


در سال های اخیر کیفیت فعالیت نمایندگی های رسمی کمپانی های 
خودروی خارجی در بازار ایران، فارغ از ماهیت کاالیی که ارائه می شود، 

به مزیت رقابتی مهمی برای خودروها تبدیل شده است.
نحوه ی ارائــه ی محصول به مصرف کنندگان و مشــتقات آن اعم از 
پروســه ی فروش، تامین قطعات و خدمات پــس از فروش خودرو به 
خودی خود چنان اهمیت دارد که تجربه نشــان داده است یک برند 
خودروی معتبر و قــوی خارجی می تواند با ارائــه ای ضعیف به بازار 
به لحاظ اســتانداردهای فروش، ناموفق ظاهر شود و بالعکس برندی 
متوسط یا قوی دیگر، بسته به نحوه ی ارائه ی آن به بازار، بتواند اعتماد 

مشتریان ایرانی را به خود جلب کند. 
تجربه ی شــش ســال فعالیت اطلس خودرو در بازار ایران نشان داده 
اســت، یک برند قوی برای حضــور در بازار ایران، عــاوه بر همه ی 
اســتانداردهای مورد نظر به لحاظ کیفیت، قیمت، طراحی و زیبایی، 
به ارائه دهندگانی قوی نیز نیاز دارد؛ چراکه کیفیت محصول نمی تواند 
جبران بی اعتمادی ای را که ممکن اســت در نحوه ی ارائه ی آن ایجاد 

شود، پوشش دهد.
در این راســتا اطلس خودرو به عنوان ارائــه دهنده ی کامیاب یکی از 
موفق ترین برندهای خودرو در دنیا، یعنی شرکت کیاموتورز، توانست 
در مدت کوتاهی این اعتماد و جایگاه را در بین مصرف کنندگان ایرانی 
به دست بیاورد و بتواند کیفیت محصوالتی را که ارائه می دهد، در پس 

رفتاری مشتری مدارانه به رخ بکشد.
امروز اطلس خــودرو با خانواده اي متشــکل از 50,000 عضو،1300 
نیروي متخصص فعال در خانواده ی اطلس خودرو و شبکه ی سراسري 
متشکل از 40 عاملیت مجاز، به خود می بالد که در آستانه ی ششمین 
ســالگرد تاسیس اش، سرانجام توانسته اســت هدیه ای به گران قدری 
»رتبه ی یک رضایتمندی مشتریان از سوی سازمان نظارت و بازرسی 
اســتاندارد« را در بین کلیه واردکنندگان دریافت کند و این گونه در 

جشن تولد این مجموعه، شیرینی بلوغ آن را حس می کنیم.
امیدواریم بتوانیم در برابر مســئولیتی که کســب ایــن افتخار برای 
خانواده ی اطلس ایجاد می کند، پاسخگو باشیم و سال به سال توفیق 
خدمت به هم میهنان عزیزمان را با حمایت و پویایی بیش تری به دست 
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ســرمقالــه



  کسب جایزه خودرو سال اسكاتلند توسط کیا کارنز 
این خودروی هفت نفره که در ماه می به بازار عرضه شــده، محبوب خانواده هایی اســت که 
خواستار خودرویی راحت و جادار هستند. کارنز، در جاده های بین شهری استحکام باالیی داشته 
و هم چنین از ایمنی بسیار خوبی برخوردار است. آقای پل فیلپات، رئیس کیاموتورز انگلیس، 
MPV (Multi-( می گوید:»ما از این که خودروی کیا کارنز عنوان خودروی منتخب سال کاس
purpose vehicle را به خود اختصاص داده اســت، هیجان زده ایم. این نتیجه ی استقبال از 

عملکرد و انعطاف پذیری یک خودروی خانوادگی مدرن است و ما مطمئن هستیم این خودرو 
باز هم به عنوان یک انتخاب محبوب خانوادگی مورد اقبال قرار خواهد گرفت.« مدیر اتحادیه ی 
خودرونویسان اسکاتلند، می گوید:»همیشه کارایی با مال آوری مترادف نیست! خودروی کیا که 
به عنوان خودروی برتر کاس MPV )چند منظوره( سال 2013 انتخاب شده است، این موضوع 

را به خوبی ثابت می کند.« 
کیا کارنز در این انتخاب توانست با داشتن خصوصیاتی نظیر فضای زیاد، راحتی، داشتن لذت 
رانندگی و قیمت مناسب، عنوان بهترین خودروی سال در کاس MPV را از آن خود کند. این 
خودرو، در چهار مدل 1، 2، 3 و Sat Nav 3 عرضه می شود. با خودروی کارنز  سه موتور مختلف 
شامل یک موتور 1,6 لیتری GDi با 133 اسب بخار توان، دو موتور 1,7 لیتری CRDi با توان های 
114 و 134 اســب بخار و انتشــار تنها 124 گرم دی اکســیدکربن در هر کیلومتر به فروش 
می رســند. این خودرو، با امکانات استانداردی نظیر سیستم تهویه ی مطبوع، پوشش چرمی 
فرمان، هفت صندلی، شیشــه های برقی برای تمام خودرو، سپرهای هم رنگ بدنه و امکانات 

ایمنی قابل توجهی ارائه می شود.

   برگزاری ششمین دوره ی کالس آموزشی اطفاء حریق 
در شرکت اطلس خودرو

آبان ماه سال جاری، ششمین دوره ی کاس آموزشی اطفاء حریق در شرکت اطلس خودرو 
برگزار شــد. این دوره ی آموزشی که برای برخی از  همکاران مرور تجربه ها و آموخته های 
پیشین محسوب می شد، با هدف آشنایی با موارد آتش سوزی، خونسردی در زمان حادثه، 
همکاری و تقسیم کار جهت جلوگیری از خسارت بیش تر، آشنایی با انواع حریق ها از نوع 

جامدات، مایعات، گازها و غیره ...  برپا شد.
هم چنین در این دوره، نحوه ی به کارگیری و شــناخت کاربرد انواع کپســول و سایر ابزار 
اطفاء حریق  نیز آموزش داده شد. گفتنی است این دوره، هر ساله در اطلس خودرو برگزار 
می شود. بدین ترتیب برخی از همکاران از جمله  پرسنل انتظامات و انبار قطعات  هر ساله 

مکرراً در شرایط مانور و آمادگی جسمی و روحی قرار می گیرند. 
متولیــان برگزاری این مانور »شــرکت آتش خاموش کن پارس« و »آتش نشــانی منطقه 
9 تهــران« بودنــد و نمایندگان آنها جهــت آموزش مباحث نظری و عملی در شــرکت 

اطلس خودرو حضور یافتند.

فروش جهانی کیاموتورز در 10 ماهه ی نخست سال 2013
1.6 درصد رشد داشته است

کیاموتورز تا ماه اکتبر فروش 2,299,299 دستگاه خودرو در مناطق مختلف جهان را در کارنامه ی 
خود به ثبت رسانده است. این رقم نشان دهنده ی افزایش فروش کیاموتورز و رشد 1,6 درصدی ده 

ماه نخست سال 2013 نسبت به سال گذشته است. 
 در ماه اکتبر، کیا در بازار اروپا با 4,1 درصد رشد نسبت به ماه مشابه سال قبل، 51 هزار و 203 
دســتگاه خودرو به فروش رســاند. در بازار چین نیز فروش 1,3 درصد رشد داشت و به 48 هزار و 
116 دستگاه رسید. در مجموع از آغاز سال تا کنون، بازار چین با رشدی 16,6 درصدی )470 هزار 
و 651 دستگاه( شاهد بیش ترین رشد فروش بوده است و بعد از آن بازار اروپا با رشدی 3,1 درصدی 

)497 هزار و 119 دستگاه( در مرتبه ی دوم قرار دارد.
پرفروش ترین مدل کیاموتورز در بازارهای خارج از کشور در ماه اکتبر، متعلق به کیا RIO کاس 
B است که در بازار چین به نام »K2«شناخته می شود. این خودرو، 38,174 دستگاه فروش داشته 
است. بعد از کیا Rio، کیا اسپورتیج شاسی بلند است که با فروش 34,353 دستگاه، بهترین فروش 
در این ماه را به خود اختصاص داده اســت. هم چنین در کاس C کیا ســراتو با فروش 29,421 
دستگاه در جایگاه سوم ایستاده است. جایگاه چهارم و پنجم بهترین فروش در ماه اکتبر نیز به کیا 

اپتیما و کیا سورنتو به ترتیب با فروش 19,058 و 15,223 دستگاه خودرو رسیده است. 
گفتنی است تا ماه اکتبر، فروش کلی کیا با رشد 1,6 درصدی به 2,299,299 دستگاه رسیده است. 

مجموع فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1,6 درصد رشد داشته است. 
KIA Cerato 2014

کیا سراتو فاتح نبرد سواری های اقتصادی
Cars.com بــه تازگــی کیا ســراتو 2014 را به عنــوان بهترین خودروی ســواری کوچک در 

 کاس خود معرفی کرده اســت. در این رقابت چند روزه ســواری های جمع و جور، کارشناسان
Cars.com، USA Today و MotorWeek گردهم آمدند تا با انجام آزمون هایی بر روی گروهی 

از خودروهای شناخته شــده و برآورد ارزیابی های حرفه ای خود با نظرات خریداران، بهتریِن این 
کاس پُر تقاضا و رو به رشد را مشخص کنند.

 نحوه ی انتخاب شرکت کنندگان چگونه بوده است؟
از آنجا که قیمت یک سواری جمع و جور با سفارش لیستی بلند باال از آپشن ها، تا رقم های نجومی 
باال می رود، Cars.com و USA Today و MotorWeek تصمیم گرفتند این رقابت را در شرایطی 
اقتصادی انجام دهند. بدین ترتیب شــرط حضور در این رقابت، برچســب  اقتصادی با احتساب 
هزینه های حمل و تحویل خودرو تعیین شد. با توجه به مبلغی که برای یک سراتو پرداخت می شود 
نه تنها از موتور بیش از حد قدرتمند بلکه از پوشش چرمی کابین یا چرخ های غول پیکر و تایرهای 
پهن نیز خبری نیست. خودرویی با این بها یک سواری منطقی هم ارائه خواهد داد. خودروی تمامی 
شرکت کنندگان در این رقابت، باید از دنده ی خودکار بهره مند بوده و سوخت مصرفی کم تر از 8,4 
لیتر در هر 100 کیلومتر سواری ترکیبی داشته باشند. با این شرایط، خودروهای شناخته شده و 
کارآمدی همچون شورولت کروز و داج دارت شانس حضور در رقابت را از دست دادند. گرچه نسل 
جدید مزدا 3 هنوز به بازار ارائه نشــده بود با وجود این، هفت سدان کامپکت پرفروش و مدرن به 

جمع شرکت کنندگان »رقابت سواری های اقتصادی« راه یافتند.

کیا، سریع ترین رشد در 
 Fleet Alliance بین ده برند برتر فلیت االینس
Fleet Alliance، که برنده ی جایزه ی سال شرکت لیزینگ ناوگانی کوچک کیاموتورز شد، در 

سال جاری جدولی را بر اساس خودروهای سفارش داده شده تهیه کرد.
این جدول اکنون دو مدل دیگر کیا یعنی سید و اسپورتیج را نیز شامل می شود. کیا سید در 
جدول ده برند برتر Fleet Alliance، یک صعود 51 پله ای داشــته و به رده ی هفتم رسیده 
اســت. در حالی که اســپورتیج از رده ی دهم به رده ی هشتم صعود کرده است، اما هنوز هم 

برندهای آلمانی صدرنشین هستند.
 صعود کنندگان و سقوط کنندگان

مدل هایی که در جدول ده برند برتر Fleet Alliance سقوط کرده اند، شامل این موارد هستند: 
Ford Mondeo که از جایگاه پنجم در ســال 2012 به جایگاه ســی و سوم در سال 2013 

رسید؛ بی ام و سری پنج که از جایگاه هفتم به جایگاه یازدهم و Skoda Octavia که از جایگاه 
نهم به جایگاه هجدهم ســقوط کرده اند. مارتین براون، مدیر، Fleet Alliance گفت: »بدون 
شک کیا سریع ترین صعودها را داشته است.« وی خاطرنشان ساخت:»شرکت کیاموتورز دائماً 
در حال تاش برای تولید مدل هایی با انتشــار آالینده های کم تر و لذت سواری هیجان انگیز 
بیشــتری برای بازار خودروی امروزی است. همین موضوع به وضوح توجه مشتریان ما را به 
خود جلب کرده است. این برند در حال حاضر برای بسیاری از خریداران خودرو جذاب است. 
همچنین خودروهای کیاموتورز به واســطه ی طراحی بی نظیرشان مورد عاقه ی بسیاری از 

رانندگان هستند. همین تاش باعث شده است تا ما شاهد چنین صعود و پیشرفتی باشیم.«

بازدید فنی زمستانه خودروهای کیا 14 دی ماه آغاز می شود
بازدید تخصصی زمستانه خودروهای کیا توسط شرکت اطلس خودرو برگزار می شود.

واحد خدمات پس از فروش شــرکت اطلس خودرو در نظر دارد بازدید فنی خودروهای کیا و 
هم چنین بازدید سیستم گرمایشی خودرو را به صورت رایگان و با در نظر گرفتن تخفیف های 

ویژه به مشتریان خود ارائه دهد.
تخفیفات این طرح شــامل تخفیف در اجرت ســرویس های دوره ای، روغن موتور، مکمل های 

شستشوی سیستم سوخت رسانی، موتور و گیربکس است.
این طرح در قالب ســرویس کلینیک زمســتانه از تاریــخ 92/10/14 لغایت 92/10/19 در 
عاملیت های مجاز منتخب در سراســر کشــور جهت کلیه ی خودروهای کیا شامل  شرکتی و 

غیرشرکتی برگزار می شود. 
از کلیه اعضاء محترم خانواده ی کیا دعوت می شود در طرح مذکور حضور به هم رسانند.

  جهت کســب اطاعات بیش تر با شــماره تلفــن 44503766- 021 تماس و یا به ســایت
www.Atlskhodro.com مراجعه فرمایید.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



 اطلس خودرو »ستاره« هولدینگ گرامي
ســید احمد مدرســیه، قدیمی ترین همکار اطلس خودرو و 
نخســتین کسی اســت که به عضویت  این خانواده درآمده 
اســت. وی در شــهر یزد متولد شــده و کارشناسی خود را 
از دانشــگاه اصفهان اخذ نموده است. به مناسبت ششمین 
ســالگرد آغاز فعالیت اطلس خودرو، پــای صحبت این یار 
دیرینه ی اطلس خودرو نشســتیم. احمد مدرســیه، از سال 
87  به عنوان رئیس دفتر مدیرعامل شــرکت اطلس خودرو 

به فعالیت مشغول است. 

 با توجه به این که شــما به عنــوان قدیمی ترین 
همــكار، شــاهد پیشــرفت های لحظه به لحظه ی این 
مجموعــه بوده اید، نســبت به رشــد گام به گام این 

مجموعه چه حسی دارید؟
کیاموتورز، در آغاز با حرف هاي تازه و با نام اطلس خودرو به 
بازار ایران آمد و حاال با گذشت چندین سال باید به تماشاي 
فناوري روز آن نشست. اطلس خودرو،  اکنون بر مداری مأوا 
گرفته است که در آن مدل هاي جدید کیاموتورز با نام هاي 
موهاوي، اپتیما و ســراتوی جدید را به بــازار داخلي وارد و 
نسلي از ایده هاي جذاب و پرطرف دار را به عنوان نقشه ی راه 

آینده ترسیم کرده است.
شرکت اطلس خودرو که چون کودکي پویا، پرجنب و جوش 
و باهوش مراحل رشــد خود را طی می کند، اکنون شاهدیم 
به اوج پویایی و شــکوفایی خود نزدیک می شــود. از این که 
مشغول فعالیت در محیطی جوان، تازه نفس و خاق هستم، 

بسیار خوشحال و خرسندم. 
مدیران و کارکنان جوان این شــرکت، هر روز پرانرژي تر از 
دیــروز، با بیان ایده هایي نو، افکاری تازه و خاقانه راه تعالی 

را فراهم کرده  و همواره با پشــتکار فراوان در این مسیر گام 
برمی دارند.

 با توجه به تجربیات شما در گذشته، اطلس خودرو 
چه تغییری در زندگی کاریتان ایجاد کرده است؟

من پیش از اطلس خودرو در وزارت نیرو مشــغول کار بودم. 
در مجموعه ی اطلس خودرو، تعهد در قبال ارزش هایی نظیر 
مســئولیت پذیري، پاسخگویي مناسب و ســریع، صداقت 
و تمرکــز بر اهداف طرح ریزي شــده و پروژه هاي بهبود به 
طرز چشم گیری مشهود است و تمامی کارکنان و خانواده ی 
اطلس خودرو نسبت به آنها پایبند هستند. هم چنین استقبال 
مدیران از ایده هاي نو و حمایت در به ثمر رســاندن آنها این 

شرکت را از سایر فضاهاي خنثي متمایز کرده است.
سامت روح و روان کارکنان همواره ارج نهاده شده و شرکت 
در ســختي ها و مشــکات خانوادگي، با احترام به موازین 
اخاقــي حامي دلگرم کننــده ی کارکنانش بوده و به بیانی 
قانون برندهـ  برنده در شرکت به خوبي رعایت شده است. در 
این بین احترام به افراد و حریم خانوادگي و ارائه ی تسهیات 
رفاهي همواره مد نظر بوده و موجب محبوبیت شــرکت در 

بین کارکنان شده است.

 اگــر بخواهیــد اطلس خــودرو را در یــك جمله 
توصیف کنید، آن جمله چیست؟

اطلس خودرو »ستاره « هولدینگ گرامي...

 سربلند همچون دماوند
محمد ســعیدي متولد 1367/12/20، فوق دیپلم رشته ی 
مکانیک خودرو حدود 20 روز اســت که فعالیت خود را در 

شرکت اطلس خودرو آغاز کرده است. 

  با توجه به این که شما جدیدترین عضو خانواده ی 
اطلس خودرو هســتید، نســبت به این شرکت چه 

دیدگاهي دارید؟
مفتخــرم از این که بــه عضویت خانــواده ی اطلس خودرو 
درآمده ام. اطلس خودرو، شــرکت بســیار معتبري است که 
پله هــاي ترقي را یکي یکي طي نمــوده و به موفقیت هاي 
خوبي دســت یافته است. این شــرکت، با توجه به تاش و 
همت و برنامه ریــزي مدیران و کارکنان خــود مي تواند به 

افتخارات و موفقیت هاي بیش تري دست یابد.

 اطلس خودرو در میان رقیبان اش، شرکت موفق 
و پرافتخاری محسوب می شود؛ به نظر شما دلیل این 

موفقیت و جایگاه چیست؟
گرچه برنامه ریزي صحیح مدیران و کار و تاش کارکنان از 
مهم ترین دالیل موفقیت این شرکت است، ولي اصلی ترین 
رمــز موفقیت اطلس خودرو و رســیدن او به جایگاه برتر در 
صنعت خودرو، احترام به حقوق مشــتریان اســت. رضایت 
مشتریان از محصوالت این شرکت و خدمات پس از فروش 

مناسب آن گواه این موضوع است.

 اطلس خودرو نسبت به سایر شرکت هایی که در 
آن فعالیت داشته اید، چه تفاوت هایي دارد؟ 

در شرکت اطلس خودرو تمام کارها با برنامه و هدف خاصي 
دنبال مي شود و تمام کارکنان آن طبق برنامه و هدف تعیین 

شده کار مي کنند. 
کارکنان در این شــرکت ضمن رعایت احتــرام متقابل، به 

دنبال کســب موفقیت براي شــرکت هســتند و میان آنها 
هم دلي خوبي وجود دارد.

 اگر بخواهید اطلس خودرو را با یك جمله توصیف 
کنید، آن جمله چیست؟
»سربلند، همچون دماوند...«

 یك تجربه ی خوب
زینب بابایی، کارمند 21 ساله ی خانواده ی اطلس خودرو، در 
رشته ی حسابداری مالی مقطع کاردانی به تحصیل مشغول 
اســت.  زینب بابایی، از ســال 88 به عضویت اطلس خودرو 
درآمد. وی در بخش کال سنتر مشغول به کار است و در این 
مدت طبق صاح دید مدیریت واحد، مسئولیت های دیگری 
نیز به ایشــان واگذار شده اســت. بابایی در حال حاضر در 
مرکز تماس و رسیدگی به بخشی از امور صدای مشتری به 

فعالیت مشغول است.

 چقدر به خودرو عالقمند هستید و از همكاری با 
یك مجموعه ی خودرویی چه حسی دارید؟

هر انســانی عاقه دارد که رانندگی را حتی برای یک بار در 
زندگی خود تجربه کند. مــن هم از کودکی به ورزش رالی 
عاقه داشــتم؛ این عاقه هنوز هم اســتوار است و با دیدن 
خودروهای عالی و ایمن کیا در من تشــدید یافته است. از 
طرف دیگر این عاقه در من، نسبت به همکاری در مجموعه 
خودرویی گرامی وابســتگی و تعلق خاطر ایجاد کرده است. 
بــا تمام این اوصــاف از این که چهار ســال عضو خانواده ی 

اطلس خودرو هستم، بسیار خوشحالم. 

 آیا پیش از اطلس خودرو، تجربه ی کاری دیگری 
داشته اید؟ مزیت های این مجموعه برای شما نسبت 

به سایر تجربه ها چیست؟
در شرکت گلستان به مدت سه ماه فعالیت داشتم. اما با آغاز 
همکاری در اطلس خودرو خودم را به طور رسمی، کارمند و 
مستقل دیدم. من از 17 سالگی آغاز به کار کردم که به نظر 
می رسد برای همه ی افراد سنی سرشار از خاطره و جذابیت 
باشد و من این افتخار را داشتم که در آن روزها خاطراتم را 
با خانواده ی اطلسی ها  بسازم؛ خاطراتی پر از شادی و امید. 

باید خاطر نشان سازم همکاری در مجموعه ای با این عظمت 
و هم چنین بودن در کنار افرادی با تجربه های ارزنده و ذهنی 
خاق و توانمند، بزرگ ترین امتیاز در کسب تجربه ی کاری 

من است.

 در پایان اطلس خودرو را در  یك جمله  توصیف کنید.
»یک تجربه ی خوب...«

هم کالم با قدیمی ترین، جدید ترین و 
جوان ترین عضو خانواده ی اطلس خودرو

شــرکت اطلس خودرو فعالیت خود را در پاییز ســال 2007 و با مجموعه اي از شش مدل متنوع از خودروهاي کیاموتورز آغاز کرده است. استراتژي 
اطلس خودرو با محوریت خدمات پس از فروش که در ایران کم تر به آن پرداخته شده است، شكل گرفت. این شرکت هم چنین در مسیر عرضه ی 

خودرو به اقشار مختلف مردم با قدرت خرید متفاوت گام برمي دارد.
بــرای کســب موفقیت پایدار، ســازمان ها نیازمند تغییــر و بهبود در حوزه های مختلفی هســتند. در میــان این حوزه ها، منابع انســانی نقش مهم  و 
کلیدی تری را ایفا می نماید؛ چرا که افراد، عامالن هر نوع تغییر و بهبود در هر حوزه ای هســتند. به همین دلیل منابع انســانی، محور دســتیابی به 
اهداف ســازمانی اند. اما مســئله این اســت که کدامین منابع انسانی قادر به ایفای این نقش هستند؟ طبعاً منابع انسانی توانمند پاسخ این پرسش 

است؛ یعنی افرادی که دانش، مهارت و انگیزه  ی کافی برای حل مسائل سازمانی در مسیر اهداف آن دارند. 
اطلس خودرو نیز از این قاعده مستثنی نیست. دریافت لوح سازمان هوشمند به عنوان برترین سازمان ایرانی در حوزه ی منابع انسانی توسط شرکت 
اطلس خودرو، گویای همین موضوع اســت. اطلس خودرو به همكاران توانمند خود افتخار می کند و معتقد اســت هدف ما در راه ســختي که پیش رو 
داریم، رسیدن به جایگاه برتر در بازار ایران است. ما به نیروي شگفت انگیز کیا ایمان داریم و در ادامه ی این مسیر پر فراز و نشیب بیش از هر 

چیز دیگری به حمایت همكاران اطلس خودرو نیازمند هستیم. 
در همین راســتا، به مناسبت ششــمین سالگرد فعالیت اطلس خودرو، پای سخنان اشخاصی نشســتیم که عضوی از خانواده ی بزرگ اطلس محسوب 

می شوند. پس با گفتگوی ما با قدیمی ترین، جوان ترین و تازه کارترین اعضای این خانواده همراه باشید. 
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 سرفصل های آموزشی دوره
جلسه با مراسم معارفه ی کارشناسان حاضر و کارکنان جدید 
عاملیت ها آغاز و متعاقباً به تشریح »گردش کار کلی بخش 

فروش واحد قطعات یدکی« پرداخته شد.
»گــردش کار شناســایی و جســتجوی قطعــه« از دیگر 
ســرفصل های این دوره بــود کــه در آن فرآیند چگونگی 
شناسایی شــماره فنی قطعات برای سفارش گذاری عاملین 

در نرم افزار سون تشریح شد.
از دیگر مباحث این دوره »گردش کار سفارش گذاری قطعه« 
در نرم افزار مذکور بود و ضمن معرفی انواع ســفارش گذاری 
در این نرم افزار به تشریح فرآیند سفارش گذاری از مرحله ی 

ثبت درخواست مشتری تا صدور فاکتور فروش پرداخته شد. 
هم چنین شرایط عودت قطعه به انبار مرکزی و روش اجرایی 
فرآیند مربوط به آن از دیگــر مباحثی بود که در این دوره 

مطرح شد.  
قابلیت جدید این نرم افزار در راســتای سفارش گذاری شارژ 
انبار عاملیت ها، با عنوان »پیشنهاد سفارش«  به کارشناسان 

عاملین معرفی و تشریح شد.
 ایــن قابلیت جدیــد و هدفمنــد با چشــم انداز کمک به 
عاملیت های مجاز، جهت انجــام فرآیند کنترل موجودی با 
در نظر گرفتن روند مصــرف ماهیانه ی قطعات در پذیرش 
عاملیت و کسر کلیه ی موجودی در سیستم سفارش گذاری 

دومین دوره ی آموزشی نرم افزار سون 
در حوزه ی تامین قطعات برگزار شد

دور دوم آمــوزش نرم افــزار »ســون« نرم افزار تخصصی شــبكه ی خدمات پــس از فروش خودرو در حــوزه ی تامین قطعات، با حضور کارشناســان 
فعال در بخش تامین قطعات عاملیت های مجاز شــرکت اطلس خودرو در 14 آبان ماه ســال جاری برگزار شــد. هدف نهایی از برگزاری این ســطح از 
دوره های آموزشــی برای عاملین مجاز، کمك به ارتقاء ســطح رضایت مندی مشتریان این شرکت است؛ چرا که استفاده از نرم افزارهای پیشرفته در 
به روزرسانی روش های اجرایی ارائه ی خدمات در عاملیت های مجاز شرکت، یكی از ابزار مهم و کاربردی در جهت جلب رضایت مندی مشتریان شرکت 

اطلس خودرو به شمار می رود.

هدف ما از تکیه بر دانش فنی
 و مهارت های کار، ایجاد

 اطمینان خاطر در مشتریان 
نسبت به دریافت مناسب ترین 

خدمات مورد نیاز در
 شبکه  ی خدمات پس از فروش 

شرکت اطلس خودرو  است

نوشته:
راحله سبحانی
سمــت:
کارشناس
 قطعات

نظرسنجی دوره آموزش سون واحد قطعات اطلس خودرو

نرم افزار تعبیه شــده و این امــکان را برای عاملیت ها فراهم 
می آورد تا نســبت به سفارش گذاری منطقی در تامین شارژ 

انبار خود به مشتریان پاسخگو باشند.
از دیگر موضوعات کاربردی این دوره، تشــریح »گردش کار 
تعییــن و تکلیف قطعات ورودی به انبــار عاملیت« بود که 
در مبحــث انبارداری نظام مند، به توضیح نحوه ی کدگذاری 

قطعات در انبار )سیستم کدینگ انبار( پرداخته شد.
»روش محاســبه و پرداخت کارانه ی فروش قطعات یدکی« 
از دیگر فرآیندهای کلیدی کاربردی واحد قطعات در بخش 
محاســبات مالی فروش است که برای کارشناسان حاضر به 
تفصیل تشریح و روش محاســبات مرتبط با پرداخت های 
کارانه ی فروش عاملیت ها در نمونه های آموزشی با مشارکت 

کارگاهی حضار مرور و نهادینه شد.
در ســاعت پایانی جلسه، نظر به اهمیت سطح دانش منابع 
انسانی شاغل در عاملیت های مجاز به عنوان سفیران شرکت 
اطلس خــودرو، همانند دور ه های پیشــین جهــت بازبینی 
اثرگذاری برگزاری این دوره ی آموزشی، فرصتی برای انجام 

پرسش و پاسخ و رفع ابهامات در نظر گرفته شد. 
در پایان جلسه ی مذکور، با در نظر گرفتن چکیده ی مطالب 
تدریس شده، با هدف ســنجش میزان مهارت کسب شده 
توسط شرکت کنندگان در این دوره، از ایشان آزمون کتبی 

به عمل آمد.

گردآوری و ترجمه:
آتوسا کیازر

سمــت:
سرپرست

روابط عمومی

شــرایر، از سال 2006، طراح ارشد کمپانی کیا بوده است و 
از سال 2013 به عنوان مدیر مرکز طراحی کیا - هیوندایی 
فعالیت کرده و نیز مسئول طراحی کل محصوالت پنجمین 
تولید کننده ی بزرگ خودروی جهان اســت. شرایر، دومین 
طراح در طول تاریخچه ی 31 ساله ی جایزه ی فرمان طایی 
اســت که برنده ی این جایزه شــده اســت. نخستین بار در 
سال، 1995 گیورگتو گوگیارو  Giorgetto Giugiaro این 
جایزه را دریافت کــرد. آخرین دریافت کنندگان این جایزه 
عبارت اند از: فردینان پیچ Ferdinand Piëch، رئیس هیأت 
 ،Alan Mulally نظارت فولکس واگن )2012(، آلن مواللی
 مدیر عامل شــرکت فورد موتور )2011( و نوربرت ریسوفر

 .BMW (2010( مدیر عامل شرکت ،Norbert Reithofer

رقابت توسط Bild am Sonntag و AutoBild برنامه ریزی 
شــده است و مراســم معرفی رســمی در نوامبر 2013 در 
برلین برگزار خواهد شــد. شرایر گفت: »من به دریافت این 
جایزه ی مهم بسیار مفتخر هستم؛ این افتخاری بزرگ برای 
شخص من و نشــانگر به رسمیت شناختن تیم طراحی ما، 
که چنین کار فوق العاده ای را ارائه داده اند، در سراسر جهان 
است. طراح، مسئول خلق کیایی متمایز با معیارهای جوایز 
طراحــی بود و »پــوزه ی ببــر Tiger nose« - طرح جلو 
پنجره ی خودروهای کیا و در واقع امضاء کیا - از آن زمان به 

یکی از ویژگی های قابل توجه این برند تبدیل شد.«
شرایر افزود:»شرکت کیاموتورز این فرصت را به من داد که 
از یــک طرح اولیه آغاز و یک برند خودرویی با شــخصیت 
ظاهری کامــا جدید خلق کنم. مســئولیت طراحی گروه 
کیا- هیوندایی هم در حالی به این چالش هیجان انگیز افزوده 
شــد که به موازات پیش بردن طراحی هیوندایی، استراتژی 
طراحی متفاوت دو برند هم حفظ شــود.« پیتر شــرایر، در 
دانشــگاه علوم کاربردی مونیخ و کالج سلطنتی هنر لندن 
تحصیل کرده است و یک دکترای افتخاری در سال 2007 
نیز به وی اهداء شــده است. شرایر، پیش از پیوستن به کیا 
 Pioneering models مسئول طراحی مدل های پیشرویی
از جملــه آئودی TT، مدل جدیــد فولکس بیتل و فولکس 
پاسات بوده است. شــرایر در کیا، فلسفه ی طراحی خاصی 
را وســعت بخشید که برای ســادگی و وضوح تدارك دیده 
شــده بود. این طرح نقش قابل توجهی در موفقیت این برند 
ایفا کرد؛ به طوری که در پنج ســال گذشته فروش جهانی 
کیا دو برابر شــد و این شرکت در سال 2012 بیش از 2,7 
میلیون دســتگاه خودرو به فروش رساند. برند هیوندایی نیز 

فرمان طالیی سال 2013 
در دستان پیتر شرایر طراح ارشد کیاموتورز

تصمیــم هیــأت داوری جایزه ی »فرمان طالیی Golden steering wheel 2013« این واقعیت را اثبات کــرد که تا به امروز طراحی در صنعت خودرو 
هرگز مقوله ی چندان مهمی نبوده است. امسال، پیتر شرایر، مدیر و طراح ارشد کمپانی گروه هیوندایی کیا، جایزه ی افتخاری فرمان طالیی را که 

یكی از معتبرترین جوایز صنعت خودرو اســت، دریافت کرد؛ این جایزه نمایانگر دســتاوردهای برجسته در صنعت خودرو است.

در سال های اخیر رشد قابل توجهی را تجربه کرده است؛ از 
جمله دســتیابی به فروش کل 7,1 میلیون دستگاه خودرو 
در سال گذشته و صادرات بیش از 155000 دستگاه از این 
خودروها به آلمان، جایی که گروه در حال حاضر بزرگ ترین 
وارد کننــده ی خودرو به آن اســت. تحت رهبری شــرایر، 
اســتودیوی طراحی کیا در کره ی جنوبی، ایاالت متحده و 
فرانکفورت تعداد قابل توجهی خودرو خلق کرده اند. از جمله 
الین کراس اوور کیا سول، خودروی شاسی بلند جمع و جور 
و دینامیک کیا اســپورتیج، مدل زیبا و اسپورت کیا اپتیما، 
کانســپت خودوری الکتریکی کیا پاپ، کیا جی تی اسپورت 
و خودرو 4WD کیا پراوو. در حال حاضر تمام مدل های کیا 
ویژگی های امضاء طراحی شرایر را دارا هستند. آخرین مدلی 
که به طور کامل تحت نظر شــرایر طراحی شــد، کیا کارنز 
است که از ماه می 2013 در بازار اروپا در حال فروش است. 
این خودرو یک پویایی بصری Visual dynamism جدید 
در خودروهــای خانواده  محور کاس MPV به ارمغان آورده 

است.
پویایی و جذابیت طراحی کیــا تنها در موفقیت فروش آن 
تأثیرگذار نبوده اســت، بلکه از زمان پیوستن شرایر به این 
شرکت، وی نیز در بهبود رتبه ی کیا در زمینه ی تعداد جوایز 

دریافتی تأثیر بسزایی داشــته است. ده مدل از خودروهای 
کیا برنده ی جایزه ی جهانی مشهور Red dot شده اند. عاوه 
بر آن کیا اپتیما و کیا پروســید جایزه ی بهترین بهترین ها 
را از آن خود ســاخته اند. کارشناســان حوزه ی خودرو هم 
اســتراتژی طراحی برند کیا و هیأت داوری اهداء کننده ی 
جایزه ی بهترین بهترین های 2011 به این تولید کننده را در 
رقابت طراحی ستایش کرده اند. »فرمان طایی« مهم ترین 
جایزه ی خودرویی در ســطح اروپا محسوب می شود که در 
سال 1976 با معرفی بهترین مدل سال پایه گذاری و در سال 
1983 جایزه ی افتخاری فرمــان طایی به رهبران صنعت 
خودرو معرفی شد. دو راننده ی مسابقات اتومبیل رانی نیز این 
جایزه ی معتبر را دریافت کرده اند: مایکل شوماخر )1993( 
و لوئیــس هامیلتون )2007( در حــوزه ی خودرو. برندگان 
توســط Bild am Sonntag و خواننده های AutoBild و یا 
توســط یک هیأت داوری مستقل شامل 40 تن از مشاهیر، 
مهندسین، رانندگان اتومبیل رانی، طراحان و روزنامه نگاران 
خودرویی انتخاب شــده اند. برنده ی افتخاری فرمان طایی 
 Axel توســط نمایندگان دو نشــریه و خانه ی چاپ و نشر

Springer انتخاب شده است.
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این پنج مخلوق آوایی، ســاختارهای موســیقی محوری را 
 DJ Booth Soul، Amped نمایــش می دهنــد و شــامل
Soul، Memorabilia Soul، که از شــوی معروف NBC با 

نام Voice الهام گرفته شده اند، هستند. هر پنج سول حاضر 
در نمایشگاه )SEMA)، داستان منحصر به فردشان را با زبان 
 common language موسیقی به عنوان زبان مشترکشان

بیان می کنند.
بنــا بر گفته ی مایکل اســپراگو، معاون اجرایــی ارتباطات 
و بازاریابــی کیاموتــورز آمریکا: » از آنجایی که کیا ســول 
نخســتین بار در ســال 2009 وارد صحنه شد، با موسیقی 
ارتباطی واقعی و قابل توجه remarkable یافته است. بعد 
از آماده کردن پنج کمپیــن بازاریابی اصلی با ترانه هایی از 
Black ship، LMFAO با جوایز موزیک ویدیوی MTV آغاز 

به کار و موسیقی را به یک ویژگی مهم و هسته ای شخصیت 
سول تبدیل کرده است. نمایشگاه )SEMA) با حجم صدایی 
که تا 11 می رسد، موقعیت مناسبی برای زندگی بخشیدن 

به این شخصیت فراهم می آورد.«
 Galphin Auto سه دســتگاه از این خودروها که توســط
Sport و LUX Motorwerks ســاخته شــده اند، اجزای 

صوتی فوق العــاده ای را به نمایش می گذارند که مناســب 
اجرای زنده هستند؛ در حالی که دو خودروی دیگر شیوه ی 

زندگی و گرایشات موسیقیایی را نمایش می دهند.

 Amped Soul

صدای موسیقی این ماشــین با نصب 4 بلندگوی JBL و 4 
ســابووفر 12 اینچی Infinity تا شــعاع چندین کیلومتری 
پخش می شود. رنگ آمیزی سفارشی و رینگ های 3 تکه ی 
 Hankook کــه با الســتیک های Forgiato 22 اینچــی
پوشــیده شده اند، از دیگر مشــخصه های Amped است. با 
برداشــته شدن ســتون B، فضای کابین به یک استودیوی 
کوچک تبدیل شــده اســت. مکانیک ها، این کیا سول را با 
قدرت بسیار باالی اســپیکرهای )بلندگوهای( JBL تقویت 
کرده انــد. تجهیزات صوتــی JBL Pro Live که در درهای 
لوالیی عقــب قرار گرفته اند، این ســول را بــه یک ضبط 
صوت فول ســایز متحرك تبدیل کرده اســت. این سول، با 
یک ال ای دی که روشــنایی اش را از محیط می گیرد و چهار 

ســابووفر اینفینیتی 12 اینچی، آماده است تا در هر مکانی 
تعجب همه را برانگیزاند.

ایــن Amped Soul، طراحــی بــراق و مدرن بــه همراه 
پنجره های سیاه و رنگی سفارشــی را به نمایش می گذارد. 
در حین رانندگی با Amped Soul تمام دنیا به یک صحنه 
تبدیل می شــود؛ یک پلت فرم و صحنــه ی قابل حمل که 
موزیســین ها را برای اجرا در برابر هوادارانشــان fans فرا 

می خواند.

 Vans Warped Tour Soul

 Vans Warped مکانیک ها، با تلفیق روح جوانی و تفریح در
Tour Soul، کیا ســولی را طراحی کردند که آماده اســت 

تا جاده را با یک ســفر موزون به آتش بکشــاند. این سول 
منحصربفرد، رنگی سفارشی- الهام گرفته شده از رنگ های 
فستیوال Van’s Warped Tour دارد. پنجره های کناری با 
پانل های بدنه ای فایبرگاس سفارشی ساخته شده جایگزین 
شــده است که 8 اسپیکر اینفینیتی 8 اینچی درون آن قرار 
دارد و یک کنسرت واقعی را به مسافران هدیه می کند. برای 
ارائه ی تجربه ی حضور در میان یک کنسرت واقعی و نمایش 
شــوهای در حال اجرا، مانیتور تخــت 50 اینچی در باالی 

خودرو سوار شده است.

 Vans Ward Tour

این خودرو می تواند یکی از بهترین گزینه ها برای پیک نیک 
آخر هفته باشــد. بــه جای پنجره های جانبــی از پنل های 
 Infinity فایبرگاس استفاده شده که 8 بلندگوی 8 اینچی
را در درون خــود جای داده اند؛ تا به همراه یک مانیتور 50 
اینچی، یک سالن سینمای محرك داشته باشید. همین طور 
که از موســیقی لذت می برید، می توانید با کباب پزی که در 
عقب خودرو تعبیه شــده است، غذای مورد عاقه ی خود و 
مهمان هایتــان را آماده کنید. در واقع این ســول، خودروی 
موسیقی، دوستان و غذاست؛ بدین منظور، این سول با یک 
باربیکیوی عقبی کشویی مجهز شــده است. کاپوتی که به 
طور خاص طراحی و تزئین شــده اســت، وابستگی خود را 
با شــرکت کفشی که هم اسم Warped Tour است، اظهار 
می کند. این خودرو، با چرخ های20 اینچی همراه با تایرهای 
اســپورت با ضخامت کم و ال ای دی مرتعش در نور محیط، 
ساخته شده است تا عاشقان موسیقی را به سفری پرجنب و 

جوش و به یاد ماندنی ببرد.
 DJ Booth Soul

پیش به سوی هیجان با جعبه های موسیقی کیاموتورز

هر ساله در آمریكا نمایشگاه اتومبیل تیونینگ سما )SEMA( برای معرفی لوازم جانبی، یدكی و اسپرت 
ماشین برگزار می شود. این نمایشگاه كه به طور سنتی از سال 1963 تا به امروز در حال برگزاری 

است، خودروهای متفاوتی را در خود جای می دهد كه در نوع خود جالب توجه هستند.
 )SEMA( كیاموتورز، در نمایشگاه سما 2013 هیجان را به ارمغان آورده است. مهم ترین ایده ی كیا در
تلفیق موسیقی و خودرو است. مدل های رونمایی شده از آن، همانند جعبه های موسیقی متحرک بوده 
و به نظر می رســد یكی از آنها برای یک مهمانی بزرگ و باشــكوه كافی باشد. این خودروساز كره ای، 
اعالم كرده بود كه امســال پنچ ســول بازطراحی را به مركز تجمع الس وگاس خواهد آورد كه همه ی 
آنها از دنیای موسیقی الهام گرفته اند. نخستین تیزر از سول Vans Warped Tour منتشر شد و این 

خودروی جدید خاطرات موسیقی )Music Memorabilia( است.

در این خــودرو، تمام ابزار الزم برای یک DJ حرفه ای نصب 

شــده اســت. قطعه ای از کف کابین با ورق فلزی پوشیده 
و ســقف هم برداشــته شده اســت تا حس حضور بر روی 
اســتیج کاما تداعی شود و DJ بتواند ایستاده به هنرنمایی 
 ،Rotiform کره ای با رینگ های 19 اینچی DJ بپردازد. این
تجهیزاتی همچون Pioneer CDJs و میکسر را به این طرف 
و آن طرف می برد. فضای کابین نیز با پوشــش هایی از چرم 
و جیر تزیین شــده اســت. مجله ی RIDES این کیا سول 
2014 کامــا جدید را یک جایــگاه DJ قرار گرفته بر روی 
چرخ و متحرك معرفی می کند. ســقف این خودرو برداشته 
شده اســت تا دی جی بتواند به راحتی بلند شده و بر روی 
یک اســتیج الماس اندود diamond-plated سفارشی که 
جایگزین صندلی های عقبی شــده است، بایستد و شروع به 
چرخاندن CD ها و میکسر کند. این سول که تحت تاثیر هر 
دو موسیقی هیپ هاپ و EDM )موسیقی رقص الکترونیک( 
اســت با رنگ بنفش جذابی که رگــه ای از فیروزه ای دارد، 
 Rotiform که با چرخ های DJ Soul .رنگ آمیزی شده است
BRU و تایرهای کانتینتال مجهز شــده اســت، با فنرهای 

اسپورت Ark Performance پایین کشیده شده تا ظاهری 
جسور و پرخاشگر پیدا کند. 

چرم سیاه، جیر سربی و کوك های فیروزه ای داخل این سول 
یادآور یک سالن مجلل و فوق العاده است. یک سیستم صوتی 
Pioneer وجود دارد که شامل پنج آمپلی فایر، اسپیکرهای 

سه قســمتی، دو ســابووفر Champion Series 10 و 12 
اینچی و یک نوار صداســت که چهار اسپیکر کواکسیال را 
در خود جای داده و شــما را از مهم ترین بخش هر جایگاه 

DJ که همان شنیدن موسیقی به صوتی بلند و واضح است، 

مطمئن می سازد.

 Music Memorabilia Soul

»موزه ی موسیقی متحرك« بهترین توصیف برای این خودرو 

اســت. در قسمت پشت آن شما یک گیتار با امضای اسلش 
Slash، آلبوم طایــی جیمی هندریکس Jimi Hendrix و 

میکروفنی با امضای جان لگند John Legend خواهید دید. 
در پشت شیشه ی سرنشین عقب هم یک PPG با صفحه ای 
نقره ای جاسازی شده اســت. از دیگر ویژگی های این مدل 
می توان به خروجی های اگزوز طایی، رینگ های 20 اینچی 

و الستیک Nitto Invo، اشاره کرد. 
همان طور که گفته شــد این کیــای منحصربفرد که در بر 
گیرنده ی هیجان، اســتعداد و تنوع موسیقی به عنوان یک 
صنعت و یک شــکل هنری اســت، یک موزه ی موســیقی 
متحرك را به نمایش می گــذارد. مجله ی RIDES خاطرات 
موســیقی را حول تاریخ راك، هیپ هاپ و EDM ســامان 
می دهد. به عنوان یک توافق در شمایات صنعت، این سول 
نیــز تحت تاثیر رنگ طا و پاتینیوم اســت؛ بخش بیرونی 
سول دارای رنگ نقره ای پاتینیومی آب دیده ی PPG، اگزوز 
با ســرها و چرخ هــای طایی HRE آنودایز بیســت اینچی 
بوده و قســمت داخلی دارای کوك هــای نقره ای طایی و 
تودوزی رنگی با جیر و چرم ســیاه سفارشی است. فنرهای 
اسپرت Ark Performance و تایرهای Nitto Invo ظاهر 
فوق العاده ای به این ســول می بخشد و او را مستعد دریافت 

هر جایزه ای می سازد.

 The Voice Soul

این نسخه ی خاص با الهام از یک شوی تلویزیونی محبوب با 
موضوع انتخاب خواننده ی برتر ساخته شده است. شعار این 
برنامه ی تلویزیونی “I Want You” در جلوی این خودرو نیز 
حک شده اســت. طراحی صندلی ها با پوشش چرم و جیر، 
شبیه صندلی های داوران و شرکت کننده های مسابقه است. 
یک آیدپد مینی، تلویزیــون 40 اینچی LED و بلندگوهای 
Rockford Fosgate بــه همــراه رینگ هــای 20 اینچی 

Niche Scope از مهم ترین مشخصه های این خودرو است. 

نــام این کیا تنها بــه یک معنی اســت: روح. این خودرو با 
برنامه ی صــدای )The Voice (NBC که الهام بخش تعداد 
زیادی اشــخاص مســتعد خوانندگی و عاقمنــدان برای 
عیان ســاختن روحشان از طریق موسیقی است، نماینده ی 
اســتعدادهای محضی اســت که برای اجرای زنده در برابر 
هزاران مخاطــب زنده و میلیون ها مخاطب در خانه ها مورد 

نیاز است. 
 Voice در قسمت بیرونی، لوگوی برنامه ی RIDES مجله ی
به همــراه کلمــات الهام بخش »من تــو را می خواهم« در 
جلوپنجره ای پایینی را با قرمز روشن به شیوه ی رنگ پاشی 
در کنــاره ی خــودرو طراحی و از وینیــل در بخش پنجره 
استفاده کرده است. برای اطمینان از عملکرد مناسب تحت 
فشــار، چرخ های Niche Scope ســه بخشــی 20 اینچی 
هم رنگ خودرو با تایرهای Falken جفت شده اند که سبک 

و اعتماد به نفس را به خودرو اضافه می کند.

 Kia Motors
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 music-driven Souls
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تازه های کیاتازه های کیا



در حال حاضر، در پاســخ به بازخورد مشــتریان و تحوالت 
اخیر در بازار همیشــه رقابتی ever-competitive اروپا، 
کیاموتورز قصد دارد اپتیمای جدید خود را به بهترین شکل 
ممکن روانه ی بازار اروپا کند. اپتیمای به روزرســانی شده با 
طراحی پیشرفته و چشم نواز، سرگرمی های جدید، بهره وری 
و ایمنی و راحتی باالتر برای سرنشینان، بهبود کیفیت و حق 
بیمه ی بیش تر مســلما جایگاه ویژه ای در بازار اروپا و در بین 

مشتریان و مصرف کنندگان به دست خواهد آورد.
بنی اوین Benny Oeyen، معــاون بازاریابی و برنامه ریزی 
محصوالت کیاموتورز اروپا، معتقد است:»تیم طراحی جهانی 
ما با کیا اپتیمای به روزرسانی شده خودرویی را طراحی کرده 
است که نسبت به خودروهای دیگر بخش D از ظاهری جدا 

و متمایز برخوردار است.«
وی می افزاید:»اپتیمای اصلی زمانی که در سال 2011 وارد 
بازار شد، بازخوردهای بسیار خوبی را دریافت کرد. به همین 
سبب ما با خاطری آسوده مطمئن هستیم که اپتیمای جدید 
که تمامی هدف تیم سازنده ی آن ارائه ی خودرویی با کیفیت 
بهتر، ایمنی بیش تر، رانندگی راحت تر و طراحی جذاب تر بوده 
اســت، تا حد زیادی حضور ما را در ایــن بخش از بازار اروپا 

تقویت خواهد کرد.« معاون بازاریابی و برنامه ریزی محصول 
کیاموتورز اروپا افزود:»دامنه ی ویژگی های کیفی و ایمنی این 

خودرو بسیار باالست.«

 ورود اپتیمای جدید به بازار اروپا 
اپتیمای به روزرسانی شده تحت نظارت مستقیم طراح ارشد 
و توانای کیاموتورز، پیتر شــرایر، مشمول تغییر و تحوالتی 
چون چراغ های جلو با طراحی جدید و چراغ های مه شــکن 
شــده اســت؛ هم چنین طراحی چراغ های عقب این خودرو 
مورد بازبینی قرار گرفته اســت. مه شکن های LED آپشنال، 
حقیقتاً جلوه ای متمایز خلق کرده  و جلوه ی مهیج چراغ های 
نصب شده بر روی cee›d GT،Pro_ceed GT و سدان فول 
ســایز لوکس کیا کوئوریس را منعکــس می کنند. اُپتیمای 
ارتقاء یافته ی کیا، ســوار بر ســه مدل چرخ جدید 17 و 18 
اینچی عرضه می شــود و لبه ی انتهای صندوق عقب آن، با 
فرمی تیزتر به عقب متمایل شــده تــا بال عقب یکپارچه را 
شکل دهد. در قسمت عقب، چراغ های بزرگ تر با نورپردازی 
LED تعبیه شــده است. نوارهای سرخ رنگ طرفین سپر هم 

کمــی باالتر آمده اند تا وضــوح بیش تری به ترکیب خطوط 

جایگاه ویژه اپتیما در بازار ، با طراحی 
پیشرفته ، بهره وری و ایمنی و راحتی باالتر 

از اواخر سال 2011 تا کنون، سدان سایز متوسط کیاموتورز، یعنی کیا اپتیما، در بخش D بازار اروپا 
ســهم عمده ای از بازار شــرکت ها را به خود اختصاص داده است. این مدل، پس از خودنمایی برای 
نخستین بار الهام بخش و مشوق بسیاری از مصرف کنندگان بود و آنها را با  بعد تازه ای از کیا آشنا 
نمود. کیا اپتیما در نظر بسیاری از مصرف کنندگان خودرویی جسور، متهور، شجاع، پویا و دینامیک 

نمایان شده و بسیاری از آنها را به خود جذب کرده است. 

کیا اپتیما در نظر بسیاری از 
مصرف کنندگان خودرویی جسور، 

متهور، شجاع، پویا و دینامیک 
نمایان شده و بسیاری از آنها را به 

خود جذب کرده است

افقی نمای عقب بدهند. آن دســته از خریدارانی که شــکل 
و حالــت اپتیما را خاص تر از آنچه هســت، دوســت دارند، 
می توانند پکیج آپشنال و مخصوص Sport Pack را سفارش 
دهند. این پکیج، با تور ســیاه رنگ جلو پنجره، قاب کرومی 
ورودی هوای ســپر جلو، چرخ هــای 18 اینچی بی همتا با 
طرح پنج پره ی دوبل و هم چنین، دیفیوزری به رنگ ســیاه 
مات، زیرســپر عقب، جلوه ای اســپرتی بــه اُپتیمای جدید 
می بخشد. طراحی نرم پیکره ی اُپتیمای جدید، قابلیت های 
آیرودینامیکی آن را بهبود بخشیده که نتیجه ی آن، کاهش 
ضریب درگ drag figure )پسا یا مقاومت بدنه در برابر جریان 
هوای مقابل( Cd 0.29، کاهش صدای مزاحم باد و هم چنین 
ارتقاء قابلیت های عملکردی و کاهش مصرف ســوخت بوده 
اســت. کیا اپتیما، در 11 رنگ بدنه، قابل سفارش است که 
عبارت اند از هفت رنگ متالیک، دو رنگ صدفی و به اضافه ی 

رنگ های جدید سفید صاف )مات( و آبی دودی )متالیک(.

 رگه هایی از تجمل برای تازه کردن کابین
طراحی راننده- محور Driver-oriented اُپتیمای 2011، 
در کابین مدل 2014 نیز حفظ شده است؛ البته با تغییراتی 
در صفحه ی نشانگرهای پشت فرمان، خود فرمان، مجموعه 
کنترل های روی داشــبورد، اهرم تعویض دنده، زیردســتی 
رودی ها و صندلی ها، سعی شده تا جدا از بخشیدن جلوه ای 
تازه به کابین، شاخصه ها و حس تجمل Luxury بیش تری 

در آن تزریق شود.
کابین اُپتیمای جدید کیا را می توان در دو پوشش تک رنگ 
سیاه و یا دو رنگ بِژ سفارش داد. پوشش صندلی ها می تواند 
از پارچه ی ریزبافت )مدل پایه Base( و یا ترکیبی از پارچه ی 
ریزبافت و چرم )مدل متوســط Mid( باشــد. پوشش تمام 
چرم نیز برای مجهزترین مدل )Top( به عنوان یک آپشــن 
در نظر گرفته شده است. خریداران اُپتیماهای چپ- فرمان، 
هم چنین می توانند تزئینات ســیاه براق )Piano Black) یا 

فلزی جا یافته را برای کابین سفارش دهند.
 TFT صفحه ی نشــانگرهای پشــت فرمان در مدل جدید از
LCD بزرگ تری بهره برده )4,3 اینچی به جای 3,5 اینچی( و 

اطاعات بیش تری را با گرافیک ارتقاء یافته نمایش می دهد. 
بر روی پره های افقی فرمان جدید که در مدل های خودکار، 
قســمت تحتانی صاف دارد نیز کنترل هایی تعبیه شده اند. 
داشــبورد طرح جدیــد اُپتیمــای 2014، صفحه نمایش 8 
اینچی سیستم اطاعات و سرگرمی کیا را در خود جای داده 
و با صفحات تزئینی ســیاه براق آراســته شده است. صفحه 
کنترل های کنسول میانی، بسته به مدل انتخابی، با فلز جا 
یافته و یا صفحه ی سیاه براق تزئین شده است. دستگیره ی 
داخلــی درب ها در مدل جدید نیز به جای کروم، با تزئینات 

فلزی جا یافته پوشش یافته است. 
صندلی هــای جلــو در اُپتیمای 2014، از بالشــتک هایی با 
تکیه گاه هــای جانبــی برآمده و لبه ی انتهایــی بلندتر بهره 
می برند که کاربرد آن، افزایش پشــتیبانی جانبی و در کل، 

راحتی بیش تر برای سرنشینان است. 
نصب سیســتم های سرمایشــی برای صندلی هــای جلو و 
گرمایشــی برای صندلی های عقب، با تنظیمات حرارتی باال 
و پایین نیز قابل سفارش هستند. مهندسین کیا هم چنین در 
مدل جدید اُپتیما تمهیدات متعددی را برای کاهش صدای 
نفوذی به کابین اندیشــیده اند که نتیجه ی آن، کاهش این 

میزان به dB 3.3 بوده است.

 معرفی فناوری ها و مشخصه های جدید
لیست بلندباالی تجهیزات استاندارد اُپتیمای 2011 در مدل 
جدید با یک ســری گزینه های لوکس و امکانات استاندارد 
دیگر تکمیل شــده اســت. رانندگان مدل هــای اتوماتیک 
 Drive-Mode-Select اُپتیمای 2014 می توانند از طریق
Ac- اقتصادی ،Normal  یکی از ســه حالت رانندگی عادی
tive Eco و یا اسپرت را انتخاب کنند که حالت آخر با ارتقاء 

پاسخگویی آنی موتور و افزایش وزن فرمان، هیجان بیش تری 
به سواری این ســدان خانوادگی کیا می دهد.  سیستم های 
صوتــی و ناوبری، هر دو در اُپتیمای جدیــد ارتقاء یافته اند. 
سیستم های صوتی جدید Gen3.0 A و Gen3.0 B قابلیت 
Ap- استاندارد USB  اتصال آی پد به خودرو را از طریق کابل

ple فراهم ساخته اند. 

سیســتم ناوبری جدید AVN1.5 با صفحه نمایش 7 اینچی 
نیز برای تمامی مدل ها قابل ســفارش است. برای مدل های 
مجهز هم نسخه ی توسعه یافته تر AVN4.0 با صفحه نمایش 

8 اینچی را می توان سفارش داد.
سیستم تشخیص نقاط کور راننده به عنوان یک آپشن برای 
اُپتیمای 2014 قابل ســفارش است. این سیستم نه تنها با 
نمایش عامت خطــر در آیینه ی جانبی، راننده را از نزدیک 
شدن خودروها با خبر می ســازد، بلکه با سامانه های همیار 
تغییر الین مســیر )LCA( و هشدار عبور خودرو یا عابر پیاده 
از پشــت )RCTA( نیز تعامل دارد. LCA وضعیت مســیر و 
خودروهای عبوری را بررســی می کند و در صورت تشخیص 
 RCTA .دادن خطرناکی تغییر الین، به راننده هشدار می دهد
هــم که به منظور ارتقاء ایمنی خــودرو در هنگام پارك و یا 
خروج از پارك طراحی شــده است، با انتخاب دنده ی عقب 
فعال می شــود. این ســامانه ی همیار محدوده ای با زاویه ی 
90 درجه با انتهای خودرو در دو طرف را مورد بررســی قرار 
می دهد و در صورت تشخیص نزدیک شدن خودروی عبوری 
و یا عابر پیاده، راننده را باخبر می ســازد. حس گر پارك جلو 
و عقب نیز در لیست امکانات ایمنی- رفاهی اُپتیمای 2014 

گنجانده شده است.

 بهترین عملكرد فنی کالس با آالیندگی کم
اُپتیمای ارتقاء یافته ی کیا با پیشرانه های 2,0 لیتری بنزینی 
165 اسب بخاری و 1,7 لیتری دیزل 136 اسب بخاری برای 
خریداران اروپایی قابل ســفارش خواهد بود و انتظار می رود 

پیشرانه ی دیزلی، بخش عمده ی فروش اروپایی این مدل را به 
خود اختصاص دهد. این نسخه ی 1,7 لیتری از پیشرانه های 
 )VGT( کیا، مجهز به توربوشارژر هندسه ی متغیر U2 دیزل
اســت و برای تجربه ی یک ســواری عالی، از دورهای پایین 
2000 دور در دقیقه، بیشینه ی گشتاوری برابر با 325 نیوتن 

متر تولید می کند. 
این پیشرانه، هم چنین با تولید 80 اسب بخار قدرت در ازای 
هر لیتر حجم، بهترین عملکرد را در کاس خود ارائه می دهد. 
مهندسین کیا به منظور بهبود کارآیی موتور، تغییراتی را در 
اُپتیمــای جدید اعمال کرده اند کــه از جمله ی آنها می توان 
به سیســتم ابداعی innovative مدیریت باتری اشاره کرد. 
نتیجه ی این بهینه ســازی ها، سطح بســیار پایین و رقابتی 
آالیندگی موتور اســت که از 133 گرم در هر کیلومتر مدل 
استاندارد تا 128 گرم در هر کیلومتر مدل مجهز به سامانه ی 
Stop/Start ISG کیا، متغیر اســت. همین امر موجب شده 

تا اپتیما در جمع گروهــی از خودروهای اروپایی قرار بگیرد 
که به سبب سطح آالیندگی کم تر، مستلزم پرداخت مالیات 

کم تری هستند. 

 تداوم لیستی بلند باال از امكانات استاندارد
اُپتیمای جدید نیز در پیروی از فلسفه ی KIA مبتنی بر تولید 
خودروهایــی با ارزش عالی در برابر مبلغ پرداختی، توســعه 
یافته و نه تنها از همان لیســت بلندباالی امکانات استاندارد 
مدل 2011 خــود بهره می برد، بلکه آپشــن های لوکس و 

ارزشمندی را به خریداران پیشنهاد می دهد.
اُپتیما در اکثر بازارها در مدل های باال، متوســط و پایه ارائه 
می شود. بسته به مدل انتخابی، این سدان سایز متوسط کیا 
مجهز به امکانات پیشرفته ای همچون همیار پارك هوشمند 
)SPAS(، ســوئیچ و دکمه ی استارت هوشمند با آیینه های 
تاشــوی خودکار، سانروف پانورامیک بازشو، گرمکن صندلی 
عقب، گرمکن فرمان، ســامانه ی همیار ترمز )BAS(، کنترل 
پایداری الکترونیک )ESC(، همیار اســتارت در ســرباالیی 
)HAC( و مدیریت پایداری خودرو )VSM( اســت. همچون 
تمامی کیاهایی که در بازار اروپا به فروش می رسند، اُپتیمای 
جدید نیز با گارانتی 7 ســاله یا 150 هــزار کیلومتر عرضه 
می شود. تقاضای جهانی اُپتیما را سایت هوا-سانگ KIA واقع 
در کــره ی جنوبی تامین supplied می کند. البته مدل های 

سفارش چین نیز در این کشور به تولید می رسند.
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سبــقتسبــقت



 عدم شناخت مرحله ی تصمیم گیری مشتری
هر مشــتری در یکی از دو مرحلــه ی تصمیم گیری مذکور 
قرار دارد: در مرحله ی نخست تصمیم می گیرد که آیا خرید 
کند یا خیر و در مرحلــه ی دوم تصمیم می گیرد که از چه 
کســی خرید کند. اگر کارمند فروش نتواند تشخیص بدهد 
که مشتری در کدام مرحله قرار دارد، نمی تواند وی را بخوبی  
یاری کند. معموالً کارمند فروش تصور می کند زمانی که یک 
مشــتری به او مراجعه می کند، در حال تصمیم گیری برای 
انتخاب کاالی مورد نیازش است، در حالی که ممکن است او 

هنوز قصد خرید هم نداشته باشد.
اگر تصمیم گیری در فاز اولیه باشــد، الزم است گفتگو حول 
محور نیازها و دغدغه های مشــتری صورت گیرد و وقتی او 
به مرحله ی دوم تصمیم گیری رسید، پیشنهاد یک گزینه ی 
خاص می تواند صحیح و معقول باشد. در واقع تنها یک سوال 
ساده از مشتری می تواند به شما کمک کند. از مشتری سوال 
 Doubt کنید »آیا قصد خرید دارد یا این که هنوز در تردید

است که آیا این کار ضرورتی دارد یا خیر؟«

 اجبار به تمام کردن معامله
هدف اصلی هر کارمند فروشی تمام کردن یک معامله است؛ 
اما نکته در این  اســت که اگر مشتری بی صرف زمان وادار 
به پذیرش و امضای قرارداد شــود، ممکن اســت از احتمال 
انجام معامله کاسته شده و یا به کلی منتفی شود. به گفته ی 
هاتسون Hutson:»به هیچ وجه سعی نکنید معامله را تمام 
کنیــد، تا زمانی کــه این حق را به دســت آورید. این حق 
زمانی به دست می آید که نیازهای مشتری و تمایل به حل 
مشکات آنها را به طور کامل تحلیل کرده باشید.« کونراث 
Konrath نیز معتقد اســت:»به جای آن که مشتری را در 

همان مرحله ی نخست پای معامله بنشانید، در پایان ماقات 
به مشــتری پیشــنهاد کنید جهت ادامــه ی گفتگو و برای 
آگاهی بیش تر از شرکت به شما یا فرد دیگری در مجموعه 
مراجعه نماید. نکته اینجاســت که در بعضی موارد، مشتری 

در مراجعه ی بعدی به انجام معامله تصمیم می گیرد. در این 
صورت مراقب تشــریفات اداری دست و پاگیر و بروکراسی 
انجام معامله باشــید و معامله را ســریع تمام کنید. اگر این 
حالت اتفاق بیفتد، کار بزرگی صورت گرفته اســت. جالب 
آن که این شــما نبودید که گلوی مشتری را بریده اید، بلکه 

این کار را خودش انجام داده است!«

 غفلت از مشتریان سابق
برخی از کارمندان فروش می خواهند شمار مشتریان خود را 

9 رفتار خودتخریبی در فروش 

گردآوری و ترجمه:
گالره ساسانی
سمــت:

کارشناس 
فروش

افزایش دهند؛ اما این تاش نباید به قیمت از دســت دادن 
مشــتریان سابق تمام شــود. در موارد بسیاری فروشندگان 
بر مشــتریان جدید تمرکز می کننــد. در حالی که بهترین 
منبع برای توسعه  Expand تجارت همان مشتریان موجود 
هســتند. توصیه های کامی و مکتوب مشــتریان قدیمی 
  Hutson موثرترین راه یافتن مشتریان جدید است. هاتسون

معتقد است:
»out of sight, out of mind یعنی از دل برود هر آن که 
از دیده برفت.« او با تکیه به همین باور می گوید: »ارســال 

موفقیت در امر فروش، به عوامل متعددی وابســته بوده و کنترل بعضی از آنها از عهده ی شــما خارج اســت؛ اما یك چیز حتما در کنترل شماست و آن 
کنترل خودتان است. در قسمت قبل به چهار رفتاری که ثابت می کند گاهی اوقات شما بدترین دشمن خودتان هستید تا در امر فروش شكست بخورید 
بررســی شــد؛ مواردی چون: به اندازه ی کافی  آماده نبودن، پیروی نكردن از صحبت های پیشین، نامناسب صحبت کردن و  صداقت نداشتن. در این 

شماره پنج رفتار دیگر از 9 رفتار خودتخریبی در فروش را به شما معرفی می کنیم.

کارت تبریــک تولد یا مقاالت جدید یا حتی بروشــورهای 
مورد عاقه ی مشتریان، گامی موثر در جهت حفظ چهره ی 
شــرکت در یاد و خاطره ی مشتریان سابق است.« او تاکید 
دارد: »ایــن کار را بیش تر از رقبا انجــام دهید تا بیش تر از 
آنها مشــتری جذب کنید.« پیشنهاد دیگر او این است که: 
»هر هفته زمانی را برای بررسی نیازهای مشتریان اختصاص 
دهید؛ از جمله آن که آنها چه می کنند، شما چگونه می توانید 
به آنهــا کمک کنید یا محصوالت یا خدمات شــما چگونه 
می تواند برای آنها موثر و مفید باشــد. اگر شــما روز بدی 
را ســپری می کنید یا دوره ی فروش خوبی را نمی گذرانید، 
ارتباط با مشــتریان قدیمی راه حــل خوبی برای پایان این 
شرایط خواهد بود. آنها قوای محرکه ای هستند که می توانند 
به شــما انرژی داده و اعتماد به نفس را به شما برگردانند؛ 

البته اگر شما به آنها توجه کنید.«

 کاهش پاسخگویی
 Independent فروش، شــغلی خاص و به نوعی مستقل 
و خودگردان اســت. به جای وجود چند میز کار که به طور 
معمول در محیط کار دیده می شــود، شــما خــارج از این 
چارچوب برای خودتان کار می کنید. هیچ مدیری نمی تواند 
با بررسی دستانتان مطمئن شــود که شما کارتان را انجام 
داده اید یا خیر! به خاطر همین عدم وجود ساختاری خاص، 
کارمندان فروش باید خودشــان جوابگــوی جریان کارها و 

پیشرفت هایشان باشند.
 سینگر Singer معتقد اســت:»یک نکته ی بسیار مهم در 
مورد کارمندان فروش آن اســت که پاسخگوی شماره ها به 
طــور منظم، اگر نگوییم روزانــه حداقل به صورت هفتگی، 
باشند؛ برای مثال پاسخگوی شــماره تلفن هایشان، شماره 
قرارهایشان، شــماره ی کلیه ی ارتباطات و تماس هایشان و 
...« وی پیشنهاد می کند:»در جهت توجه به اهداف روزانه و 
وادار ساختن خود به تحقق آنها تا پیش از ترك محل کار در 
همان روز تأکید کنید. این موفقیت های روزانه را برای سایر 
اعضای تیم بیان کنید تا شما را به عنوان شخصی مسئول و 

قابل اعتماد بشناسند.«

 عدم خودکاوی
کارمنــدان فروش کهنه کار نســبت بــه تازه کارها بیش تر 
درگیر مشــکاتی از این قبیل اند: آنهــا فکر می کنند همه 
چیز را می داننــد، همه چیز را انجــام می دهند، همه چیز 
را می بیننــد و حتی اگر میزان فروش پاییــن بیاید یا آنها 
کم تر از انتظار بفروشــند، عوامل خارجی مسبب هستند نه 

فاکتورهــای داخلی. اما نکته ی مهم آن اســت که همچون 
تمــام مراحــل زندگــی، خودمان را بــه طور دائــم مورد 
ارزیابــی Assessment قــرار دهیم. به گفتــه ی کونراث 
Konrath تنهــا یک تن از هفت تــن کارمند فروش، عمل 

خودارزیابی را انجام می دهند و آنها همان کسانی هستند که 
در رأس بهترین کارمندان فروش قرار دارند. آنها باید دائم در 
حال یادگیری باشند. هیچ درست و غلطی در فروش وجود 
ندارد، تنها بایــد بیش تر از پیش موثر بود. چه تعداد تماس 
تلفنی داشته اید؟ با چه تعداد مشــتری ماقات داشته اید؟ 
صرف نظر از آن که معامله جوش خورده باشــد یا خیر، چه 
مدتی برای مشــتری احتمالی وقت گذاشته اید؟ ارقام دروغ 
نمی گوینــد و می توانند تمام  نقاط قوت و ضعف در رفتار و 
مهارت های شما را بخوبی نشــان دهند. با آمار و ارقام قادر 
خواهید بود به آسانی مشخص کنید شما در کدام قسمت از 
سیکل فروش به تمرین و کار بیش تر نیاز دارید. داشتن یک 
مربی یا ناظر )احتماال مدیر فروش( که شما را منصفانه نقد 
کند و نظرات صادقانه ای بدهد، یک سرمایه ی بزرگ خواهد 
بود. اگر شما فقط خودتان، خودتان را آن هم بدون صداقت، 
ارزیابی نمایید شانس Chance بسیار کمی خواهید داشت 
تا بتوانید در کم ترین زمان وضعیت خودتان را بهبود بخشید.
 با این روش، از رفتارهایتان چشم اندازی به دست می آورید 
و می توانید نقاط قوت شــناخته شــده را پذیرفته و از آنها 
به عنوان گزینه های اساسی موفقیت هایتان استفاده نمایید. 
هم چنین بعد از شناخت نقاط ضعف و پذیرش آنها، با تمرین 
و کار مســتمر برای حذفشان برنامه ریزی کنید و یا حداقل 
آنهایی را که نمی توانید به طور کامل از بین ببرید، مدیریت 
کنید. کام آخر آن که، هیچ ضرری ندارد به منابعتان یعنی 
مشتریانتان مراجعه و نظر آنان را نیز جویا شوید. از کارهایی 
که برایشان انجام داده یا نداده اید، لیستی تهیه کنید. با این 
روش قادر خواهید بود ســریع تر خودتــان را اصاح کرده و 

رفتار بهتری از خودتان نشان دهید.

 در موارد بسیاری فروشندگان 
بر مشتریان جدید تمرکز 
می کنند. در حالی که بهترین 
منبع برای توسعه ی تجارت 
همان مشتریان موجود هستند. 
توصیه های کلامی و مکتوب 
مشتریان قدیمی موثرترین راه 
یافتن مشتریان جدید است

  قسمت دوم

Pauline Estrem                           : نویسنده  
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دانـــش دانـــش



سبــز

ســبز نه تنها نمایانگر زندگی و رشــد اســت، بلکه آرامش 
دهنده تریــن رنــگ در طیف نیز به شــمار مــی رود. این 
خصوصیت بــه دلیل فیزیولوژی این رنگ اســت. برخاف 
رنگ مایه های دیگر، سبز مستقیماً بر شبکیه متمرکز می شود؛ 
بدون این که تجزیه و شکسته شود. به همین دلیل به آسانی 
روی چشم قرار می گیرد. هم چنین تصور می شود این رنگ 
از قدرت شفابخش عظیمی برخوردار بوده و توانایی تسکین 
و بخشیدن نیروی تازه را نیز داشته باشد. بر اساس نظریه ی 
کارشناســان، مردمی که در محیط های سبز کار می کنند، 
کم تر دچار دردهای معده می شــوند. هرچه سبز کمرنگ تر 
باشد، خصوصیت آرام بخشی آن بیش تر است. یکی از دالیلی 
که دیوارهای بیمارســتان ها را اغلب به رنگ کف های روی 
دریا رنگ آمیزی می کنند، به جهت تسکین نگرانی بیماران 
و ماقات کنندگان است. استفاده از پشت صحنه و اتاق های 
سبز در نمایش ها، تئاترها و تلویزیون داللت بر همین ویژگی 

رنگ سبز در کاستن از اضطراب اجرا کنندگان است.
کیفیت اطمینان بخشی رنگ سبز موجب شده تا این رنگ به 
رنگ رسمی ایمنی »سامتی« جهانی مبدل شود. همان طور 

که در عائم ترافیکی بی خطر از این رنگ استفاده می شود، 
ادارات در لنــدن نیز از کاربرد بی خطــر این رنگ بهره مند 
شــده اند. رنگ آمیزی پل بلک فرارس به رنگ ســبز مایم، 
منجر شده است تا به طور قابل توجهی از آمار خودکشی بر 

فراز این پل، کاسته شود.
انواع ســبز بر اســاس درجه و طیف، تنوعی از پیام ها را به 
بیننده ارســال می کنند. سبزهای زنده، یادآور بهار و فضای 
طبیعت بوده و حس نشــاط، شــادی و جوانی را به شخص 
منتقل می ســازد. هم چنین می تواند القا کننده ی نارسی و 
بی تجربگی نیز باشد. ســبز جنگلی نمایانگر درختان بالغ و 
حس ثبات و رشد است. شــگفت انگیز نیست که این رنگ 
اغلب در دفاتر حقوقی و مؤسســات اقتصادی مورد استفاده 
قرار می گیرد. به یاد داشــته باشید پول هم سبز رنگ است. 
ســبز زیتونی قدرتمندترین رنگ اســت؛ زیرا یادآور نیروی 
نظامی و ارتشــی است. ســبز علفی با زندگی جدید و رشد 
ارتباط داشته و ســنبل حاصل خیزی است؛ این رنگ، رنگ 

مطلوب لباس عروس در قرون وسطی بوده است.
- سبز روشن از لحاظ روان شناسی، آرام بخش ترین و تسکین 
دهنده ترین رنگ در طیف ســبز است. این رنگ یادآور بهار، 

طبیعت، زندگی و انرژی و جوانی است.
- سبزهای تیره تر،  نمایانگر ثبات و رشد بوده و القا کننده ی 
وضعیت اقتصادی خوب و موفقیت اند. ســبز، سنبل جهانی 

ایمنی و حرکت به سمت جلو  است. 
- مردمی که لباس سبز می پوشند، به نظر مهربان، وابسته و 

سخاوتمند می رسند.
گاهی ســبز، القاء کننده ی مفهوم منفی هم هســت؛ مثل 
آنچه که اســکارلت آهارا گفته است: »سبز نخودی همراه با 
حسادت می آید.« وقتی شخصی دچار دریا گرفتگی می شود، 
می گوییم به نظر می رسد که کمی سبزی اطراف شش ها را 
فرا گرفته است. مشابه همین سبزی، سبز شارتروز، پیوسته 
به عنوان تهوع آورترین رنگ شمرده می شود. در دکوراسیون، 
بســیاری از درجات رنگ سبز، باعث ایجاد هارمونی هایی در 
خانه می شود. سبزهای زنده، در درون احساس طبیعی ایجاد 
می کنند و می توانند یک جریان و فرم بصری یکنواختی را به 
وجود بیاورند. این رنگ مایه ها از کیفیت تازه شدن و پرورش 
برخوردارند و خصوصاً در اتاق های غذاخوری و آشــپزخانه 

کاربرد رنگ ها در امور هنری، شغلی و روزمره
رنــگ به طور ناخودآگاه بر روی انســان ها اثر می گذارد و از این نظر مزایایی را به دســت می دهد که در فهــم چرایی و چگونگی این واکنش ها موثر 
واقع می شود. آنچه در ادامه می آید در بیان جزئی از واکنش های فیزیكی ما نسبت به هر رنگ بوده که با عمومی ترین ارتباطات روانشناسی همراه 
اســت و تالشــی اســت در جهت ارائه ی پیشنهاداتی در این باره که چگونه می توان از این اطالعات در کاربردها و محافل متنوع هنری، شغلی و سبك 

زندگی بهترین بهره را جست.

  قسمت دوم

به کار می روند. چون سبز کم رنگ به احساسات دلپسندی، 
آرامش و صفا می بخشد، به همین دلیل رنگ مطلوبی برای 
مکان هــای مقدس و اماکن خلوت مثل حمام یا اتاق خواب 
هستند. در بسته بندی، انواع سبزها، حسی از خالص بودن و 
تازگی می دهد. به همین دلیل در ظروف ژل ها و روغن های 
مو و چهره، از این رنگ، بسیار استفاده می شود. روکش های 
ســبز روی کاالها، تصوری از سامتی و طبیعی بودن را القا 
و از لحــاظ محیطی، فضایی دوســتانه را ایجاد می کنند. از 
آنجایی که انواع رنگ ســبز، مزه ی ترشی را در ذهن ایجاد 
می کنند، اغلب برای بطری های آب معدنی و نوشیدنی مورد 

استفاده قرار می گیرند.

آبـــی

طیف روشن و متوسط رنگ آبی بسیار خوشایند و آرام بخش 
اســت؛ نگاه متمرکز به آبی ضربان قلب و سرعت تنفس را 

پایین آورده و فشار خون را به طور موقت کاهش می دهد.
در بســیاری از فرهنگ ها، آبی جــزء حفاظتی ترین رنگ ها 
شــناخته می شــود. برای مثال در خاورمیانه، تصور می شد 
درهای آبی کاردی در مقابل ارواح شــیطانی هســتند. در 
گذشــته و در یک بعد زمانی مــردم در جنوب غربی امریکا 
برای دور کردن ارواح، اغلب ســقف داالن هایشــان را با آبی 
رنگ آمیــزی می کردند. پیش از ســاخت و ظهور یخچال ها 
و دســتگاه های خنک کننده، آبی ُکبالت در آشــپزخانه ها 
و آبدارخانه ها مورد اســتفاده قرار می گرفت؛ زیرا حشــرات 
برخاف انســان ها، از این رنگ تنفر دارند. آبی سیر )کبود( 
نمایانگر وفاداری، صداقت و قابل اعتماد بودن اســت. وقتی 
سیاســتمداران به دفتر کارشــان می روند، آنهــا اغلب آبی 
ســیر را برای لباسشــان انتخاب می کننــد. همچنین آبی 
ســیر همان گونه که در لباس های فرم پلیس و ارتش دیده 

می شود، احترام را هم به همراه دارد.
طیف تیره تر آبی، نمایانگر نژاد خوب، موقعیت اجتماعی باال، 
ثبات، وقار و بزرگی اســت. ریشه ی عبارت »خون آبی« در 
اسپانیا از آنجاست که طبقه ی اشراف موریش اعتقاد داشتند 
که آنها نســبت به دورگه ها، سیاهرگ آبی تری دارند. همین 
تصور در مصر باستان نیز وجود داشت؛ جایی که آبی عامتی 
از شرافت و زیبایی بود و به همین دلیل، زنان ثروتمند، روی 

پاهایشان را با رنگ آبی نقاشی می کردند. 
آبــی، طعم شــیرینی دارد. بــه همین دلیل پیوســته در 
بسته بندی های شکر و کاالهای مرتبط با این محصول، مورد 
استفاده قرار می گیرد. انسان ها در اتاق های آبی رنگ، نیروی 
تولید مضاعفی دارند و مطالعات نشان داده است وزنه برداران 
در یک ورزشــگاه آبی رنگ، وزنه های ســنگین تری را بلند 
می کنند. اتومبیل های تجملی، اغلــب به رنگ آبی نقره ای 
یا آبی ســیر که ســمبل قدرت و موفقیت است، طراحی و 
رنگ آمیزی می شــوند. در حالی که اتومبیل های اسپرت که 
برای سرگرمی و تفریح طراحی شده اند، با سایه روشن های 

آبی به بازار ارائه می شوند.
- همه ی ارتباطات ما به همراه آبی، مثبت ارزیابی می شود؛ 

آبی رنگی آرامش بخش، صلح جو و متعالی است.
- آبی فضا را وسیع تر ساخته و به نظر می رسد گذر زمان در 

آن آرام تر صورت می گیرد.

ارغوانی )بنفش(

ارغوانی می تواند به رنگ شکوه و عظمت فریب دهنده اطاق 
شود. تولید رنگ ارغوانی در گذشته با مشکاتی همراه بوده 
و هزینه ی گزافی صرف تولید آن می شد؛ به همین علت تنها 

طبقه ی اشراف جامعه با این رنگ ملبس می شدند.
امروزه استفاده از رنگ ارغوانی بیش تر برای خانم ها معمول 

است تا آقایان. در حقیقت بسیاری از خانم ها، رنگ ارغوانی 
را رنگ مورد عاقه و مطلوب خود می پندارند. شاید ترکیب 
رنــگ ارغوانی چیــزی دارد که این گونه مــورد توجه قرار 
می گیرد. ارغوانی ترکیبی از قرمز هیجان آور با آبی آرام بخش 
بوده و در آن رنگ مســالمت آمیز یا به عنوان یک واسطه ی 

شاد، برجسته است.
 مردمــی که لباس ارغوانی رنگ می پوشــند به نظر مؤدب، 
پرشور، مشتاق و خوشایند می رسند؛ این خصوصیات اغلب 
برای خانم ها تعریف می شود تا آقایان. به نظر می رسد ارغوانی 
بسته به سایه های آن، عواطف بسیار متفاوتی را القا می کند. 
تیره ترین طیف یعنی ارغوانی سیر، دارای تنالیته های خوبی 
برای آیین تدفین است و می تواند باعث دلتنگی و وقار شود. 
در بسیاری از کشــورها، این رنگ جایگزین رنگ سیاه و به 

عنوان رنگ عزاداری شناخته شده است.
رنگ ارغوانی ســیر، هوای مرمــوز و جادویی دارد که به آن 
خصوصیتی اغفال کننده می دهــد و به ظاهر دولتمندی و 
ثروتمندی آن می افزاید. ارغوانی ســلطنتی همراه با میراث 
نجیب زادگی آن، بی آنکه از رنگمایه های تیره تر دور شــود، 
القا کننده ی وفــور و وضعیت اجتماعی باال بوده و به خاطر 
فراوانی قرمز در ترکیب بنفش مایل به قرمز روشــن، دارای 
انرژی بیش تری است. این رنگ شادتر و هیجان آورتر است؛ 
در حالی که انواع رنگ بنفش، دارای خصوصیتی رمانتیک و 

موجد حس نوستالوژی است. 
به خاطر پیام های ترکیبی ارغوانی، شــما بــه ندرت آن را 
در بســته بندی های ســوپرمارکت ها و یــا در مراکز خرید 
مثــل بنگاه های اتومبیل و یا اســباب و اثاثیه می بینید. در 
بســته بندی ها و تبلیغــات، وقتی کاالها یا ســرویس ها به 
خانم ها ارائه می شــود، این رنگ استفاده ی بیش تری دارد. 
در دکوراسیون، انواع رنگ ارغوانی می تواند حالت دراماتیک 
و لذت جویی بسیار زیادی را به محیط ببخشد و اغلب نوعی 
فریبندگی و طلســم هالیوودی قدیمی ایجــاد کند. طبق 
گفته ی یک طراح برجســته، ارغوانی مثل یک چاشنی در 
غذاهاســت و باعث خوشمزگی و طعم دار شدن می شود؛ اما 
اگر بیش از حد اســتفاده شــود، قوی و بی اثر خواهد بود. از 
آنجایی که رنگ ارغوانی رنگی حســاس و آرام است، اغلب 
در اتاق خواب ها مورد اســتفاده قرار می گیرد. رنگ و بویی 
که از گل و گیاه اســطوخودوس تراوش می شود، برای رفع 
کم خوابی مورد اســتفاده قرار می گیرد. گفته می شود مردم 
خاق، خصوصاً هنرمندان و طراحان عاشــق رنگ ارغوانی 
هستند. در حالی که کودکان چندان از این رنگ خوششان 
نمی آید و دختران کوچک نمی توانند به اندازه ی کافی از آن 

بهره بجویند.
- از رنــگ ارغوانــی حس ســلطنت، اشــرافیت، هیجان، 

لذت جویی و تجمل تراوش می شود.
- افراد در اتاق های ارغوانی تمایل دارند تا کار کم تری انجام 

دهند.

برخی از روانشناسان 
عقیده دارند رنگی که 

برگزیده و دلخواه کسی 
است می تواند گویای 
خصوصیات اخلاقی و 
روانشناسی او باشد

گردآوری و ترجمه:
مرضیه کثیری
سمــت:

مـدیــر 
بازاریابی

استفاده از پشت صحنه و اتاق های سبز در نمایش ها، تئاترها و تلویزیون 
دلالت بر همین ویژگی رنگ سبز در کاستن از اضطراب اجرا کنندگان است

نگاه متمرکز به آبی ضربان قلب و سرعت تنفس را پایین آورده و فشار 
خون را به طور موقت کاهش می دهد

 مردمی که لباس ارغوانی رنگ می پوشند به نظر مؤدب، پرشور، مشتاق و 
خوشایند می رسند؛ این خصوصیات اغلب برای خانم ها تعریف می شود
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بدانیم و بشناسیمبدانیم و بشناسیم



 جهت آشــنایی بیشــتر خوانندگان پیك اطلس، 
لطفــاً خودتــان را معرفی و خالصه ای از ســوابق و 

فعالیت هایتان را بیان فرمایید.
با یاد خداوند باری تعالی مهدی هاشــمی ســیگاری متولد 
شهر مشــهد هستم. در ابتدا از ســال1370 با عاقه ای که 
به خودرو داشــتم، فعالیتم را آغاز کردم؛ با ادامه ی فعالیتم 
از سال 1385 تا کنون توانســتم به عنوان نماینده ی مجاز 
فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایرتویا در شهر مشهد 

فعالیت کنم. 
هم چنیــن به لطف خدا تاکنون به دریافت رتبه ی نخســت 
اســتاندارد خدمات پس از فروش تویوتا TSM در کشــور و 
رتبه ی نخســت اســتاندارد خدمات پس از فروش سازمان 
تحقیقات و اســتاندارد ایران ISQI برای دو ســال متوالی و 
رتبه ی نخست رضایتمندی مشتریان خودروهای تویوتا در 

کشور برای سه سال متوالی موفق شده ام.

 علت عالقمندی شــما به اخذ نمایندگی شرکت 
اطلس خودرو چه بوده است و برای اخذ نمایندگی 

چه مراحلی را طی نمودید؟
بازار خودروی شهر مشهد از پتانسیل باالیی برخوردار است. 
لذا با توجه به تجاربی که در زمینه ی فروش و خدمات پس 
از فروش تویوتا به دست آورده ام، در صدد برآمدم تا فعالیت 

خــود در این حــوزه را با برند معتبر دیگــری که به لحاظ 
کیفی می تواند پاســخگوی نیاز مشــتریان باشد، گسترش 
دهم. امیدوارم تــا بتوانم در این زمینه رضایت مشــتریان 
و شــرکت را جلب نمایم. بنابراین پس از درخواســت اخذ 
عاملیت از شرکت اطلس خودرو و موافقت آن شرکت، مراحل 
استانداردسازی مجموعه با نظارت مسئوالن محترم و دلسوز 
امور عاملین شرکت اطلس خودرو در سال 91 آغاز و سرانجام 

در اواخر مهر ماه 92 به پایان رسید.

 لزوم استانداردسازی فضاها و تجهیز تعمیرگاه 
به ابزارآالت استاندارد از دیدگاه شما چیست؟

بی شک استانداردسازی و تجهیز تعمیرگاه در جهت همگام 
شدن و به روز بودن با شبکه ی خدماتی کیاموتورز در سراسر 
دنیــا و هم چنین در ایران، در بــاال بردن راندمان خدمات و 
تسریع آن و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان بسیار موثر 

واقع خواهد شد.

 جهت آموزش پرسنل و باال بردن مهارت نیروی 
انسانی چه روش هایی را در نظر دارید؟

بهره گیری از کارشناسان و متخصصین کارآزموده و با تجربه 
در ایــن زمینه و آموزش ادواری پرســنل در جهت بهبود و 
ارتقاء کیفی خدمات. البته بســیار جالب است پس از تأیید 

درخواســت این جانب به عنوان عاملیت جدید آموزش های 
فنی و غیرفنی کارکنان در دســتور کار بخش آموزش فنی 
شرکت اطلس خودرو قرار گرفت که این رویکرد قطعاً کمک 
شــایانی به ارائه ی خدمات این عاملیت در بدو ورود خواهد 

کرد. 

 نظر شــما در خصــوص رضایتمندی مشــتریان 
چیست؟

درك خواســته ها و انتظارات مشــتریان و نحوه ی ارتباط با 
آنها، از شــروطی است که می تواند در خصوص رضایتمندی 
مشتریان مؤثر باشــد. قطعاً باید با ارائه ی خدمات درست و 
به موقع و به روز برای جلب رضایت مشــتری کوشش کنیم. 
همان طور که گاندی می گوید:»مشتری در محدوده ی کاری 
ما مهم ترین بازدید کننده است؛ او به ما وابسته نیست، بلکه 

ما به او وابسته ایم.«

 به عنــوان یكی از اعضاء شــبكه ی گســترده ی 
چــه  اطلس خــودرو،  فــروش  از  پــس  خدمــات 

برنامه هایی را برای آینده در نظر دارید؟
توســعه ی کمی و کیفی روزافزون خدمات، به وجود آوردن 
امکان دسترسی آسان مشتریان به خدمات پس از فروش و 

در نهایت افزایش میزان رضایتمندی مشتری.

 جهت آشــنایی بیشــتر خوانندگان پیك اطلس، 
لطفــاً خودتــان را معرفی و خالصه ای از ســوابق و 

فعالیت هایتان بیان فرمایید.
رضا خسروانی متولد سال 1362 و دارای مدرك کارشناسی 

مدیریت صنعتی هستم. 
در آغاز در ســال 1385 نمایندگی ســایپا خسروانی به کد 
3216 را در زمینــی به مســاحت 1000 متر مربع افتتاح 
کردم. این مجموعه تاکنون با اشــتغال زایی 50 تن، موفق 
به کسب رتبه ها و افتخارات ذیل در ارائه ی خدمات فروش 
خودرو، خدمات پس از فروش و فروش لوازم یدکی خودرو  

شده است: 
- نماینده ی برتر گروه سایپا 

- نماینده ی برتر فروش خودرو در استان
- رتبه ی نخست وزارت صنایع 

- دارنده ی گواهینامه ی ISO 9001 : 2008  و
  ISO 14001 : 2004

- کسب رتبه ی نخست خرید لوازم یدکی در منطقه ی 3 کشور
- کسب رتبه ی نخست فروش گارانتی بدنه در منطقه ی 3 کشور

- نماینده ی برتر امدادخودرو

 علت عالقمندی شــما به اخذ نمایندگی شرکت 
اطلس خودرو چه بوده است و برای اخذ نمایندگی 

چه مراحلی را طی نمودید؟
در سال 1392، سالی که مزین به سال »حماسه سیاسی و 
حماسه اقتصادی« است، در راستای توسعه ی کسب و کار 
نمایندگی  احداث  به  سمنان،  شهرستان  در  اشتغال زایی  و 

شرکت اطلس خودرو اقدام کردم تا گامی هر چند کوچک در 
جهت خدمتگزاری به هموطنان محترم برداشته باشم. بدین 
منظور کلیه ی مراحل ساخت و ساز و تجهیز و استانداردسازی 
شرکت  کارشناسان  و  متخصصان  مشاوره ی  و  نظارت  با  را 

اطلس خودرو و سایر عزیزان به انجام رساندم.

 لزوم استانداردســازی فضاهــای تجهیزات از 
دیدگاه شما چیست؟

در احــداث عاملیــت 443 اطلس خودرو، تمامی ســعی و 

پیوستن عاملیت 424 به خانواده ی اطلس، 
با سوابق درخشان در التزام به رضایتمندی مشتری 

رضایت مشتری 
پیش شرط تمامی موفقیت های سازمان

عاملیت 424، از جمله نمایندگان جدید اطلس خودرو در مشهد است که با پیوستن به این خانواده، 
گستره ی خدمات این شرکت به استان خراسان رضوی ارتقا خواهد یافت.

یکی از ویژگی های منحصر به فرد این عاملیت جدید، سوابق درخشان و موفقیت مدیر آن در جلب 
رضایت مشــتریان خدمات خودرو اســت. با مهدی هاشــمی سیگاری، به مناســبت پیوستن اش به 

خانواده ی اطلس خودرو گفت و گویی داشتیم که می خوانید.

آبان ماه سال جاری با حضور مسئوالن دولتی  استان و مدیران شرکت اطلس خودرو، به مناسبت آغاز 
به کار یکی دیگر از عاملیت های مجاز اطلس خودرو جشنی برپا شد. بدین ترتیب شمار نمایندگی های 

مجاز این شرکت در سراسر کشور به چهل عاملیت رسید.
به مناسبت پیوستن عاملیت443  سمنان به مدیریت رضا خسروانی به جمع خانواده ی اطلس با وی 

گفت و گویی داشتیم که می خوانید.

تاش ســرمایه گذاران بر این بوده اســت تا این عاملیت با 
توجه به راهنمایی های مدیران محترم شرکت اطلس خودرو 
و با اســتفاده از تجــارب هفت ســاله در نمایندگی گروه 
خودروسازی ســایپا، بر اساس اســتانداردهای روز صنعت 
خودرو تجهیز و آماده ی بهره برداری گردد تا بدین وســیله 
حــس اعتماد و رضایتمندی مشــتریان در حوزه ی فروش 
و خدمــات پس از فروش محقق شــده و موجبات افزایش 

اثربخشی و کارایی منابع انسانی فرآهم شود.

 جهت آموزش پرسنل و باال بردن مهارت نیروی 
انسانی چه روش هایی را در نظر دارید؟

منابع انســانی مهم ترین ســرمایه ی یک سازمان محسوب 
می شود؛ چنانچه سازمانی قصد داشــته باشد در اقتصاد و 
امور کاری خود پیشــتاز باشــد و در عرصه ی رقابت عقب 
نماند، باید از نیروی انسانی خاق و با انگیزه ی باال برخوردار 
باشــد که در کار گروهی، تجارب و دانش خود را در مسیر 

پیشرفت روزافزون سازمان قرار می دهند. 
گفتنی اســت آموزش پرسنل عاملیت پس از اخذ مجوزات 
الزم جهت همکاری با شــرکت اطلس خودرو آغاز  شــد و 
پرســنل این عاملیت هنگام افتتاحیه بخش قابل توجهی از 
دوره های آموزشی را تحت نظر بخش آموزش فنی گذرانده 

بودند.

 نظــر شــما در خصوص رضایتمندی مشــتریان 
چیست؟

رضایت مشــتری پیش شــرط تمامی موفقیت های بعدی 
سازمان هاســت. به گونه ای که گســترش و ارائه ی خدمات 
بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیرممکن 
است. این عاملیت، به عنوان عضو کوچک خانواده ی بزرگ 
اطلس خــودرو در تاش اســت تــا در راســتای اهداف و 
استراتژی های بلندمدت شرکت اطلس خودرو گام برداشته 
و موجبات رشــد و بهبود مســتمر فعالیت هــای تجاری و 

اقتصادی سازمان را فراهم آورد.
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 پیوستن فضایی با استانداردهای باال
به مجموعه ی اطلس خودرو

این مجموعه، در زمینی به مســاحت 1760 و در زیربنایی 
بالــغ بر1000 متر مربع در ورودی شــهر ســمنان بنا و با 
اســتانداردهای جهانی و شــاخص های بین المللی کمپانی 
کیاموتورز )RED CUBE) استانداردسازی و تجهیز شده است 
و در زمینه ی فروش و خدمات پس از فروش آماده ی ارائه ی 
بهترین خدمات به مشــتریان اســت. رضا خسروانی، مدیر 
عاملیت مجاز 443، ضمن تشــکر از توجه و حمایت فراوان 
مدیران اطلس خودرو در شکل گیری و انسجام این مجموعه، 
در این خصوص گفت:»تمام تاش ما بر آن متمرکز اســت 
که محیطی را طراحی و به اتمام برسانیم که زیبنده ی مردم 
عزیز و فهیم این خطه ی زرخیز از کشورمان باشد؛ باشد که 
با این گام هر چند ناچیز و کوچک در سالی که مزین به نام 
سال حماسه ی اقتصادی است، بتوانیم از کسانی باشیم که از 

دغدغه های رهبری نظام می کاهند.«

 اطلس خودرو بستری جهت پیشرفت 
و اشتغال در استان های مختلف

سعدالدین، فرماندار ســمنان، نیز با اظهار رضایت از افتتاح 
این عاملیت گفت:»نمایندگان دولت در اســتان سمنان از 
کلیه ی کســانی که قصد دارند در این شهر سرمایه گذاری 

کنند، استقبال و حمایت کرده و تاش می کنند راه را برای 
شــرکت هایی که با ســاخت و افتتاح چنین مجموعه هایی 
موجبات اشتغال و پیشرفت این شــهر را فراهم می سازند، 

هموار کنند.«

 گستره ی عاملیت های مجاز اطلس خودرو در 
سراسر کشور در راستای رضایتمندی مشتری

فرهاد احتشــام زاد، معاونت اجرایی اطلس خودرو ضمن ابراز 
خرسندی از حضور در جمع گرم و صمیمی مردم سمنان و 
نیز تبریک به شهروندان سمنانی، نیز در این مراسم با اشاره 
به این که شــرکت کیا دومین شرکت تولید کننده ی بزرگ 
خودرو در کره ی جنوبی محسوب شده که از پاییز 2007 به 
عنوان خودروساز رسمی کار خود را آغاز کرده است، تصریح 
کرد:»امــروز با پیوســتن این عاملیت جدیــد به خانواده ی 
اطلس خودرو به عنوان نماینده ی رسمی کیاموتورز در ایران، 
این شــرکت بالغ بر 40 نماینده در سراسر کشور دارد.« وی 
تاکید کرد:»اطلس خودرو در بین شــرکت های واردکننده ی 
خودرو در ایران موفق به کسب رتبه ی نخست شده و شعار 

این شرکت همواره رضایتمندی مشتری است.« 
بعد از پذیرایــی از مهمانان روبان قرمز افتتاح این مجموعه 
توسط فرماندار محترم شهر سمنان قیچی شد و فضای زیبا و 
بزرگ نمایشگاه توسط عزیزان حاضر مورد بازدید قرار گرفت.

افتتاح دومین عاملیت اطلس خودرو در استان سمنان

فرماندار سمنان: 
»نمایندگان دولت در استان سمنان از 

كلیه ی كسانی كه قصد دارند در این 
شهر سرمایه گذاری كنند، استقبال 
و حمایت كرده و تلاش می كنند راه را 

برای شركت هایی كه با ساخت و افتتاح 
چنین مجموعه هایی موجبات اشتغال و 

پیشرفت این شهر را فراهم می سازند، 
هموار كنند«

عاملیت 443 به مدیریت رضا خســروانی که دومین عاملیت مجاز فروش و خدمات پس از فروش 
شرکت اطلس خودرو در استان سمنان و چهلمین عاملیت مجاز این شرکت در سطح کشور محسوب 

می شود، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. 
مراســم افتتاحیه ی این عاملیت با حضور سعدالدین، فرماندار ســمنان، دکتر شربت دار، شهردار، 
اعضای شورای شهر و مدیران عامل بانك های استان سمنان، مدیر کل ثبت اسناد و نیز سایر مدیران 
دستگاه های اجرایی و برخی مسئوالن شرکت اطلس خودرو از جمله معاونت اجرایی و مدیر فروش، 

سرپرست امور عاملین و سرپرست تبلیغات برگزار شد.

نویسنده:
سمیه سعادتی
سمــت:
کارشناس
بازدید تخصصی گیربكس روابط عمومی

92 اتوماتـیك-آبـان مـاه 

گردآوری:
مریم طبسی

سمــت:
کارشناس 

خدمات ویژه

همیشه رانندگی در میان جاده های پردرخت در حالی كه برگ های هزار رنگ زیر چرخ های خودرو می رقصند 
و همراه با باد و باران باال و پایین می روند، آرام بخش و روح افزاســت، این رویای زیبا و آرامش بخش میسر 
نخواهــد بود، مگر با آرامش خاطر از ســامت خودرو. واحد خدمات پس از فروش شــركت اطلس خودرو، با 
برگزاری طرح بازدید تخصصی گیربكس اتوماتیك كلیه ی خودورهای كیا، اعم از شركتی و غیرشركتی، مانند 
همیشه به رویای مشتریان خود جامه ی عمل پوشانده و با پشتیبانی از خانواده ی خود گامی دیگر در جهت رفاه 
حال آنان برداشته است. این طرح، از 11 تا 16 آبان ماه در عاملیت های مجاز منتخب سراسر كشور برگزار شد.

ورودی تعمیرگاه 643 شیراز   /    شجاعی ورودی عاملیت 442 شاهرود   /    ترابی ورودی عاملیت 111 تهران   /    آرمنیانس  ورودی عاملیت 311 اصفهان   /    حاجی نیلی 

پذیرش خودرو عاملیت 103 تهران   /    بالیران پذیرش خودرو    /    تعمیرگاه مرکزی جلسه ی توجیهی قبل از برگزاری طرح 232 رشت / پوررستگار  جلسه توجیهی قبل از برگزاری طرح عاملیت 521 تبریز / کهنمویی 

تعمیرات و عیب یابی عاملیت 117 تهران / سمیعی زفرقندی    تعمیرات و عیب یابی عاملیت 101 تهران / محسنیان پذیرش خودرو عاملیت 112 تهران   /    حسینی  پذیرش خودرو عاملیت 223 بابل   /    بزرگ روشن 

تست با دستگاه عاملیت 116 تهران / طوروسیان و جاللیان مشاوره ی فنی به مشتری عاملیت 115 تهران /  سلمانی تعمیرات و عیب یابی عاملیت 234 رشت /    پیشتاز خودروگیل     تست با دستگاه عیب یاب عاملیت 571 خرم آباد / باژدان 

در این طرح، مشــتریان از مزایایی همچــون بازدید رایگان 
سیستم گیربکس برای خودروهای شرکتی و غیرشرکتی،%10 
تخفیــف اجــرت خدمــات و ســرویس های دوره ای برای 
خودروهای شرکتی و غیرشرکتی، 30% تخفیف روغن موتور 
کاســترول بــرای خودروهای شــرکتی، 15% تخفیف روغن 

موتور کاســترول برای خودروهای غیرشرکتی، 15% تخفیف 
مکمل شست وشوی گیربکس BG برای خودروهای شرکتی و 

غیرشرکتی بهره مند شدند.
گفتنی اســت این طرح با استقبال عاملیت ها و مشتریان کیا 

روبه رو شد.
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در راستای برگزاری طرح های ویژه در عاملیت های مجاز شرکت اطلس خودرو جهت جلب 
رضایت مشــتریان محترم، این بار یکی از عاملیت های قدیمی این شرکت در کان شهر 
تهــران اقدام به برگزاری طرحی با مضمون »بازدید ویژه ی خودروهای کیا« برای کلیه ی 
خودروهای شرکتی و غیرشرکتی نمود. در این طرح، بازدید فنی و سیستم موتور خودروها 
به صــورت رایگان انجام و همچنین برای کلیه ی خدمات ارائه شــده 10% تخفیف ارائه 
گردید. این طرح که از تاریخ 23 الی 28 شهریور انجام شد، استقبال مشتریان محترم را 

به همراه داشت.

عاملیت سلمانی، به مناسبت نخستین سالگرد بازگشایی عاملیت و در راستای دست یابی 
به رضایت مشــتریان و ارتقاء سطح پذیرش خود، به برگزاری طرحی با مضمون »بازدید 
تخصصی کلیه ی خودروهای کیا« اقدام نمود. این طرح، که از 13 الی 18 مهرماه در این 
عاملیت برگزار شد، شامل بازدید رایگان فنی خودرو و بازدید چهارچرخ بود و  با استقبال 

مشتریان تهرانی روبه رو شد.

بازدید  طرح ویژه ی 
خـودروهـای کیا

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

طرح ویژه ی بازدید خودروهای كیا در عاملیت 
شیدایی  كد 105 تهران

طرح ویژه ی بازدید خودروهای كیا در عاملیت 
سلمانی كد 115 تهران

عاملیت های طوروسیان/ جالیان در تهران، عاملیت پیشتاز 
خودرو گیــل در رشــت و عاملیــت بــاژدان در خرم آباد، از 
عاملیت های نوظهور و فعال شرکت اطلس خودرو هستند که 
در جهت جلب رضایت مشتریان محترم کیا گام برمی دارند. 
این عاملیت ها، ضمن برگزاری طرح های تخصصی شــرکت 
اطلس خــودرو، جهت ارتقاء فعالیت خود بــه برگزاری طرح 
»بازدید تخصصی کلیه ی خودروهای کیا« اعم از شــرکتی و 

غیرشرکتی، اقدام نموده اند. 
این طرح، از 30 شهریور الی 4 مهر در این عاملیت ها برگزار شــد.

تخفیف های ارائه شــده در طرح ویژه ی هر عاملیت به شرح 
زیر بوده است: 

1- تخفیف های ارائه شده در طرح ویژه ی عاملیت 234 رشت، 
شــامل بازدید فنی خودرو به صــورت رایگان، 20% تخفیف 

اجرت خدمات و 10% تخفیف قطعات مصرفی، 
2- تخفیف های ارائه شده در طرح ویژه ی عاملیت 116 تهران، 
شــامل بازدید فنی خودرو به صــورت رایگان، 10% تخفیف 

اجرت خدمات و 5% تخفیف قطعات مصرفی، 
3- تخفیف های ارائه شــده در طرح ویــژه ی عاملیت 571 
خرم آباد، شــامل بازدید فنی به صورت رایگان و 10% تخفیف 

اجرت خدمات.
شایان ذکر است برگزاری طرح های فوق با استقبال مشتریان 

محترم آن استان ها مواجه شد.

طرحویژهیبازدیدخودروهایكیادرعاملیتهای
باژدان)كد571خرمآباد( طوروسیان/جلالیان)كد116تهران( پیشتازخودروگیل)كد234رشت(

ورودی عاملیت 

تعمیرات و عیب یابي

تست با دستگاه عیب یاب

ورودی عاملیت 

ورودی عاملیت پیشتاز خودرو گیل پذیرش خودرو- عاملیت پیشتاز خودرو گیل

ورودی عاملیت طوروسیان وجاللیان  پذیرش خودرو- عاملیت طوروسیان و جاللیان

ورودی عاملیت باژدان پذیرش خودرو- عاملیت باژدان

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت پیشتاز خودرو گیل تعمیرات و عیب یابی- عاملیت طوروسیان و جاللیان

پذیرش خودرو

تست با دستگاه عیب یاب

هدف از برگزاری این طرح
تحقق تعهدات شركت در
راستای ارایه خدمات ویژه و 
جلب رضایت مشتریان می باشد
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 )0411(  521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

  )CNG ( تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج  - روبروی پمپ گاز
کد پستی 5158913771      

4- 6261181 )0311(  311اصفهانعباس حاجی نیلی 2
اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائی حسین آباد -  پالك 335

کد پستی  1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالك 14 - کد پستی 346792593198777777 )026(  121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  3

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزی4
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خیابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالك 9 - کد پستی 1389796711

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز)دولت( - پالك 135 - کد پستی 61959916494-22763992 )021(101تهرانامیر حسین محسنیان5

44404664 )021(103تهرانشرکت بالیران6
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالك 7 

کد پستی  1476785491

88463507 )021(104تهرانسید محمد دیبازر حسینی7
تهران - 45 متری رسالت - بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازی - پالك 1320 

کد پستی 1631693411

66591331 )021(105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی8
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالك 299 ، 301 ، 303  

کد پستی 1318883444

77601840 )021(108تهرانامیر هوشنگ مهاجر9
تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز - ایستگاه عوارضی - پالك  

346 - کد پستی 1564915587

3-22306402 )021(  109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
تهران - خیابان پاسداران - انتهای خیابان ساقدوش - بعد از میدان بنی هاشم 

پالك 317 - کدپستی 1665844144

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالك79 - کد پستی 884037231567719641 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس11

77894648 )021(112تهرانسیدامیر حسینی12
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالك  101- 

کد پستی 1676743713

66510280  )021(114تهرانعبدالرضا محمدی طامه13
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالك257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 )021(115تهرانیحیی سلمانی14
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالك 422 - کد پستی 1733913951

7-66021285 )021(116تهرانطوروسیان-جاللیان15
تهران-خ آزادی- بلوار استاد معین-جنب فروشگاه امكان-پالك 186-

 کد پستی 1341784673

22520082 )021(117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 16
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان  صیاد شیرازی و امام علی )ع( - پالك 924 

کد پستی  163468718

7528811 )0511(422مشهدعلیرضا سیاسی17
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 )0511(424مشهدمهدی هاشمی سیگاری18

6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین19
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالك1082 - 

کد پستی  6164813545

5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار20
اهواز - اتوبان آیت ا... بهبهانی - بعد از میدان جمهوری - پالك  957 

کد پستی 6198693569 

زنجان - کمربندی جنوبی ) خیام ( - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانیان21

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

کد پستی 3616798411

سمنان - میدان  قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 )0231(443سمنانخسروانی23

شیراز - خیابان سعدی - بین مكتبی وایزدی - کد پستی 22228977135836495 )0711( 643شیرازسید سامان شجاعی 24

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-2292553 )0281(251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی25

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 )025(331قماسماعیل آخوندی خضرآباد26

27
جاوید امیری-  یوسف امیری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی  4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللی28

4-8842002 )0131(232رشتکامبیز پوررستگار29
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گیل30

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل31

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان32

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی33

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 32520204731659439 )0111(  223بابلشرکت بزرگ روشن 34

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 )0121( 224آملسید مجتبی موسوی35

32247106 )086(371اراكمصطفی شاپوری36
اراك - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالك  74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 )0851(341مالیرحبیب اله فرهادی فر37

2654436 )0811(342همدانعلیزاده38
همدان-خیابان 17  شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 )0351(322یزداحمد قناد باشی39

1392/09/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های آبان ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت 331 قم 

جناب آقای 
اسماعیل آخوندی خضر آباد 

 فــروش
عاملیت  121 کرج 

جناب آقایان محمدرضا معینی 
و خسرو زمانی

قـطعـات
عاملیت 331  قم 

جناب آقای 
اسماعیل آخوندی خضر آباد 
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