايجاد  براي  خود  تمايل  دليل 
شده  مشهور  خودرو  طراحی  در  انقالبی 
کنار شرکت  در  را  او  که   ديدگاهی  است؛ 
کياموتورز قرار داد. در سال 2006، شراير 
پيوست.   کيا  تيم  به  ارشد  طراح  عنوان  به 
پس از آن بود که چشم انداز شرکت تحقق 
نقليه اي که در طراحي  توليد وسايل  يافت: 
گفتن   براي  حرفي  هم  کارايي  و  راحتي   ،
براي  وسيله اي  صرفًا  نه"  و  باشند  داشته 

کوتاه و خواندنیپیتر شرایر، بهترین طراح اتومبیل جهان شناخته شد

کارنیكو کردن از پرکردن است

-يكي از مسئوالن پروژه ايجاد يك مرکز فرهنگي، از اين مرکز در 
حال ساخت بازديد کرد. او ديد که يك مجسمه ساز، در حال ساخت 
يك مجسمه است و متوجه شد که يك مجسمه ساخته شده مشابه 
نيز آنجاست. با تعجب از مجسمه ساز پرسيد: »از اين مجسمه دو 

تا نياز داري؟«
اما  مجسمه ساز بدون نگاه کردن گفت: »نه. فقط يكي مي خواهيم، 

اولي در آخرين مرحله آسيب ديد.«
مقام مسئول، مجسمه ساخته شده را بررسي کرد و هيچ اشكالي پيدا 

نكرد و از مجسمه ساز پرسيد: »آسيب کجاست؟«
خراش  »يك  گفت:   ، بود  کارش  مشغول  که  حالي  در  مجسمه ساز 

روي بيني مجسمه است.«
مقام مسئول پرسيد: »اين مجسمه را کجا مي خواهيد نصب کنيد؟«

مجسمه ساز گفت: »روي يك ستون به ارتفاع شش متر.«
ارتفاع نصب مي شود،  چه کسي  اين  مقام مسئول پرسيد: »اگر در 

خواهد دانست که يك خراش روي بيني مجسمه است؟«
مجسمه ساز کارش را قطع کرد، به مقام مسئول نگاه کرد، لبخند زد 

و گفت: »من که مي دانم.« 
ارسطو مي گويد: 

کيفيت يك کار نيست. کيفيت يك عادت است. 

سریع ترین خودرو جهان چقدر سرعت دارد؟

سرعت 267 مايل در ساعت قطعا برای شما هم به شدت تكان دهنده 
ثانيه   2.5 در  تنها  را   100 تا   0 شتاب   16.4 ويرون  بوگاتی  است. 

طی می کند. ابرخودروی اسپورتی که امروز 1.7 ميليون دالر قيمت 
دارد و دست خيلی ها به آن نمی رسد. هيچ بعيد نيست که خودرويی 
اين خوبی  به  ايتاليايی  نام  و  فرانسوی  ،ساخت   ، آلمانی  با طراحی 
از آب در بيايد .بوگاتی ويرون در کنار تمام اين ويژگی های مثبت،     
از اولين سری گران ترين خودروهای جهان نيز هست. اين خودرو 
بوگاتی  کمپانی  در  و  شده  طراحی  واگن  فولكس  شرکت  توسط 

اتوموبايلز SAS  فرانسه توليد شده است.
 منبع : عصر خودرو

رونمایی گران قیمت ترین خودرو کره جنوبی

جديد،  رکوردی  ثبت  با  توانسته  لوکس  سدان  خودروهای  از  يكی 
گران قيمت ترين خودروی کره جنوبی نام بگيرد. خودرو مای باخ 62 
جديد توانست با قيمت پايه 850 ميليون ون )1 دالر = 1150 ون کره( 
فانتوم 826 ميليوني،  گران قيمت ترين خودرو  از رولزرويس  قبل 
روز شده  به  نسخه   : کرد  اعالم  کره  بنز  مرسدس   . بگيرد  نام  کره 
مای باخ 57 با نام مای باخ 62  است  که تا کنون توانسته توجه بسياری 
اين خودروها دارای يك  کند. هر دوي  به خود جلب  را  از مشتريان 
موتور 5.5 ليتری 12 سوپاپ هستند، قادرند نيرويی معادل 55 اسب بخار 
را توليد و به گشتاوری بالغ بر 91.7 کيلوگرم متر دست پيدا کنند. بيشينه 
سرعت اين دو خودرو 250 کيلومتر بر ساعت و صفر تا صد مدل 

اول 5.4 ثانيه است .

اولین گواهینامه رانندگي درایران

 اولين گواهينامه رانندگي درايران سال 1308 ، توسط معلمين کورس 
ايران صادر شده است.

گردآوری و ترجمه: فريبا صفری پور-کارشناس روابط عمومی
www.zawya.com :منبع

گردآوری: فريبا صفری پور-کارشناس روابط عمومی
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و  متنوع تر  مشتريان  تقاضاي  که  هنگامي  از  خودرو  جهاني  بازار 
ويژه،  به  است.  کرده  پيدا  سريعي  تغييرات  شده،  گرمتر  رقابت ها 
باوجود شكاف هاي باريك در ارزش هاي تجاري و کيفيتي خودرو  سازان، 
سرويس دهي و ارائه خدمات به مشتري مانند يك کليد رقابتي پديدار 

مي شود.
براساس  استراتژي  اين  پيگيري  حال  در  قدم،  ثبات  با  موتورز  کيا 
اين شرکت  اول، مشتري است".  "اولويت  اعتماد و مسئوليت است: 
فردي  به  نمونه منحصر  دنيا،  تمامي مشتريان خود در سراسر  به 
از فلسفه سرويس دهي خود به نام: " پشتيبان، همچون خانواده" را 

تقديم مي کند.
چه  و  چيست  دقيقا"  خانواده"،  همچون  "پشتيبان،  سرويس  اما  و 

معنايي دارد؟
و  است  خود  مشتريان  با  کياموتورز  پيمان  و  تعهد  سرويس،  اين 

اهداف زير را دنبال مي کند:
- سرويس متفكر، شيوه اي که با اعضاي خانواده رفتار مي شود.

- سرويس احساسي، با تمام احساس انجام مي شود.
- سرويس قابل اعتماد، باعث به وجود آوردن مشتريان مادام العمر 

مي شود.

    به طور خالصه، براي فراهم آوردن همان فداکاري و اطميناني 
که به اعضاي خانواده داده مي شود، تيم خدمات پس ازفروش کيا  

اتحاد بي مانندي را ايجاد کرده است.
از فروش  کيا در سراسر دنيا، براي  اکنون شبكه خدمات پس  هم 
تحقق بخشيدن به يك سرويس منحصر به فرد به مشتريان و باال بردن 
همچون  "پشتيبان،  نام:  با  خود  ابتكاري  طرح  آنان،  رضايت  سطح 

خانواده" را دنبال مي کند.
به  زير  اهداف  به  توجه  با  کيا  شبكه  کارمندان  طرح،  اين  وجود  با 

مشتريان خدمت خواهند کرد:
رفتار با مشتري همانند عضوي از خانواده است؛ همه مسئوليت ها به 
طور کامل انجام مي شود؛ يك سرويس استثنايي براي همه مشتريان در 

سرتاسر دنيا طراحي شده است.
بدين ترتيب، تمامي مشتريان کياموتورز درخالل طرح "پشتيبان، همچون 
خانواده"، قادر خواهند بود در همه نقاط جهان از شبكه خدمات پس از 
فروش کيا سرويس عالي دريافت کنند؛ سرويسي که تمامي خواسته هاي 

آنان را در برمي گيرد و تجربه آن فراموش شدني نيست.
 اکنون اميدواريم شما هم ، شانس تجربه سرويس پيشرفته برند کيا را 

در نزديكترين عامليت پيدا کنيد.

گردآوری و ترجمه : شيما فالح رستمي      خدمات پس از فروش کیا ؛ پشتیبان ،همچون خانواده
 www.kia-buzz.com:منبع

در  را  خودرو  اطلس  شرکت  که  بوده  تعميرگاه  وظايف  اهم  جمله 
راستاي نيل به رضايتمندي مشتري سوق مي دهد.

   
عمليات تعميرات توسط ابزارهاي دقيق و مخصوص انجام گرفته و 
تالش مي گردد ارائه خدمات در زمان استاندارد و با کيفيت ايده آل 
از حيث  متفاوتي  بخشهاي  مرکزي شامل  تعميرگاه  پذيرد.  صورت 
کارگاه  به  مي توان  که  مي باشد  تعميرات  شرايط  و  تعميرات  نوع 
موتور و گيربكس اشاره نمود که در محيطي کاماًل ايزوله تعميرات 

تخصصي انجام مي پذيرد.
   

در راستاي جلب رضايت مشتريان گرامي، تعميرگاه مرکزي پذيرش 
با  است  اميد  و  نموده  از سوم مهرماه 1389آغاز  را  اينترنتي خود 

ارائه خدمات نوين پاسخگوي انتظارات شما باشيم.
 

تعميرگاه مرکزي شرکت اطلس خودرو فعاليت خود را از شهريور ماه 
سال 1388با هدف جلب رضايت مشتري و ارائه خدمات با باالترين 
استاندارد بين المللي آغاز نمود و با استقرار سيستم هاي پيشرفته و 
بر اساس رويه هاي شرکت کيا موتورز بهمراه پرسنل متخصص، 

مي کوشد تا خدماتي متمايز به مشتريان گرامي ارائه نمايد . 

تا مشتريان در زمان  فراهم آورده است  تعميرگاه مرکزي محيطي 
انتظار، لحظات آرامش بخشي را سپري نموده و تا زمان ترخيص 

خودروي خويش از امكانات موجود بهره مند گردند.
  

در مرحله عيب يابي،کارشناسان متخصص با بهره مندي از تجهيزات 
شرکت  فني  مستندات  از  استفاده  با  و  روز  متدهاي  و  پيشرفته 
کياموتورز اقدام به عيب يابي نموده و در حداقل  زمان ممكن جهت 
از  نيز  رفع عيب بوجود آمده تالش مي نمايند. مطالعات و تحقيقات 

تعمیرگاه مرکزي اطلس خودرو
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 رديف                                        عامليت                                                استان                       شهر               كد                     تلفن ثابت                                 دورنگار                                                        آدرس
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30
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جاويد جواد خاني

جمال احمدى شيخ سرمست

عباس حاجى نيلى

محمدرضا معينى - خسرو زمانى

امير حسين محسنيان

تكاران

باليران

سيد محمد ديبازر حسينى

اسماعيل شيدايى كندوانى

مجتبى يكه فالح

سيدرضا ريحانى

امير هوشنگ مهاجر

آرتين خودرو پرشين

كاركين آرمنيانس

سيدامير حسيني

مصطفي امجد

محمد على هدايتى

عليرضا سياسى

تقى خياط زاده

علي اكبر كميلي

نصراهللا حريت

 نو انديشان صنعت خودروي رضا

ابراهيم احمدى - يعقوب نعمتى

اسماعيل آخوندى خضرآباد

حميد آرمضانى

اميرحسين الهياري 

محمدرضا تاسه 

احمد نادرى علمداردهى

عبدالغنى فقيه نصيرى

شركت بزرگ روشن 

مصطفي شاپوري

حبيب اله فرهادى فر

احرار يزد

آذربايجان شرقى

آذربايجان غربى

اصفهان

البرز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

خراسان جنوبى

خراسان رضوى

خوزستان

خوزستان

فارس

فارس

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

گيالن

مازندران

مازندران

مازندران

مركزي

همدان

يزد

تبريز

اروميه

اصفهان

كرج

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

بيرجند

مشهد

اهواز

اهواز

شيراز

شيراز

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

رشت

سارى

چالوس

بابل

اراك

مالير

يزد

523

512

311

121

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

431

422

611

612

641

642

251

331

332

551

231

221

222

223

371

341

321

(0411) 3339890-1

(0441) 2354112

(0311) 6261181-4

(0261) 4679259

(021) 22763992-6

(021) 66439991-4

(021) 44404664

(021) 88462505

(021) 66928821

(021) 77837300

(021) 33015060

(021) 77601840

(021) 22518246

(021) 88403723

(021) 77894648

 (021) 55407848

(0561) 2237030-3

(0511) 7528811

(0611) 4479093-6

(0611) 3799414

(0711) 7302127-8

(0711) 6753939

(0281) 2292553-4

(0251) 6704272     

(0251) 2914003

(0831) 8258741-2

(0131) 8833388

(0151) 3419245

(0191) 2252886

(0111) 3252020  

(0861) 2247106

(0851) 2248041-4

(0351) 8254024-5

(0411) 3339887

(0441) 2238992

(0311) 6252828

(0261) 4679360

(021) 22584127

(021) 66932976

(021) 44419266

(021) 88474049

(021) 66902557

(021) 77820717

(021) 33015121

(021) 77536639

(021) 22309045

(021) 88418801

(021) 77807665

(021) 55410347

(0561) 2226590

(0511) 7528800

(0611) 4479097

(0611) 3799413

(0711) 7302116

(0711) 6753829

(0281) 2292550

(0251) 6643440-2

(0251) 2928158

(0831) 8226130

(0131) 8827206

(0151) 3419243

(0191) 2250886

(0111) 3251919

(0861) 2230518

(0851) 2232231

(0351) 8253075

تبريز، ابتداي جاده زنجان (تهران)، مابين فلكه استاد شهريار
و خروجي دانشگاه آزاد اسالمي، كد پستي 5157978444

اروميه، خيابان شيخ شلتوت، مركز تجارى اروميه، روبروى نمايندگى
سايپا (شاكرى)، پالك 563، كدپستي 5714147187

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل هوائي حسين آباد پالك 335،
كد پستي 16984-81759

كرج، 45 مترى گلشهر، بلوار هوشيار، پالك 14،
كد پستي 3198777777

تهران، پاسداران، خيابان كالهدوز(دولت)، پالك 135،
كد پستي 1959916494

تهران، خيابان ستارخان، نرسيده به ميدان توحيد، نبش كوثر
دوم، پالك8، كد پستي 1457796413

تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، 35 متري شهيد مخبري،
جنب آتش نشاني، پالك 7، كد پستي 1476785491

تهران، 45 متري رسالت، بين پل سيدخندان و اتوبان صياد
شيرازي، پالك 1320، كد پستي 1631693411

تهران، ميدان جمهوري، خيابان باستان جنوبى، خيابان دانشگاه
جنگ، پالك 299، 301، 303، كد پستي 1318883444

تهران، خيابان دماوند، مابين وحيديه و سبالن، روبروى ايستگاه
ارباب مهدى، پالك844، كد پستي 1733696743 

تهران، ميدان شهداء، خيابان هفده شهريور، بعد از پل آهنگ،
پالك 985و987، كد پستي 1773693116

تهران، خيابان شريعتى، پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز،
ايستگاه عوارضى، پالك 346، كد پستي 1564915587
تهران، پاسداران، انتهاى خيابان ساقدوش، بعد از ميدان

بنى هاشم، پالك 317، كد پستي 1665844141

تهران، خيابان مطهري، بعد از چهارراه سهروردي،پالك79،
كد پستي 1567719641

تهران، ميدان رسالت، خيابان سلمان طرقي، نبش خيابان فرجام،
پالك 101،  كد پستي 1676743713

بيرجند، بلوار دانشگاه، مجتمع تجارى و كارگاهى هدايت،
پالك 1، كد پستي 9717919474

تهران-خيابان قزوين-خيابان مخصوص- روبروي بيمارستان
لقمان الدوله- پالك 237 - كد پستي 1333653111

مشهد، انتهاى بلوار خيام، بلوار صدمترى، حدفاصل پمپ گاز و
ميدان خيام، جنب نمايندگى سايپا، كد پستي 9187813111

اهواز، سه راه خرمشهر، به سمت جاده خرمشهر، روبروي
كالنتري 19، كد پستي 6136935157

اهواز، بزرگراه ملت، بين خيابان عامرى ودانيال، پالك 1082
كد پستى 6164813545

شيراز، بلوار سلمان فارسي، نبش پمپ بنزين،
كد پستي 7145813151

شيراز - بين دو كوهك و گويم- روبروي ايران خودرو 
 كد پستي 7193119451

قزوين، كيلومتر 3جاده قديم تهران، روبروى پمپ بنزين،
كد پستي 3416763317

قم، ابتداى جاده قديم تهران، بعد از پل دستغيب، انتهاى كوچه،
پالك 121، كد پستي 3718785461

قم، بلوار امين، جنب مدرسه شاهد، كد پستي 3713955446

كرمانشاه، خيابان اربابي، باالتر از مدرسه زنگنه،
كد پستي 6719617531

رشت، جاده الهيجان (بلوار امام رضا) مقابل ترمينال خط كناره،
پالك 20، كد پستي 4177817737

ساري، بلوار كشاورز، نرسيده به مهدشت، كوچه پاتريس،
كد پستي 4813637639

چالوس، بلوار امام رضا، يك كيلومتر بعد از پمپ بنزين شركت
نفت، كد پستي 4661766694

بابل، كمربندي اميركال، جنب پمپ بنزين، كد پستي 4731659439

اراك، خيابان شريعتي، بين فرمانداري و پمپ بنزين، نمايشگاه
اتومبيل شاپوري، پالك  74، كد پستي 3813144738

مالير، بلوار بعثت، ميدان نيروي انتظامي، روبروى مسجد،
كد پستي 6571789949

يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، كوچه تعاون،
كد پستي 8916713395

فهرست عامليتهاي مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاريخ 1389/08/01
(AKC-FR094/V00)
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- آيا مراجعه آنالين را به سايرين هم توصيه خواهيد کرد؟
اينترنتي  مراجعه  نظرمن،  به  کرد.  خواهم  توصيه  صد  در  صد 

صرفه جويي در وقت و انرژي است. 
- آيا صحبت خاصي  با خوانندگان پيك اطلس خودرو داريد؟ 

کياموتورز در ايران سابقه طوالني دارد وبا استقبال زيادي مواجه 
شده است. تا آنجا که من مي دانم، مردم در ميان محصوالت لوکس 
از  مي دانند.  ارجح تر  را  کيا  دارد،  وجود  بازار  در  االن  که  کره اي 
آنجايي که شغل من هم تا حدودي با حوزه خودرو مرتبط  است، 

تقريبا همه مصرف کنندگان محصوالت اين برند را راضي ديده ام.

انجام  نوبت  تعيين  براي  اينترنتي  پذيرش  سيستم  امسال  ماه  مهر 
سرويس و تعميرات خودروهاي کيا راه اندازي شد.

مرکزي  تعميرگاه  آنالين  کننده  مراجعه  اولين   ، نيا  کامران  کيوان   
اطلس خودرو بود که از خدمات اين سرويس بهره مند شد. به همين 
را درخصوص  ونظرش  کنيم  گفت وگو  او  با  گرفتيم  تصميم   ، دليل 

خدمات ارائه شده بدانيم.
 

- آقاي کامران نيا، چگونه از راه اندازي سيستم پذيرش آنالين مطلع 
شديد ؟ 

من هر از گاهي به سايت اطلس خودرو سر مي زنم تا از اخبار و 
محصوالت جديد شرکت ،  اطالعاتي کسب کنم. از ثبت نام اينتر نتي 

هم از همين طريق مطلع شدم.
- چرا تصميم به ثبت نام اينترنتي گرفتيد؟ هنگام ورود به سايت با 

مشكلي مواجه نشديد؟
من قباًل هم که از محصوالت ساير شرکت ها استفاده مي کردم، اگر 
داراي سيستم آنالين بودند از همين طريق براي انجام سرويس ها و 
مراجعه به تعميرگاه استفاده مي کردم. اين راه سريع تر از مراجعه 
حضوري است، راحت و بدون دردسر است. البته ناگفته نماند که در 
بسياري از شرکت ها پذيرش اينترنتي تنها راه مراجعه به تعميرگاه 
اطلس خودرو هم سريع و آسان  نام در سايت  ثبت  مرکزي است. 

انجام شد.
شده  ارائه  خدمات  از  بود؟  طور  چه  تعميرگاه  پرسنل  برخورد   -

رضايت داشتيد؟
پرسنل تعميرگاه مرکزي برخورد بسيارخوبي داشتند ، خدمات هم 
ارائه   آنها و خدمات  نتايج زحمت  البته  ارائه شد.  به موقع  سريع و 

شده هنوز برايم مشخص نيست!
  

اولین مراجعه کننده آنالین خدمات پس از فروش اطلس خودرو
گرد آوری: آتوسا کيازر- سرپرست روابط عموميمردم همیشه کیا را ترجیح مي دهند




