


در ســالی که گذشت، اطلس خودرو موفق شــد تا گام های استواری 

در کســب رضایتمندی مشــتری در حوزه ی خدمات پس از فروش 

بردارد؛ اما توجه به تعالی ســازمانی، این شــرکت را بر آن می دارد که 

دستاوردهایی چون کســب رتبه ی یک رضایتمندی مشتری در این 

حوزه را، به مثابه سکوی پرشی بداند که به افزایش کیفی دستاوردهایی 

که تا امروز داشته است، منتهی می شود.

اگرچه در حوزه ی خدمات پس از فروش، بســیاری از شــاخص ها به 

مدد آمار قابل ســنجش و اندازه گیری اند، اما مدیران اطلس خودرو  با 

علم به این که مفهوم »کیفیت« بی انتهاست و از هر نقطه ی مطلوبی، 

مطلوب تــر هم وجود دارد، هیچ گاه روند پیش روی به ســمت جلو را 

متوقــف نخواهند کرد؛ حتی اگر به لحاظ معیارهای کمی، به نقطه ی 

مطلوبی رسیده باشند.

از این رو، اطلس خودرو در نظر دارد در ســال جدید، بستر حمایتی از 

مشتریان را در ابعادی وسیع تر بگستراند. در این راستا، نقش شبکه ی 

امداد سیار توسعه خواهد یافت تا زمان خدمات رسانی به مشتریان به 

حداقل برسد.

از طرفی این شــرکت در سال جدید، تعداد طرح های ویژه ی خدمات 

مشتریان خود را افزایش داده و بر مدت آنها خواهد افزود تا مشتریان 

بیشتری بتوانند از این طرح ها بهره ببرند. البته بسیاری از عاملیت ها در 

استان های مختلف کشور، مستقل از طرح های سراسری اطلس خودرو، 

به اجرای طرح هایــی در محدوده ی جغرافیایــی عاملیت خود اقدام 

کرده اند که این روند در ســال جدید نیز به طــور قطع ادامه خواهد 

داشت.

به بیانی »کاهش زمان خدمات رســانی به مشــتریان« از اولویت های 

چشــم انداز اطلس خودرو برای سال جدید اســت و برای نیل به این 

هدف، افزون بــر موارد فوق، افزایش مهارت کارکنان و هر نوع اصالح 

سیستماتیکی که منجر به بهبود روند رابطه ی عاملیت ها با مشتریان 

شود، در دستور کار قرار دارد.

امیدواریم بتوانیم سرمایه ای که تا امروز از رضایتمندی مشتریان کسب 

کرده ایم را دســتمایه ی رشد و بالندگی هر چه بیشتر کرده و هر سال 

بیشتر از سال قبل شعار »پشتیبان هم چون خانواده« را محقق سازیم.
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ســرمقالــه



چهار پله صعود در میان 100 برند برتر جهانی در سال 2014  
امسال سیزدهمین سالی اســت که شرکت مشاوره ای اینتربرند، فهرستی از بهترین برندهای 
جهانی را معرفی می کند. اینتربرند هر ســاله، با اســتفاده از استاندارد ویژه ی خود در حوزه ی 
مدیریت برند، لیست 100 برند برتر دنیای تجارت را در حوزه های مختلف گزارش می کند. در 
حال حاضر، این گزارش از نظر اهمیت و صداقت بر ســایر روش ها ارجحیت داشته و بسیاری 

از شرکت های مشاوره، به ارجاع به این گزارش سعی داشته و آن را کامال بی طرف می دانند.
در این گزارش، کیاموتورز با صعود چهار پله ای نسبت به سال گذشته، در جایگاه هشتاد و سوم 
 قرار گرفته است. کیاموتورز، با قرار گرفتن در بین برندهای مطرح خودروسازی دنیا نظیر بی. ام. و 
و بنز، همچون ســتاره ای درخشان در بین خودروسازان جهانی است. این شرکت، به سرعت در 
حال پیشرفت و تبدیل شدن به برندی است که بیشتر به در پی شگفت آفرینی و ایجاد حسی تازه 
در بین مشتریان خود است. این تصویر دینامیک برند و هم چنین بهای مناسب محصوالت کیا، آن 
را به انتخابی ایده آل برای جوانان و کسانی که برای نخستین بار به خرید خودرو اقدام می کنند، 
مبدل نموده اســت. شایان ذکر است در این فهرســت 100 تایی، نام 14 خودروساز و اسامی 
برندهای تویوتا، بنز و بی. ام. و، هوندای، فورد، هیوندای، پورشــه و شورولت به چشم می خورد. 
اینتربرند، چند معیار مختلف را در محاســبه ی ارزش برند به کار گرفته است که عملکرد مالی 
و خدمات پس از فروش، در آن معیارها نقش مهمی دارند. سودآوری ، دوست دار محیط زیست 
بودن و حرکت از سوی ارزش محوری به رهبری طراحی ، همگی نشان دهنده ی آینده ای روشن 
برای کیاموتورز در ســطح جهانی هستند.  به همین دلیل کیا در سال 2013 جایگاه ارزنده ای 

در بین 100 برند برتر جهانی اعالم شده از سوی مؤسسه ی اینتربرند را از آن خود کرده است.

 Kia’s Game On ارائه ی نرم افزار موبایل
توسط کیاموتورز به هواداران مسابقات تنیس

مسابقات اپن استرالیا، هر ساله شاهد ظهور ستارگان جوان بی شماری در این عرصه بوده است. 
کیاموتورز، به عنوان حامی اپن استرالیا، خوشحال است که می تواند تجربه ی بازی تنیس را برای 
هوادارانش در سرتاسر جهان لذت بخش تر ساخته و به عنوان حامی رسمی این مسابقات شناخته 
شود. در همین راستا، کیاموتورز نرم افزار موبایل Kia’s Game On را با هدف باال بردن مشارکت 

هواداران در نخستین تورنمنت گرند اسلم امسال عرضه کرد.
نرم افزار  Kia’s Game On که توسط شرکت Mnet ساخته شده است، به عالقمندان این امکان 
را می دهد تا بتوانند در مقابل تلویزیون خود، سرویس تنیس باز حرفه ای و سریع ترین سرویس زن 
جهان یعنی ســام گراث )Sam Groth( را برگردانند. ســام گراث، به داشتن سرویسی به نام 
»بمب« و با سرعت 263 کیلومتر بر ساعت شهرت دارد. گوشی شما مانند کنترل کننده ی بی سیم 
بازی، خودش به طور مستقل عمل می کند و  به شما اجازه می دهد تا خود را به طور مستقیم، در 

برابر یکی از بهترین سرویس زن های جهان به بوته ی آزمایش بگذارید.
این نرم افزار، از زمان عرضه به بازار و تنها در طی برگزاری اپن استرالیا، چیزی بیش از 193,000 
مرتبه، هم از طریق سیستم عامل آیفون و هم اندروید دانلود شده است. این امر نشانگر موفقیت 

نرم افزار ساخته شده توسط کیاموتورز است. 

رونمایی از کیا اپتیمای 2014 در نمایشگاه خودروی شیکاگو 
 کیاموتورز آمریکا، از ســدان ســایز متوســط اپتیما هیبرید 2014، به عنوان یکی از سه 
خودروی دوست دار محیط زیست که در نمایشگاه شیکاگو معرفی شده بود، رونمایی کرد. 
اپتیمای هیبرید 2014، در واقع نســخه ی پیشرفته و ارتقایافته ی همتای بنزینی اش است 
که در اواخر پاییز ســال گذشته وارد بازار شــده بود. اپتیمای هیبرید 2014، با بهبودهای 
منحصربفرد در تجهیزات، شامل به روزرسانی کمربند جلویی و عقبی جهت افزایش کارایی 
آیرودینامیک، طرح های جدید چرخ و عناصر جلوپنجره ای، نسل پیشین خود را که عنوان 
  Edmunds.com یکی از »یازده سدان با مصرف سوخت بهینه در سال 2013« را از سایت

از آن خود کرده بود، پشت سر می گذارد.
اورث هدریــک، معاونت برنامه ریزی محصوالت کیاموتورز آمریــکا، گفت:» اپتیما هیبرید 
یــک جزء مهم و بی نقص رویکرد رو به پیش و پیشــرفت کیاســت. این خــودرو در بین 
خودروهای هم رده ی خود، منحصر به فرد است؛ زیرا نه تنها برای مالکان امکان صرفه جویی 
در هزینه های ســوخت را فراهــم آورده و آلودگی کم تری ایجاد می نماید، بلکه به آنها یک 
را واقعا به یک انتخاب جذاب هیبریدی تبدیل می سازد.«طراحی در ســطح کالس جهانی، عملکرد قدرتمند و شخصیتی مجلل ارائه می دهد که آن 

 آغاز طرح بازدید تخصصی 
قبل از سفر تعطیالت نوروز 93 خودرو های کیا

عاملیت هاي مجاز منتخب شــرکت اطلس خودرو، از روز شــنبه سوم لغایت پنجشنبه پانزدهم 
اسفندماه، طرح ویژه ی بازدید آخر سال را اجرا می کنند.

با آغاز سال نو و افزایش مسافرت هاي برون شهري، به دارندگان خودرو توصیه می شود تا نسبت به 
بازدید خودرو قبل از سفر اقدام کنند. 

در این راستا، واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، طرح بازدید تخصصي قبل از سفر 
نوروز 93 را در عاملیت هاي مجاز منتخب این شــرکت برای دارندگان خودروهای کیا در سراسر 

کشور برگزار مي کند. 
گفتنی است خدمات و تخفیف قابل ارائه ی بازدید فني خودرو به صورت رايگان )شامل خودروهاي 
شــرکتي و غیرشرکتي( عبارت اســت از 30% تخفیف روغن موتور کاسترول )براي خودروهاي 
شرکتي(، 15% تخفیف روغن موتور کاسترول )براي خودروهاي غیرشرکتي(، 10% تخفیف اجرت 
سرویس هاي دوره اي )شامل خودروهاي شرکتي و غیرشرکتي( و 10% تخفیف قطعات مصرفي 
)فیلتر هوا، فیلتر ســوخت، فیلتر تهویه ی مطبوع، فیلتر روغــن، لنت ترمز جلو و عقب، تیغه ی 

برف پاك کن جلو و عقب، شمع و تسمه ی دینام برای خودروهاي شرکتي(. 

 آماده باش امدادگران شرکت اطلس خودرو جهت طرح امداد نوروزی 93
 همچنیــن همراه با رســیدن بهار امدادگران شــرکت اطلس خودرو از 28 اســفند92 الي15 
فروردین93، در ایستگاه هاي امداد آماده ارائه خدمات و مشاوره فني به کلیه مشتریان محترم کیا 
بوده و نیز برخي عاملیت هاي مجاز به صورت شیفت آماده ارائه خدمات به مشتریان محترم هستند.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره شبانه روزي 44503766-021تماس حاصل فرموده و یا به 

سایت www.atlaskhodro.com مراجعه نمایید.

شرکت کیاموتورز آمار فروش جهانی اش را 
در ژانویه ی 2013 اعالم کرد 

آمار فروش خارجی، داخلی و کارخانه های خارج از کشــور که شــامل خودروهای سواری، 
تفریحی )RVs( و خودروهای تجاری می شــود، در مجموع رقمی معادل 216,606 دستگاه 
خودروی فروخته شده را نشان می دهد. این آمار در مقایسه با سال 2012، افزایش ساالنه ی 

2,6 درصدی را نشان می دهد. 
در ماه ژانویه، شرکت کیاموتورز افزایش های ساالنه ی  خود را به شرح زیر اعالم کرد:

 چین با رشد 8,5% و فروش 40,173 دستگاه، اروپا با رشد 2,7% و فروش 39,093 دستگاه، 
بازارهای عمومی با رشــد 2,4% و فروش 40,173 دستگاه و آمریکای شمالی با رشد 2,3% و 
40,894 دستگاه. پرفروش ترین مدل کیا، با فروش 38,104 دستگاه در بازارهای خارجی در 
ماه ژانویه 2013، سراتوی بخش C بوده است که در برخی بازارها با نام فورته یا K3 شناخته 
می شــود. ریو بخش B )با نام K2 در چین( با فروش 36,400 دستگاه، دومین آمار پرفروش 
خودرو بوده است. این در حالی است که  CUV جمع و جور اسپورتیج، سدان بخش D اپتیما 
و CUV سورنتوی سایز متوسط هر کدام با فروشی به ترتیب با 33,315،18,144 و 13,860 
دستگاه خودرو، در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. توماس اوه )Thomas Oh(، معاون اجرایی 
شــرکت کیاموتورز، گفت:» این واقعاً دلگرم کننده اســت که با ثبت فروش مثبت در تمامی 
بازارهای خارجی اصلی مان، به سال 2014 وارد شدیم. در سال های اخیر، برند کیا به یکی از 
بازیکنان جریان اصلی این صنعت تبدیل شــده است. ما با محصوالت شگفت انگیز جدیدمان 
در سرتاســر دنیا، از سدان لوکس K900 که به تازگی در آمریکا عرضه شده است، گرفته تا 
نخستین خودروی تمام برقی جهان – سول EV- که امسال روانه ی بازار خواهد شد، مشتاقانه 

برای به دست آوردن رضایت خریداران و مصرف کنندگان خودرو در جهان تالش می کنیم و 
با امید بسیار به راه خودمان ادامه می دهیم.«

بر اساس آخرین گزارش سازمان شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛
 سراتو و پیکانتو، پرچمداران اطلس خودرو

طبق آخرین گزارش شــرکت بازرسی، کیفیت و استاندارد ایران از رضایت مشتریان نسبت به 
کیفیت خودروها، کیاپیکانتو با کسب بیشترین امتیاز در بین خودروهای سواری، در رده قیمتی 
خود، در جایگاه نخســت ایستاد. کیاسراتو نیز با پشت سر گذاشتن رقبایي همچون مزدا3 ، ام 
جي و هیوندای i20 بیشترین میزان رضایت مشتریان ایراني را در بین خودروهای 80 تا 100 

میلیوني به دست آورد.
گفتنی اســت این گزارش هر شش ماه یکبار بر اساس سنجش میزان رضایت مالکان خودروها 
انجام مي شود و در جدیدترین گزارش اعالمي، میزان رضایت مشتریان از کیفیت 43 خودروی 
ســواری در نیمه ی نخست سال 92، مورد بررسی قرار گرفته و این خودروها در شش دسته ی 
قیمتی »کم تر از 20 میلیون تومان«، »20 تا 40«، »40 تا 60«، »80 تا 100« و »بیش از 100 

میلیون تومان« تقسیم شده اند.
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بيستم بهمن ماه 92، مديران عامليت هاي مجاز شركت اطلس خودرو، به دعوت واحد قطعات يدكي، در 
راستاي مروري بر چگونگي نظام ارزيابي و كسب حداكثري امتياز و ارتقاء رتبه عاملين، در هتل المپيك 
تهران گرد هم آمدند تا در جهت رفع ابهامات احتمالي در اين حوزه، قدم بردارند. در اين نشست، رضا 
اخباريه مدير واحد قطعات يدكي شركت اطلس خودرو گزارشی كلي از »وضعيت اجراي ارزيابي و كارانه 
قطعات يدكي« ارائه داد و كاميار فرنوش سرپرست فروش نيز »نحوه اجراي ارزيابي را ارائه و روش 
تعيين شاخص ها و داليل تغييرات شاخص ها« را تشريح كرد؛ در پايان  منوچهر حسين خاني كارشناس 

واحد قطعات جزئياتی در خصوص »چگونگي نحوه محاسبات كارانه« را ارائه داد.

 مروري بر طرح جامع نوين 
پرداخت واحد قطعات 

از جمله مباحث ارائه شــده در ایــن دوره، مروري بر »طرح 
جامع نوین واحد قطعات« بود که توســط رضا اخباریه ارائه 
و اهمیت آن تأکید شد؛ در این بخش مزایا و تاثیرات مثبت 
اجراي این طرح از ابتدا در شــبکه در مبحث پرداخت کارانه 
قطعات یدکي معرفی و مقایســه اي بــر مزایاي طرح جدید 

نسبت به طرح قدیم براي عاملیت ها صورت گرفت.
همچنین ضمن مــروري بر اهداف کالن ســازمان از طرح 
رتبه بنــدي عاملیت ها، به مزایایي ناشــي از فعالیت پویاي 

عاملین در طرح مذکور و مشــکالت ناشي از عدم همگرایي 
عاملیت ها با سایر عاملین در شبکه اشاره شد.

 روش ارزيابي واحد قطعات يدکي

»نحوه تعیین شاخص ها و روش ارزیابي واحد قطعات یدکي« 
مبحث دیگری بود که در بخش دوم، توســط کامیار فرنوش 
ارائه شد؛ وی با اشاره به بیان هدف از ارزیابي شبکه خدمات 
پس از فروش در حوزه تامیــن قطعات یدکي، روش اجراي 
ارزیابي حضوري و غیر حضوري را تشریح کرده و به بررسي 
شاخص هاي ارزیابي پرداخت. فرنوش همچنین حوزه هاي 

برگزاري مراسم هم اندیشي عاملیت هاي 
شرکت اطلس خودرو در حوزه قطعات یدکي

اصلي تعیین شــاخص هاي ارزیابي را معرفي و روش ارزیابي 
شاخص هاي حضوري و غیر حضوري را تشریح کرد؛ ایشان 
همچنین در انتهــا با مد نظرقرار گرفتن اهمیت بهره گیري 
از پرســنل کار آزموده، تاثیر پرســنل آموزش دیده بر روي 

شاخص هاي ارزیابي را مورد تحلیل و بررسي قرار داد. 

 ارائه مدون تجربيات توسط رتبه های برتر

در پایــان این بخش مدیران دو عاملیــت  معیني- زماني و 
شــجاعي، چگونگي مراحل دســتیابي به رتبــه A در حوزه 

قطعات یدکي و مزایاي استفاده از این جایگاه را ارائه دادند.

 روش اجراي طرح کارانه قطعات يدکي

در بخش سوم  نیز منوچهر حســین خاني مروري بر روش 
اجراي طرح کارانه قطعات یدکي را داشت. وی هدف اجراي 

طرح و چگونگي نحوه محاسبه دریافت کارانه را بیان کرد.
منوچهـر حسـین خاني همچنیـن در مـورد چگونگي اعالم 
گـزارش بدهـکاري/ بسـتانکاري عاملین در حـوزه قطعات 

یدکـي، توضیحاتـي ارائه داد.

 برگزاری جلسه پرسش و پاسخ

پس از ارائه مطالب، در جلسه پرسش و پاسخی مدعوین به 
طرح سواالت، مشکالت و پیشنهادات خود پرداختند و سواالت 
آنها توسط ارائه کنندگان دوره به بحث و تبادل نظر گذاشته 
شد؛ از این بخش که با حضور فرهاد احتشام زاد معاون اجرایی 
شرکت اطلس خودرو برگزار شد، به نوعی مي توان، به عنوان 
»هم اندیشي کارآمد مدیران و کارشناسان ارشد عاملیت هاي 
مجاز با شرکت اطلس خودرو در حوزه قطعات« یدکي یاد کرد.  

 معرفي عامليت هاي برتر واحد قطعات 

این نشست یک روزه با معرفی عاملیت هاي برتر واحد قطعات 
بــه کار خود پایان داد کــه در آن »عاملیت  های رتبه A در 
حوزه قطعات«، »عاملین برتر در شاخص بیشترین رشد امتیاز 
ارزیابي درحوزه قطعات یدکي« و »عاملین برتر در شــاخص 
ثبات امتیاز ارزیابي در حوزه قطعات یدکي« به شبکه معرفی 
و از آنها تقدیر به عمل آمد.؛ همچنین از »پرسنل برتر عاملین 

در حوزه قطعات یدکي« نیز قدرداني شد.

 A عامليت هاي رتبه
در حوزه قطعات يدكي:

عامليت مجازرتبه

عاملیت 643 استان فارس)شجاعي(رتبه اول

 عاملیت 121 استان البرز )معیني و زماني(رتبه دوم

عاملیت 571 استان لرستان )باژدان(رتبه سوم

عاملين برتر در شاخص بيشترين رشد امتياز ارزيابي 
درحوزه قطعات يدكي: 

عامليت مجازرتبه

عاملیت 371 استان مرکزي )شاپوري(رتبه اول

 عاملیت 232 استان گیالن )پور رستگار(رتبه دوم

عاملیت 103 استان تهران )شرکت بالیران(رتبه سوم

عاملين برتر در شاخص ثبات امتياز ارزيابي 
در حوزه قطعات يدكي:

عامليت مجازرتبه

عاملیت 521  استان آذربایجان شرقي )برزگر کهنمویي(رتبه اول

 عاملیت 221 استان مازندران )نادري علمداردهي(رتبه دوم

عاملیت 111 استان تهران )آرمنیانس(رتبه سوم

پرسنل برتر عاملين 
در حوزه قطعات يدكي:

عامليت مجازنام و نام خانوادگیرتبه

عاملیت 103 استان تهران)شرکت بالیران( خانم نسیم جعفريرتبه اول

عاملیت 224 استان مازندران )موسوي( آقاي حسام اقواميرتبه دوم

 عاملیت 422 استان خراسان رضوي )سیاسي(خانم لیلي غالميرتبه سوم

نویسنده:
فاخته برقی شيرازی
سمــت:
کارشناس قطعات
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جشنواره کودک، نوجوان و هوای پاک« که از ۶ بهمن لغایت ۹ بهمن ماه، همزمان با هفته هوای پاک، 
در پارک طبیعت پردیســان شد، در حالی به کار خود پایان داد که اطلس خودرو را به عنوان یكي از 

سازمانهاي حامي محیط زیست و فعال در افزایش کیفیت زندگي هموطنان معرفي کرد. 

  برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع هوای پاک 
توسط اطلس خودرو

اطلــس خودرو همنوا با کمپانی ای کــه نمایندگی آنرا به 
عهده دارد یعنی کیا موتوز و در راســتای توجه به تعهدات 
اجتماعی برند مســئول، ایده برگزاری مســابقه نقاشی با 
موضوع هوای پاك را در سراســر کشور به اجرا در آورد تا 
نقشی در فرهنگ سازی توجه به محیط زیست بازی کند.

شــرکت اطلس خــودرو در این جشــنواره بــا برگزاري 
مســابقه سراسري نقاشي مدارس تهران با موضوع آلودگي 
هوا مشــارکت فعال داشــت و برنده این مسابقه از دست 
فرهاد احتشام زاد، معاونت اجرایی اطلس خودرو هدیه خود 

را دریافت کرد.

در کنســرت های ســاالنه ی گروه وصل یار، هــر بار یکي از 
چهره هاي هنري کشــورمان، این گروه را بــه عنوان حامي 
همراهي مي کند. امســال نیز فاطمه معتمدآریا، حامي گروه 
وصل یار بود و این دومین دفعه ای بود که یک بازیگر سینما و 
تئاتر با گروه موسیقی »وصل یار« همراه شد. سال گذشته نیز 

آنا نعمتی این گروه را همراهی کرد. 
گالب آدینه، شــیرین بینا، مسعود آب پرور، حمید مظفری، 
اســماعیل آقاجانی، ولی اهلل مومنی، حمیدرضا پگاه، سپند 
امیرســلیمانی، پــدرام بهرامی فر، محمــد ابراهیمیان، الناز 
سلیمانی، هلی صادقی، زهره شکوهمند، محبوبه بیات و جمع 
زیادی از هنرمندان سینما تئاتر از مهمانان این کنسرت بودند 
و همچنین ســفرای ایتالیا و اسپانیا و چهره های علمی بین 

المللی در آن حضور داشتند.
 گفتنی است گروه وصل یار، با طراحی و نحوه ی اجرا، سعی 
دارد ســینما و تئاتر را با موسیقی پیوند بزند. به همین دلیل 
در تالش است تا هنرمندان سینما و تئاتر با این گروه همراه 
شوند. امیر اثباتی مدیر گروه در این باره گفت:» کنسرت های 
ما تلفیقی از موســیقی و تئاتر است و ما به دنبال پیوند دادن 
جنبه هــای تعالی بخــش هنرهای مختلــف در یک جهت 
هســتیم.« وی افزود:» به همین دلیل عالقمندیم هنرمندان 

سینما و تئاتر را نیز وصل یاری کنیم و از آنها بخواهیم که تاثیر 
درآمیختن این هنرها را نادیده نگیرند.« اثباتی ادامه داد:»وصل 
یار قرار است هر سال یکی از هنرمندان عرصه های مختلف را 
با خود همسو ســازد و با این کارش قصد دارد یادآوری کند 
ذات هنر آمیزه  ای است در هم تنیده. به این ترتیب چند هنر 
در تلفیق با هم، مخاطبان بیش تری را تحت تاثیر و جذبیت 
قرار خواهد داد.« گفتنی است در روز دوم این کنسرت آلبوم 
جدید گروه به دست معتمد آریا رونمایی شد و امیر اثباتی با 
اعالم این خبر تصریح کرد:» این آلبوم را به اســتاد همایون 
خــرم تقدیم کرده ایم چرا که معتقدیم اگر یک اثر در قلب و 
روح مردم ثبت میشود علت آن روحی است که صاحب اثر در 
آن دمیده و ما نیز به دنبال همین جنبه متعالی هنر هستیم.« 
گروه موســیقی وصل یار، ســال 1382 شــکل گرفت و با 
نوآوری هایی که در زمینه ی موســیقی تلفیقی و درآمیختن 
این هنر با ســینما و تئا تر داشته، توانسته است توجه و نظر 
مخاطبان را به خود جلب کند. شــایان ذکر است گروه وصال 
یار در ســال 1380 با عنوان گروه »وصل صوفیان« تشکیل 
شــده بود و پس از اجراهاي متعددي در کشــورهاي ترکیه، 
آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان و الجزایر، نام خود را از »وصل 

صوفیان« به »وصل یار« تغییر داد.

 از طرف سازمان حفاظت محیط زیست اعالم شد:

معرفي  اطلس خودرو به عنوان سازمان حامي محیط زیست
اطلس خودرو اسپانسر کنسرت گروه وصل یار

کنســرت »گــروه وصــل يار« بــا اسپانســری اطلس خــودرو، بهمن ماه امســال برگزار شــد. 
اطلس خودرو در راســتاي حمايت از برنامه هاي فرهنگي ـ هنري، اين بار، اسپانســری اصلي 
کنســرت اين گروه موســيقی را به عهده گرفت که در روزهاي 13 الي 15 بهمن ماه در تاالر 

وحدت تهران برگزار شد.

 تقدير رييس سازمان محيط زيست از اطلس خودرو
 در اختتامیــه ایــن جشــنواره اطلــس خودرو توســط 
معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیست مورد تقدیر قرار گرفت. معصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهور و رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
حضور در اختتامیه جشــنواره کودك، نوجوان و هوای پاك 
ضمن تشــکر از دســت اندرکاران برگزاری این جشنواره، 
نهادهای مدنی، ســازمان های همکار، خانواده ها، مدارس و 
در نهایت مهــم ترین مخاطبان برنامه، کودکان و نوجوانان، 
گفت: نســل کودکان امروز، آینده ســازان فردا هستند و به 
همین دلیل اهمیت آموزش آن ها و حفظ محیط زیست به 

عنوان امانتی برای آیندگان دوچندان است.

غرفه اطلس خودرو در محوطه تاالر وحدت با استقبال و توجه مهمانان کنسرت مواجه شد تا با محصوالت کياموتورز بيشتر آشنا شوند.
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به موازات رونمایي از نســخه ی جدید، براي آگاهي بیشــتر 
کاربــران فعالیت هایي صورت گرفت که می توان به ارســال 
پیامک، درج بنر و انتشــار خبر  در وب سایت هاي پربازدید 
اشــاره کرد که برای معرفی بیشتر این ســایت انجام شد. 
استقبال گســترده ی مخاطبان از نســخه ی جدید سایت، 
موجب شد تا بازدید از وب سایت اطلس خودرو از نظر کمي و 
کیفي به میزان زیادي بهبود یابد. به طوری که میزان بازدید 
از این وب سایت نسبت به آغاز سال رشد چشم گیری تا 182 
درصد را نشــان مي دهد و این میزان از ابتداي فعالیت این 

وب سایت، به باالترین نقطه رسیده است.
 پس از رونمایی از نســخه ی جدید وب سایت، میزان حجم 
تعداد صفحات بازدید شده نیز نسبت به ماه پیش از آن %57 

و نسبت به آغاز سال 2013،  139% رشد داشته است.
متوســط زمان بازدید از  صفحات، نسبت به ماه پیش از آن 
6% و در ماه دوم 29% رشد نشان مي دهد؛ در مجموع نسبت 
به ابتدای ســال 2013،  72%  افزایش داشته است و از آغاز 
فعالیت رسمی این وب سایت به باالترین میزان رسیده است.
این آمارها و این رشــد قابل توجه، نشان مي دهد نسخه ی 
جدید سایت نسبت به سایت سابق توانسته کاربران بیشتري 
را به خود جلب نماید و نیز با ســلیقه و نیازهاي مخاطبان 

خود همسوتر شده و موفقیتي دیگر در کارنامه ی فعالیت هاي 
این شــرکت رقم زده اســت. فاز دوم پروژه ی وب ســایت 

اطلس خودرو در سال 93 اجرایي خواهد شد. 
ــش  ــایت بی ــات در وب س ــتجوي اطالع ــاز دوم جس در ف

از پیــش تســهیل خواهــد شــد و  خدمــات اینترنتــي آن 
ــت. افزایــش خواهــد یاف

نمودار زیر میزان بازدید از وب سایت اطلس خودرو را در طول 
سال گذشته، نشان مي دهد.

اطلس خودرو دات کام، پیشتاز و موفق 
ارزش گذاري و توجه به خواسته ها و نيازهاي مشتريان، به عنوان مخاطبان اصلي سازمان، همواره سرلوحه ی فعاليت شرکت اطلس خودرو در همه ی 
حوزه ها بوده اســت. در اين راســتا، واحد بازاريابي، تمام توان خود را به کار گرفته است تا بستر مناسبي براي تأمين انتظارات مشتريان در حوزه ی 

اطالع رساني فراهم نمايد؛ به طوری که برای تحقق اين امر، از ابزارها و روش هاي مختلفي جهت آگاه سازي ايشان بهره مي گيرد.  
آذر ماه ســال جاری، هم زمان با ششــمين سالگرد تأسيس شرکت، وب ســايت اطلس خودرو به عنوان مهم ترين رسانه ی برون سازماني اطلس خودرو، 
جان تازه اي يافت و با مشــارکت واحد بازاريابي و واحد انفورماتيک، نســخه ی جديد آن در اختيار همه ی مخاطبان اين رســانه قرار گرفت. نســخه ی 
جديد، از نظر ســاختاري برگرفته از اســتانداردهاي وب ســايت شرکت کياموتورز اســت و از نظر طراحي ظاهري، محتواي اطالعاتي و دسترسي ها نيز 

بازطراحي شده است.

رانندگی در زمستان؛ آشنایی با الستیک های زمستانی

بايد بپذيريم که آمار تصادفات رانندگی در زمستان باالست. حقيقت اين است که در همه جای دنيا، از آمريکا گرفته تا همين ايران خودمان، مردم 
واقعا نمی دانند در زمستان چطور بايد رانندگی کنند. هر سال عواملی مانند سرعت باال، اصطکاک اندک سطح جاده ها و ترمزهای عمل نکرده، باعث 

می شوند تا صدها هزار تصادف در جاده ها رخ بدهد که متاسفانه هزاران مورد کشته و زخمی نيز در ميان آنها ديده می شود.
بنابرايــن رانندگی در شــرايط غيرعادی مثل بارندگی و يخبندان، اصول و قواعد خاص خــودش را می طلبد تا حوادث رانندگی در اين ماه به حداقل 

ميزان خود برسد. اما اين اصول و قواعد چيست؟ 

از آنجــا کــه رانندگی ایمن یکــی از اصــول و اولویت های 
همیشــگی کیاموتورز در هر شــرایطی بوده است، بنابراین 
تیم تحقیق و توسعه ی کیاموتورز )R&D( با ارائه و گسترش 
راهکارها و فناوری های نوین، از رانندگان خودروهای خود در 

فصل سرما محافظت می کند.
ایــن نکته قابل ذکر اســت کــه گروه تحقیق و توســعه ی 
کیاموتورز در صنعت خودرو، به عنوان یکی از رهبران فکری 
در ارائــه ی سیســتم های نوین امنیتــی و عرضه ی آخرین 
تحــوالت تکنولــوژی در زمینه ی ایمنــی و امنیت خودرو 

شناخته می شود.
کیا، در خودروهای خود بسیاری از مکانیسم های ایمنی نظیر 
ترمــز 2ABS، 1EBD و 3VDC را برای محافظت protect از 

راننده و سرنشین در نظر گرفته است.

 رانندگی با الستيک های زمستانی

 با توجه به این که الستیک ها در حفظ امنیت، بیش از کمربند 
ایمنی و کیسه های هوا اهمیت دارند، با آغاز فصل سرما وقت 

آن رسیده که در مورد آنها فکری بیاندیشیم. 
هوای اغلب شهرهای ایران در پاییز و زمستان، برفی و بارانی 
است. بنابراین خیابان های شهری و جاده های بین شهری در 
این مناطق لغزنده هستند. با این که اغلب ما از الستیک  های 
چهارفصل اســتفاده می کنیم، اما اطالعات چندانی راجع به 
انــواع آنها نداریم. در این بخش اطالعاتــی در مورد یکی از 
انواع الستیک ها را که استفاده از آن در فصل زمستان توصیه 

می شود، در اختیار شما قرار می دهیم.
الستیک های زمستانی winter tyres تنها برای هوای برفی 
طراحی و ســاخته نشــده اند. جنس نرم مواد اولیه به همراه 
عاج های زبرتر، بــه آنها کمک می کند تا در ایجاد اصطکاك 

بر سطوح خشک، سرد و یخ زده ی خیابان ها کارآمدتر باشند. 
این نوع تایرها در چنین شرایط آب و هوایی، از الستیک های 
»چهار فصل« بهتر عمل می کنند. الســتیک های زمستانه، 
قابلیت ترمزگیری بهتری در زمین ها و جاده های برفی و یخی 
دارند. هم چنین طراحی عاج این الستیک به گونه ای است که 
قابلیت کارکرد در زمین هــای یخی را فراهم و به گونه ای از 

انباشتگی برف بر روی الستیک جلوگیری می کند.

 تفاوت تاير چهارفصل و 
الستيک زمستانی در چيست؟

تایــر چهارفصل، بــرای عملکرد مناســب در تمامی فصول 
طراحی شده اســت؛ با این حال بهترین گزینه جهت هوای 
برفــی و یخبندان نیســت؛ چــرا که تایرهــای چهارفصل، 
مشخصه های بسیار خوب تایرهای زمستانی را ندارند. بعضی 
از این مشــخصات عبارت اند از ترکیبات الستیکی مختص 
ســرما، الگوها، کانال ها و طرح های ویژه ی روی تایر که برای 
حرکت مناسب بر روی سطح خیس و یا برف در نظر گرفته 
شــده اند. بنابراین، با توجه به این که این طرح ها و الگوها بر 
روی یک تایر چهارفصل تعبیه نشــده اســت، این الستیک 

نمی تواند کارآیی تایر زمستانی را داشته باشد!

 برفی بر روی زمين نيست! آيا باز هم بايد 
از تاير زمستانی استفاده کنم؟

با کاهش دما، عملکرد تایر چهارفصل بر روی ســطح خشک 
کم تر می شــود. تا دمای پنج درجه ی ســانتیگراد، می توان 
همچنان به تایر چهارفصل اعتماد کرد، اما در دمای کم تر از 
آن، تایر زمستانی عملکرد بسیار مناسب تری خواهد داشت. 

این تایرها تا دمای 30- ســانتیگراد، کماکان بهترین گزینه 
هستند. 

 طرح روی تايرهای زمستانی چطور عملکرد 
آنها را بهبود می بخشد؟

تایرهای زمســتانی، معموالً از رگه های یکسو بهره گرفته اند. 
این رگه ها به همراه شــیار های v شکل کمک می کند تا آب 
و برف راحت تر از شــیارهای تایر به ســمت بیرون هدایت 
شوند. هم چنین استفاده از بلوك های بزرگ تر باعث می شود 
فرمان پذیری و ثبات stability خودرو و هم چنین پاســخ 

لحظه ای آن بهبود یابد.

 آيا تايرهای زمستانی از ليز خوردن 
خودرو جلوگيری می کنند؟

مطالعات و آزمایشــات انجام شــده نشــان می دهد که تایر 
زمستانی می تواند عملکرد ترمز را تا 25 درصد بهبود بخشیده 

و امکان برخوردها را تا 38 درصد کاهش دهد.
الزم به ذکر اســت تایرهای زمســتانی، از ترکیبات خاصی 
بهــره می برند؛ به همین علت نرم تر هســتند. بدین ترتیب، 
در ســطوحی مثل برف بیش تر فرو رفته و به ســطوح یخی 
بهتر می چســبند. این تایرها به دلیل نرمی و انعطاف پذیری، 
در صورتی که در فصول دیگر استفاده شوند، زودتر فرسوده 
می شوند و عمر آنها کم تر از زمان پیش بینی شده خواهد بود. 
بنابراین صرفه در این اســت که از تایر زمستانی، در فصول 

دیگر استفاده نشود. 

Electronic brakeforce distribution .1 : توزیع الکترونیکی نیروی ترمز 
Anti-lock Braking System .2 : ترمز ضد قفل شدن چرخ

Vehicle Dynamic Control .3 : سیستم کنترل دینامیک خودرو 

نویسنده:
آتوسا کيازر
سمــت:

سرپرست 
روابط عمومی
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بدانيم و بشناسيم در امتداد اطلس



IF کیا سول دوست داشتنی برنده ی جایزه ی

کيا سول جديد، که نخستين حضور خود در اروپا در نمايشگاه بين المللی )Automobil-Ausstellung (IAA فرانکفورت 2013 را جشن گرفت، برنده ی 
»جايزه ی طراحی محصول IF« شد.

نســخه جديد که در حال حاضر در آمريکای شــمالی به فروش می رســد، به زودی راه خود را به بازارهای اروپايی باز خواهد کرد و با کســب جايزه ی 
معتبر طراحی IF، راه نسل های پيشين خود را در به دست آوردن جوايز ادامه می دهد.

در سال 2009 نسخه ی اصلی سول، جايزه ی شاخص و معتبر  طراحی "نقطه قرمز" )Red Dot) را به دست آورد و از آن زمان تاکنون بالغ بر 16 جايزه ی 
طراحی، به خودروهای اين برند کره ای تعلق گرفته است.

طرفداران  و چشم گیر،  متمایز  طراحی  داشتن  با  سول،  کیا 
بسیاری را در سرتاسر دنیا جذب خود کرده است. شاهد این 
ادعا نیز این است که از اواخر سال 2008 بیش از 760,000 
دستگاه از مدل نسل نخست این خودرو به فروش رسیده است.
کیا سول جدید، توسط تیم طراحی کیا و تحت نظارت پیتر 
شرایر، مدیر و طراح ارشد شــرکت کیاموتورز، ساخته شده 
  Track’ster است. بسیاری از عناصر طراحی مدل مفهومی
ـ که در نمایشگاه خودرو 2012 شیکاگو حضور داشت ـ در 
نسل دوم کیا سول به کار رفته است که نشانگر طراحی مدرن 
 SUV این خودرو است؛ اگرچه این خودرو همچنان به عنوان

جمع و جور آیکونیک Iconic کیا شناخته می شود.
پیتر شرایر، طراح ارشد کیاموتورز، می گوید: »مهم ترین چالش 
در زمان طراحی مدل نســل دوم این بود که بتوانیم ویژگی 
فردی و قدرتمند کیا ســول را این چنین به ســوی موفقیت 
ســوق داد، حفظ و در عین حال تکانه ها و تغییرات جدیدی 
در طراحی اعمال کنیم. به همین دلیل است که من از کسب 
این جایزه بسیار خوشحالم؛ زیرا ثابت می کند که تیم طراحی 
کیاموتورز  به خوبی از عهده ی این کار برآمده اســت. ظاهر 
 Character کیا سول جدید بسیار کامل تر است و شخصیت

متمایز و جسورانه اش به مراتب بیشتر به چشم می آید.«
علی رغم شــباهت ظاهری با کیا ســول اولیه،  مدل نســل 
دوم یک خودروی کامال جدید محســوب می شود. هیچ یک 
از پنل های بدنــه ی خارجی انتقال داده نشــده اند و فضای 

داخلی بزرگ نیز کامال از نو طراحی شــده است. این خودرو، 
به سرنشینان فضای بیشــتری ارائه می دهد، از مواد اولیه ی 
با کیفیت باالتری اســتفاده می کنــد و مجموعه ی کاملی از 

امکانات راحتی و آسایش را در اختیار می گذارد.
در نسخه ی جدید سول که به دست متخصصین کیاموتورز 
تحت نظر پیتر شــرایر و با الهــام Inspiration از خودروی 
مفهومی Track’sterـ  که در نمایشــگاه شیکاگو 2012 به 
نمایش درآمدـ  طراحی شــده اســت، هیچ یک از پنل های 
خارجی مجددا استفاده نشده، فضای وسیع داخلی کامال باز 
طراحی شــده و این مدل خودرویی کامال تــازه و نو از آب 

درآمده است.
سول جدید، هم چنین در کاهش سطح صدا و پاالیش، بسیار 
کارآمدتر شده اســت. یکی از فاکتورها در بین بهبودی های 
بی شــماری که در این مدل صورت گرفته اســت، پلت فرم 
جدید آن است که شبیه پلت فرم Kia ceed است و به طور 
قابل توجهی آیرودینامیک رانندگی را در کیا ســول جدید 
بهبود بخشیده اســت. برای بازارهای اروپایی، امکان انتخاب 
بیــن دو موتور 1,6 لیتــری مدرن وجــود دارد: یک موتور 
تزریق مســتقیم بنزینی )kw97/ps132( و یک توربو دیزل 

.)kw94/ps128(

کیا سول جدید، مانند نسل پیشــین خود طیف وسیعی از 
گزینه های سفارشی سازی Customization را ارائه می دهد. 
برای مثال بســته به سطح تودوزی و تجهیزات اختیاری این 

گزینه ها شامل انتخاب رنگ های متفاوت برای فضای داخلی 
می شود. در ضمن ســول جدید نخستین مدل کیاست که 

می توان برای آن سقفی با رنگ متفاوت سفارش داد.

 IF جايزه ی طراحی محصول 
جایزه ی ساالنه ی طراحی تولید IF، از زمان ظهورش در سال 
1953، بــه یکی از مهم ترین جوایز جهانی در زمینه طراحی 
تبدیل شــده اســت. ریشــه ی این جایزه به نمایشگاه های 
 ’Formgerechte Industrie erzeugnisse محصــول 
)طراحی صنعتی خوب( برمی گردد که توســط هانوور مس 
آغاز شد و اکنون یکی از بزرگ ترین رقابت های طراحی جهان 
محسوب می شود. جایزه ی طراحی IF اکنون شامل دو رقابت 
دیگر نیز می شــود ) جایزه ی طراحی ارتباطات IF و جایزه ی 

 .)IF طراحی بسته بندی
در سال 2014، شرکت هایی از 55 کشور جهان در این رقابت 
شــرکت کردند که شــامل 3,249 طراحی در 17 مقوله ی 
متفاوت بود که تا کنون جزء ســه IF بزرگ است. کیا سول 
جدید در مقوله  ی»طراحی حمل و نقل« برگزیده و برنده ی 
جایزه شد. شایان ذکر است این جایزه را کیا اسپورتیج و  کیا 
 Pro- اپتیما در سال  2011 ، کیا پیکانتو در سال 2012، کیا
Ceed  در سال 2013 در مقوله ی طراحی حمل و نقل، از آن 

خود کردند. جشن تقدیر از برندگان طراحی IF در  28 فوریه 
2014 در مونیخ و طی »هفته ی تجارت های خالق مونیخ« 
برگزار خواهد شــد. تمام محصوالت برنده برای نخستین بار 
در نمایشــگاه طراحی IF جدید در هافن سیتی هامبورگ به 

نمایش درخواهند آمد.  
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تازه های کيا تازه های کيا



رقیبي جدید در بازار سدان هاي جمع و جور

در حالی که از سال 2003 و معرفي نسل اول سراتو، يک دهه مي گذرد، به تازگي نسل سوم اين سدان جمع و جور کيا با تغييرات فراوان در ديماه 
سال جاری روانه بازار ايران شده است.

آنچه در نگاه نخســت توجه را به خود جلب مي کند، خط مشــي کمپاني در هويت بخشــيدن به محصوالت و به کارگيري عناصر مشــترک طراحي با ساير 
توليدات است. اين عناصر، از جلو پنجره ی خاص محصوالت کيا گرفته تا تم طراحي منحصربفرد چراغ هاي عقب را شامل می شود که هر بيننده اي را 
بدون در نظر گرفتن لوگوي کيا، به ياد کادنزا و اپتيما مي اندازد. اين خصيصه ای است که در چهره ی جديد کيا سورنتو نيز به وضوح قابل تشخيص 
اســت. بي شــک اين موفقيت مرهون وجود پيتر شراير، ســکاندار طراحي کياست که در کنار خط مشــي کمپاني حضور دارد. اين پيروزی ای است که 
تويوتا با آن سابقه ی درخشان هنوز بدان دست نيافته است و کيا در مدت زمان کوتاهي به آن رسيده و در اين وادی بسيار موفق نيز بوده است.

با گیربکس 6 دنــده ی تیپترونیک، به ویژه براي رانندگان با 
روحیه ی رقابت پذیري و چالشي باشد.

هر چند نســبت به نسل پیشین، در بخش پیشرانه   ی جعبه 
دنده و سیستم تعلیق، به جز سیستم FLEX STEER با سه 
حالت NORMAL.COMFORT .SPORT تغییرات عمده اي 
مشــاهده نمي شــود، ولي مهندسین، نســل نو را به مراتب 
بي صداتر روانه ی بازار کرده اند. استفاده از مواد جذب کننده ی 
سر و صدا در تمامي اجزاي اتاق و عایق هاي آکوستیک ارتقاء 
یافته و تغییــرات چشــمگیر Impressive در بخش هاي 
مختلف برای بهبود کیفیت نفوذ نکردن صدا به داخل خودرو، 

از جمله اقداماتی است که صورت گرفته است.

با ورود به فضاي داخلي، محیطي متفاوت از نســل پیشین 
در انتظار شماست. صندلي ها با پوشش چرم تیره در تضاد با 
خطوط دوخت روشن، فضایي جذاب و دل نشین را به وجود 

آورده اند. 
از دیگر موارد می توان به فرمان ســه شــاخه با تعداد زیادي 
دکمه که به نمایشــگر در شــب مجهز هســتند، صفحه ی 
کیلومتر شــمار و دور موتــور با طراحي کامــال جدید و با 
نورپــردازي خاص کیا، نمایشــگر LCD در میــان آنها و نیز 
دکمه ی START ویژه ی کیا با نورپردازي Lighting زیباي 
قرمز رنگ اشــاره کرد که همگي از تالش طراحان کیا براي 
ارائــه ی فضایی جذاب ، ارگونومیک و با طراحي متفاوت خبر 

 مي دهند. همان گونه که در تبلیغ و معرفی این خودرو عبارت
THE ALL NEW CERATO به چشم مي خورد، نوعي تحول 

که در ارائه ی نسل فعلي کیا اسپورتیج نسبت به نسل قبلي 
رخ داد، در سراتوی جدید نیز دیده می شود. هر چند تفاوت 

نسل جدید با نسل اول سراتو، از زمین تا آسمان است.
شاید بتوان معناي واقعي بهبود مستمر را از مقایسه ی این دو 

نسل سراتو یعنی نسل اول و سوم، بهتر درك کرد.
ارائه ی نســل نوی سراتو پس از گذشت ســه سال و نیم از 
عرضه ی نسل پیشین، نشانه ی عزم راسخ کیا براي به دست 
آوردن سهم بیشــتر بازار این رده خودرویي است؛ جایي که 
خودروهایی چون هوندا سیویک و تویوتا کروال حضور دارند.

نسل جدید سراتو، دســت پرورده ی مرکز طراحي آمریکاي 
شمالي کیا واقع در ایروین Irvine کالیفرنیاست که زیر نظر 

طراح ارشد، پیتر شرایر طراحی شده است. 
جلــو پنجره ی خــاص در نماي جلوی خــودرو، که به نماد 
محصوالت کیا تبدیل شــده اســت، جلب توجه مي کند و 
تکرار طرح النه زنبوري آن در درون ســپر جلو و در ترکیب 
با چراغ هاي زیر ســپر، جلوه ی خاصي به آن بخشیده است. 
طراحي متفاوت چراغ هاي جلو نســبت به نســل پیشین، با 
خطوط نرم که تا روي گلگیر جلو کشیده شده است، چهره اي 

تازه و بشاش به سراتو بخشیده است.
در نمــاي جانبي، بــه وضوح Clarity پلت فرم مشــترك با 
دوقلوي هیوندایي تبار سراتو، یعني االنترا، به چشم مي خورد. 
با گشتي به دور خودرو، سراتوی جدید زیباتر به نظر مي رسد؛ 
به ویژه در نماي عقب که الهام گرفته از ســراتو کوپ نســل 

دوم و اپتیماست.
به جرأت مي توان گفت ســراتوی نسل ســوم، در بازارهاي 
آمریکاي شــمالي جزء خوش ســبک ترین سدان هاي جمع 
و جور به شــمار مي رود؛ نتیجه ی بررسي آمار فروش نُه ماه 
گذشته، پس از زمان ورودش به بازار، تأییدي بر این ادعاست.
افزایش 5 میلیمتری در عــرض و 30 میلیمتری در طول و 
کوتاه تر شــدن رویه ی درب صندوق بار نسبت به نسل قبل، 
به افزایش فضــاي داخلي کمک کرده اســت و کاهش 15 
میلیمتري ارتفاع و شــیب مالیم به سمت عقب، تاثیري در 
محدود کردن فضاي سرنشینان عقب نداشته و به لطف هنر 
طراحان کیا، این فضا نســبت به نسل قبل بهتر نیز طراحی 

شده است.
البتــه نمي توان انتظار داشــت که یک ســدان جمع و جور 
چون کیا ســراتو، بتواند براي سرنشینان با قدي باالي 180 
سانتیمتری، فضاي ایده آلی تدارك ببیند. با این حال فضاي 

جای گیري پا، چون نسل گذشته مناسب است.
 NU2.0MPI و MPI 1.6 GAMMA سراتوی جدید با دو موتور
به بازار عرضه مي شود که در نوع 2 لیتري با قدرت 161 اسب 
بخار، به نظر مي رســد گزینه ی قابل قبول تري در هماهنگي 
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تازه های کيا تازه های کيا



 شکارچيان تخفيف

اینها کســاني هستند که به شــدت در پی تخفیف هستند. 
یعني همه ی هدف آنها این اســت کــه کاالیي را ارزان تر از 
قیمــت واقعي آن خریداري کننــد. بنابراین به جاي این که 
به خود محصول توجه داشته باشــند، بیشتر به دنبال رقم 
تخفیفات ارائه شــده از ســوي عرضه کنندگان هســتند. 
بنابراین براي این دســته از مشتریان فقط قیمت و تخفیف 
ارائه شده براي آن، تنها انگیزه و علت خرید است. این دسته 
از مشــتریان را نمي توان انســان هاي منطقي دانست، زیرا 
اصاًل متوجه نیســتند که ممکن است محصول بي کیفیتي 
به آنها تحویل شود و از طرفي خود را از بسیاري از خدمات 
جانبي محصول محروم مي کنند؛ یعني در عین حال که فکر 
مي کنند. در خرید زرنگ تر از دیگران هستند، اما واقعیت این 
اســت به خاطر مسأله ی تخفیف میدان دیدشان را به دست 
خود محدود مي کنند و بنابراین بسیاري از گزینه هاي بهتر 
در معامله را از دست مي دهند. چنین مشتریاني را بیشتر در 

حراجي ها و سایت هایي مثل ebay مي توان پیدا کرد!

 پرهيز کنندگان از ضرر
اینها کساني هســتند که در خریدهاي قبلي ناکام و ناامید 
شــده اند و یا مي توان آنها را مصرف کنندگان محتاط نامید، 
زیرا بیش از حد واهمه دارند  که سرشــان کاله برود. یعني 
بیشــتر از این که با خرید یک محصول به دنبال به دســت 
آوردن چیزهاي جدید باشند، نگران از دست دادن یک سري 
چیزها هســتند. مثاًل براي انتخاب یک اپراتور تلفن همراه، 

آنها به دنبال اپراتــوري مي گردند که تعرفه هاي منصفانه و 
روشني داشته باشد. اگرچه این مشتریان به دنبال محصولي 
با کیفیــت و با قیمت منصفانه مي گردنــد، اما اعتقادي به 
چانه زني Bargaining ندارند. براي این دســته از مشتریان 
باید ســاختار قیمتي را به خوبي آشکار و تعریف کرد تا آنها 

بتوانند بهترین انتخاب را داشته باشند. 

 پذيرندگان قيمت پويا
این دســته از مشتریان نسبت به دو دسته ی قبلي از دانش و 
عالقه ی کمتري نسبت به قیمت ها برخوردارند. بنابراین معموالً 
بیشــتر از آن چیزي که برنامه ریــزي کرده اند، پول پرداخت 
مي کنند تا به گزینه ی مورد نظر خود دست پیدا کنند. مثاًل 
اگر یکي از این مشتریان بخواهد اتومبیلي را با قیمت 50000 
یورو بخرد و براي این امر برنامه ریزي کاملي را هم انجام دهد، 
ممکن است در بازار اتومبیلي وجود داشته باشد که گزینه هاي 
جدیــد و ابداعات خاصي در طراحي آن به کار رفته باشــد و 
 قیمت آن مثاًل 54000 یورو باشــد. در این صورت مشتري 
پذیرنده ی قیمــت پویــا Dynamic Price Accepter به 
احتمال زیاد این اتومبیل را خواهد خرید، با وجود این که براي 

خرید یک اتومبیل 50000 یورویي برنامه ریزي کرده بود.

 مشتريان وفادار به برند و 
اجتناب کننده از مقايسه ی قيمت

این مشتریان به برند مورد نظر خود وفادارند و هیچ زمانی را 
صرف مقایسه ی قیمت با برندهاي رقیب نمي کنند. در واقع 

آنها به کیفیت و ارزش محصول ارائه شده توسط برند مورد 
نظرشان اعتماد کامل دارند.

 مشتريان بي تفاوت به قيمت
این دسته از مشتریان به قیمت و به مقایسه ی آن عالقه اي 

ندارند و مسأله ی قیمت ها کاماًل از نا آگاه اند.
نوع  بر اساس  باال  توزیع مشتریان در دسته هاي پنج گانه ی 
صنعت و نوع برند، با یکدیگر تفاوت دارد. )مانند شکل راست(
همان طور کــه مي بینید در خرید اتومبیل مشــتریاني که 
شــکارچي قیمت Discount Hunter نامیده مي شــوند، 
بسیار زیاد هســتند. در حالي که همین مشتریان در خرید 
مجالت درصد بســیار کمي را به خود اختصاص مي دهند. 
در زمینه ی ارتباطات تلفن همراه، مشتریان پرهیز کننده از 

ضرر، درصد بیشتري را تشکیل می دهند. 
در کنار آنها، به نظر مي رسد که تعداد مشتریان وفادار به برند 
در این بازار نسبتاً زیاد است. اما تصویر بعدي نشان مي دهد 
که این مسأله هم نســبي است و نمي توان آن را در همه ی 

نقاط جهان به همین گونه تفسیر کرد. 
در این تصویر مي بینید که بازار نوشــابه هاي غیرالکلي در 
کشــورهاي کانادا، آلمان، ایرلند، هلند، پرتغال، انگلستان 
و آمریکا داراي درصدهاي متفاوتي از مشــتریان وفادار به 

برند هستند.

وقتی نسبت به روانشناسی قیمت ها بی اعتنا هستیم؛

دسته بندي مشتریان از نقطه نظر نگاه آنها به قیمت ها

در شــماره پيشــين پيک اطلس، با ارائه چندين مثال، نحوه نگرش مشــتريان به قيمت ها مورد مطالعه قرار گرفت و بر اين موضوع تأکيد شد که در 
موارد بسياري عدم همسويي رفتار خريد با چهارچوب منطقي فرآيند تصميم، ناشي از عدم توجه کافي به ساختار روانشناختي قيمت ها مي باشد.

در اين شماره به موضوع دسته بندي مشتريان از نقطه نظر نوع نگاه آنها به قيمت ها خواهيم پرداخت.

گردآوری:
مسعود مهدی زاده 
سمــت:
کارشناس کنترل
موجودی و آمار

 قسمت دوم

 منابع :               
- برگرفته از مباحث مطرح شده در اولین همایش بین المللي قیمت گذاري در ایران، برگزار 

شده توسط گروه پژوهشي صنعتي آریانا و شرکت تحقیقاتي و مشاوره اي VOCATUS آلمان

 مهندسی اجتماعی معکوس
 ،Reverse Social Engineering مهندسی اجتماعی معکوس
این روش،  در  است.  اجتماعی  مهندسی  پیشرفته ی  شکل 
کاربر سیستم برای کسب اطالعات از نفوذگر پرسش هایی 
را مطرح می کند. در تمامی روش ها، نفوذگر به سمت هدف 
خود می رود. اما در مهندسی اجتماعی معکوس، همان طور 
که از نامش پیداست، این چرخه بر عکس می شود؛ یعنی 

هدف مورد نظر به سمت نفوذگر می آید .
مهندسی اجتماعی معکوس شامل سه مرحله است: 

،Sabotage 1. کارشکني
 ،Advertising 2. بازاریابي

 .Asisting 3. ادعای پشتیباني
در مرحله ی نخست، یک مهندس اجتماعی برای خراب کاری 
در یک شبکه راهی می یابد. این مرحله می تواند به پیچیدگی 
ایجاد یک حمله علیه یک وب ســایت و یا به سادگی ارسال 
یک ایمیل جعلی و ادعای ویروسی بودن سیستم افراد باشد. 
در مرحلــه ی دوم، مهندس اجتماعی ســرویس خود را به 
عنوان یک مشاور امنیتی معرفی می کند. این کار می تواند 
به روش های مختلف از جمله ارسال ایمیل، کارت ویزیت و یا 
ارسال نامه انجام گیرد. در این زمان، مهندس اجتماعی یک 
خراب کاری در شبکه انجام داده و یا به وقوع یک خراب کاری 
در شبکه وانمود کرده و خود را در موقعیت کمک رسانی قرار 
داده است. شرکتی که قربانی این فرد قرار می گیرد، تبلیغات 
او را دیده است و با تصور یک مشاور امنیتی، با این مهندس 
اجتماعی تماس گرفته و بــه وی اجازه می دهد که بر روی 

شبکه ی آسیب دیده کار کند. 
در مرحله ی ســوم، مهندس اجتماعی وانمود می کند که در 
حال رفع مشکل است؛ اما در حقیقت کار دیگری را مثل قرار 

دادن ثبت کننده ی کلید در سیستم ها و یا سرقت داده های 
محرمانه، انجام می دهد.

  دفاع در برابر مهندسی اجتماعی
دفاع در مقابل حمالت مهندســی اجتماعی، ســخت تر از 
 Security Risks دفاع در برابر ســایر مخاطرات امنیتی
اســت؛ زیرا انســان ، رفتارها و عکس العمل های او بســیار 

پیچیده و غیرقابل پیش بینی است. 
بهتریــن راه، شناســایی ســطوح مختلف دفــاع و ایجاد 
سیاســت های امنیتی دقیق و آموزش کارکنان در راستای 

دنبال کردن این سیاست هاست. 

تکنیک های مهندسی اجتماعی
گردآوری و ترجمه: 

سارا تقوی مطلق
سمــت: سرپرست انفورماتيک

مصطفی معدنی پور
سمــت: قائم مقام 

مدير پشتيبانی انفورماتيک

 نتيجه
با توجه به این که همه ی سیستم های کامپیوتری موجود در 
جهان به انســان وابسته اند، لذا این که تجهیزات تا چه اندازه 
از هجوم الکترونیکی ایمن هستند، کافي نیست. بدیهي است 
اطالعات و دانش به دســت آمده از کاربــر قانونی، چنانچه 
بــه صورت غیرقانونی مورد سوءاســتفاده قرار گیرد، ممکن 
است شبکه ی کامپیوتر را دچار اشکال کند. نفوذگر ها سعی 
می کنند یاد بگیرند که چگونه کاربران قانونی را به ســوی 
آمادگی و در دســترس قرار دادن اطالعات شبکه ای با ارزش 
هدایــت کنند. با آگاهي رســاني و آمــوزش کاربران قانوني 

سازمان، به سادگی می توان از این حمالت جلوگیری کرد.

تعريف واژه ی مهندســی اجتماعی )Social Engineering(، ضرورتهای آشــنايی با راههای مقابله با آن و همچنين تکنيک های مورد اســتفاده نفوذگران در 
مهندسی اجتماعی مقوالتی بود که در بخش اول و دوم اين مقاله، در شما ره های پيشين پيک اطلس به آن پرداختيم؛ در اين شماره و در بخش سوم 

و پايانی اين مقاله، » مهندسی اجتماعی معکوس« را بررسی ميکنيم.

 قسمت سوم )پايانی(

wikipedia.org/wiki               : منابع 
CSO magazine      
The ultimate guide to SE,may 2010      
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 خشنودی شغلی 
مطابق تحقیقــات موبلی )1982( و کنــدی )2000( یک 
رابطه ی منفی و متوســط بین خشــنودی شغلی و ترك آن 
وجود دارد. خشــنودی شــغلی باال منجر بــه کاهش ترك 
شغل می شــود. به طور کلی، کارکنان ناخشنود در مقایسه 
با کارکنان خشــنود، تمایل بیشتری به ترك شغل دارند. اما 
این نیز یک حقیقت است که برخی از کارکنان ناراضی هرگز 
کارشان را ترك نمی کنند و برخی از افراد خشنود برای کار به 

سازمان های دیگر می روند. 
ترك شغل کارکنان موجب وقفه در عملیات سازمان می شود 
و جایگزین نمودن افراد براي سازمان پرهزینه بوده و از نظر 
فنی و اقتصادی نیز نامطلوب است. بر اساس مطالعات آرنولد 
و فلدمن )1982( در واحدهای سازمانی که میزان خشنودی 
شغلی افراد آن از حد متوسط پایین تر است، نرخ ترك شغل 
کارکنان باالتر خواهد بود، البته ترك شــغل ارادی اســت. 

)دری، بکرفت و ونتن، 2009(

بر اساس اطالعات به دســت آمده، تاکنون الگویی که تمام 
این متغیرها را هم زمان بســنجد انجام نگرفته اســت. هدف 
این پژوهش ارائه ی الگویی است که پیشایندهای ترك شغل 
یعنی انگیزش، خشــنودی و التزام شغلی را به ما نشان دهد. 
الگوی پیشنهادی این پژوهش در نمودار زیر نشان داده شده 

است.

نمودار1 : الگوی پيشنهادی در اين پژوهش

همان گونه که در نمودار مالحظه می شود، الگوی پیشنهادی 
به روابط مستقیم و غیرمســتقیم انگیزش شغلی )از طریق 

بررسی عوامل موثر بر خشنودی شغلی کارمندان  

در شماره ی قبل، عوامل موثر بر خشنودی شغلی کارمندان را مورد بررسی قرار داده و از جهات گوناگون به آن پرداختيم. بحث انگيزش و نظريه ی 
مازلو، آموزش و توســعه ی منابع  انســانی و همانند ســازی با سازمان از جمله مواردی بود که در شماره ی قبل در رابطه با آن سخن گفتيم. در قسمت 

دوم و پايانی اين مقاله مباحث باقيمانده و يافته های اين تحقيق  را مورد بررسی قرار داده ايم.

عواملی چون قدردانی از 
کارکنان، علاوه بر رشد 

خودپنداری مثبت، منجر به 
کارکرد بهتر و خشنودی شغلی 

بیشتر آنان می شود

نویسنده:
زينب بابايی
سمــت:
کارمند مرکز تماس

خشــنودی و التزام شغلی( بر قصد ترك شغل می پردازد. در 
واقع هدف اصلی در این پژوهش بررسی اثر انگیزش شغلی، 
درك و فهم تعیین کننده های قصد ترك شــغل با توجه به 

تأثیرات واسطه ای خشنودی و التزام شغلی است. 

 غنی سازی شغلی 
اصطالح "غنی سازی شغلی" به کوشش هایی اطالق می شود 
که برای جالب و چالش انگیزتر کردن مشاغل به کار می روند. 
با استفاده از پیچیده تر کردن مشاغل، اعطای مسئولیت بیشتر 
در قبال محصول و ترکیب عناصر شغلی که قبال توسط افراد 
مجزا انجام می شد و اینک در قالب یک کل صورت می گیرد، 

می توان به این هدف دست یافت. )ساپینگتون، 1388( 

 مشارکت در تصميم گيری ها 
اجازه دادن به کارکنــان و گاه ترغیب کردن آنها به دخالت 
در تصمیم هایی که شرکت یا سازمان مربوطه اتخاذ می کند، 
"مشارکت در تصمیم گیری" نام دارد. در اینجا هنوز هم حرف 
آخر را مدیران می زنند، اما کارکنان تشویق می شوند نظر خود 
را در ابتــدای فرآیند تصمیم گیری بیان کنند. چنین به نظر 
می رسد که این رویکرد، خشنودی شغلی را افزایش می دهد. 

)جکسون، 1973( 

 زمان کاری شناور 
شرکت ها با استفاده از "زمان کاری شناور" به کارکنان خود 
این اجــازه را می دهند که برنامــه ی کاری خود را در عین 
انطباق با نیازهای آن شــرکت به دســت خود وضع کنند. 
هنگامی که تمامی کارکنان در یک نوبت یکسان، برای مثال 
9  تا 5 کار می کنند؛ نتیجه ی آن ترافیک، رستوران های شلوغ 
و دشواری در برآورده ساختن نیازهای شخصی مثل مراجعه 
به بانک یا قرارهای پزشکی خواهد بود. وقتی به کارکنان این 
فرصت را می دهیم که کم و بیش ســاعات کاری خودشــان 
را انتخاب کنند، این مشــکالت به حداقل ممکن می رسند 
و کارکنان احســاس می کنند که اختیار زندگی آنها بیشتر 

در دســت خودشان اســت. گولمبیوس  و پروئل  )1978( 
گزارش کردند که ساعات کاری شناور، موجب تقلیل عالئم 
غیرمستقیم ناخشنودی شغلی، یعنی کندی در کار، غیبت از 

کار و تغییر شغل می شود. 

 روش پژوهش 
روش پژوهشــی در مطالعه ی حاضر، به صورت کتابخانه ای 

) مروری ( است.

 يافته های پژوهشی 
با بررســی های انجام شــده در پژوهش هــا، مقاالت و کتب 
مرتبط، مشــخص می شــود که عواملی چــون قدردانی از 
کارکنان، عالوه بر رشد خودپنداری مثبت، منجر به کارکرد 
بهتر و خشــنودی شغلی بیشتر آنان می شــود. همین طور 
آموزش و توسعه ی منابع انسانی، یکی از بهترین راه کارهای 
حفظ و نگهداری از کارکنان در سازمان و جلوگیری از تحلیل 
رفتن ذخیره ی دانش و مهارت موجود در ســازمان اســت و 
هم چنین غنی ســازی شغلی، مشارکت در تصمیم گیری ها و 
زمان کاری شناور، با توجه به این که هنوز هم مدیران حرف 
آخر را در تصمیم گیری ها می زنند، کارکنان را تشویق می کند 
تــا نظر خود را در ابتدای فرآینــد تصمیم گیری بیان کنند. 
به نظر می رسد ســازمان ها با این روند، خشنودی شغلی را 
در کارکنان افزایش می دهند و ســاعات کاری شناور موجب 
تقلیل عالئم غیرمستقیم ناخشنودی شغلی، یعنی کندی در 

کار، غیبت از کار و تغییر شغل می شود. 

 بحث و نتيجه گيری 
عالقه ی پژوهشــگران و مدیران سازمان به درك ویژگی های 
عملکردی کارکنان موجب شده است تا پژوهش های بسیاری 
درباره ی عوامل تشکیل دهنده ی خشنودی شغلی کارکنان 
صــورت بگیرد و این امر همچنان رو به فزونی و گســترش 
است. با وجود این، هنوز توافق کاملی درباره ی تعداد عوامل 

به دست نیامده است.

این مسئله در ساخت پرسشنامه های خشنودی مینه سوتانیز 
به روش نیخود را نشــان می دهد و باعث می شود که مدیران 
منابع انسانی دچار سردرگمی شوند؛ زیرا سنجش خشنودی 
شغلی با هر کدام از این پرسشنامه ها نتایج متفاوتی را برای 

سازمان ها حاصل می آورد.
بنابراین راه حل چیســت؟ به نظر می رسد که بهترین شیوه 
این اســت که بر اساس عوامل تشکیل دهنده ی خوشنودی 
شــغلی ابتدا تعیین نمود که از نظر کارکنان ســازمان چه 
تغییراتی دارای اهمیت و اولویت هستند و چه متغیرهایی از 

نظر آنان نیازمند بهبود است. 
آنگاه با تلخیص عوامل، یک مدل خوشنودی شغلی کارکنان 
منطبق با وضعیت موجود ســازمان طراحی کرد و سپس با 
ساخت یک پرسشــنامه ی علمی، خشنودی شغلی کارکنان 

را اندازه گیری نمود.

 قسمت دوم )پايانی(

 منابع :               
- منابع ساپینگتون ، اندروا . ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی .)1388( ، تهران : 

نشر روان  
- گنجی حمزه . )1388 ( ، بهداشت روانی ، تهران : نشر ارسباران 

- علیزاده ، ابراهیم . )1387 ( مقاله عوامل تشکیل دهنده خوشنودی شغلی ، ماهنامه توسعه 
انسانی پلیس، سال پنجم ، شماره 17،  صفحه 61

- Boyatiz ,R.E )1972 ( A towfactor theor of affiliative motivation 
unpublished docoral dissertation , Harvard university , cambrige 
.M.A 
- Boyatiz , R . E .) 1982( the competent manager : A model for 
effective performance new York . wiley .
- Blunchard , K .H , & Johnson , S . ) 1982 ( , the one minute 
manager . new York : morrow .
- Hallierand ,j . , & Butts , S . )1999( , Employers Discovery of 
traninig . Employee Rlations . 27 )1( 
- Acton , T . , & Golden . G . )2003( , Traning the knowledge 
worker : A Discriptive Study of traninig practice in Irish software 
componies . Jornal of European Industrial Traning , 27 )2(
-Orpen , C .) 1978 ( . Work and nonwork  satisfaction : A causal 
– correlational analysis . Journal of Applied Psychology , 63 , 
530-532 .
-Gechman , A . S . & Wiener , Y . )1975 ( Job involvement and 
satisfaction as related to mental health and personal time 
devoted to Work . Journal of Applied Psychology , 60, 251-523 . 
-Sales , S. M , & House , J . )1971( . Job dissatisfaction as a pos-
sible risk factor in coronary heart disease . Journal of Chronic 
Diseases , 28 , 861-863 .  
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گفت و گویی با گرید های برتر جدیدترین ارزیابی سه ماه سوم 92 اطلس خودرو؛

حرکت رو به رشد در مجموعه عاملیت های اطلس خودرو

شــرکت اطلس خودرو، يکی از ســازمان های موفــق در پياده کردن سيســتم مديريت کيفيت 
منســجم و يکپارچه بر روی عامليت های مجاز خودرو در ايران اســت؛ ايــن مجموعه با ارزيابی 
مداوم عامليت ها و گنجاندن آنها در قالب گريدبندی در زمان بندی مشــخص ســه ماه يک بار، 

يکی از مهم ترين گام های تعالی سازمانی را برداشته است.
 در تازه تريــن نتايج گريدبندی اطلس خودرو که به ســه ماهه ی ســوم ســال نــود و دو مربوط 
می شود، عامليت های 121)محمدرضا معيني ـ خسرو زماني(، 234)شرکت پيشتاز خودروگيل ـ 
ابراهيم شــاکری(، 571 )سجاد باژدان( و 643 )سيد سامان شجاعي( به عنوان عامليت گريد 

A برگزيده شدند که به اين مناسبت گفت و گويی با مديران اين عامليت ها داشتيم.

 شــما بــه عنــوان عامليــت گريــد A شــرکت 
اطلس خودرو در ســه ماهه ی ســوم سال 92، علت 

اين موفقيت را در چه مي دانيد؟
محمدرضا معينی: دلیل موفقیت ما بــه دو عامل مربوط 
می شود: یک بخش به تالش های اطلس خودرو و ممیزی هایی 
که انجام می شــود، مربوط اســت؛ چون زمانی که هدف و 
نقشــه ی راه مشــخص باشــد، به طبع حرکت هم آسان تر 
خواهد بود و اطلس خودرو این چهارچوب ها را به خوبی برای 
ما مشــخص کرده اســت. عامل دوم نیز به تالش و پشتکار 
همکاران داخلی ما مربوط اســت؛ به نحوی که توانســتیم 

خودمان را با این معیارها تطبیق بدهیم.
سيد سامان شجاعی: هر شــغل یا حرفه ای که در دنیای 
امروز خواهان رشد و پیشرفت باشد، باید چهارچوبی را مورد 
توجه قرار دهد تا میزان کمی و کیفی کار هم زمان به سمت 
جلو حرکت کند. گریدبندی معیاری اســت برای پایش این 
اصول کــه باعث ایجاد انگیزه، هدفمندی و همین طور ایجاد 
رقابت در فضای شغلی می شــود؛ من توجه به زیرساخت ها 

و اصالحــات فیزیکی در مجموعه و همین طور درك صحیح  
نیروی انســانی از اهمیت رعایت این اصــول را از مهم ترین 

عوامل تاثیرگذار در کسب این گرید می دانم.
سجاد باژدان: هم دلی و هم بستگی بین کارکنان نمایندگی و 
شرکت اطلس خودرو، تعامل کاری موثری را رقم زده است که 
در پیشرفت کاری ما نقش داشته است؛ در کل استاندارهایی 
که از طرف شــرکت به ما اعالم می شــود، نقش مهمی در 

حرکت صحیح ما دارد.
ابراهيم شاكری: نحوه ی مدیریت اطلس خودرو از روز اول 
به گونه ای است که کســی که تصمیم به اخذ نمایندگی از 
این شــرکت می گیرد، در همان مراحل اول متوجه ضرورت 
کار کیفــی و حرکت رو به جلو در این مجموعه می شــود. 
مشخص بودن استانداردها، آموزش ها و ارزیابی دوره ای این 
شرکت، برای عاملیت ها فضای انگیزشی و رقابتی ای به وجود 
آورده که در حرکت رو به جلوی ما موثر بوده اســت؛ چرا که 
تمام کارکنان خودشان را ملزم به رعایت معیارهای مشخص 

شده ی این شرکت می دانند.

آموزش هــاي برگــزار شــده توســط شــرکت   
اطلس خودرو، تا چه حد در افزايش مهارت نيروهاي 
انساني موثر بوده و افزايش مهارت نيروي انساني 
چه تاثيري در بهبود عملکرد آن عامليت مجاز داشته 

است؟
سجاد باژدان: گرچه ما تقریبا 15 سال است کار خودرویی 
انجام می دهیم و پشتوانه ی موفقی داریم، اما دوره های آموزشی 
موفقیت  در  صددرصد  شده  برگزار  اطلس خودرو  توسط  که 
ما تأثیر داشته است. کارآیی این دوره ها به گونه ای است که 
شخصی که دوره ی آموزشی را گذرانده است، پس از اتمام دوره 

مهارت های خود را به سایر کارکنان نیز آموزش می دهد.
سيد سامان شــجاعی: زمانی می توان از هر مجموعه ای 
انتظار عملکرد قابل قبول داشــت که بــه همان میزان به او 
آموزش مناسب و مرتبط ارائه شده باشد. آموزش در هر حرفه 
و شــغلی، نیروی محرك رســیدن به اهداف عالی محسوب 
می شود؛ زیرا ابزار اســتفاده از زیرساخت ها در مجموعه، در 
دستان نیروی انســانی آموزش دیده و متعهد است. آموزش 

یک سرمایه گذاری و پایه و اساس هر نوع موفقیتی است.
محمدرضا معينی: صددرصد این آموزش ها در موفقیت ما 
موثر بوده است. در اکثر جلسات آموزشی ای که اطلس خودرو 
برگزار کرده اســت، همکاران عاملیت ما حضور داشــته اند و 

کارمندان واحد قطعات ما درجه ی مربی گری دارند.
ابراهيم شــاكری: با توجــه به این که نیروی انســانی هر 
سازمانی مهم ترین سرمایه ی هر سازمانی محسوب می شود، 
ما نیز همگام با آموزش هــای اطلس خودرو پیش رفته ایم تا 

بتوانیم از حیث نیروی انسانی،  مجموعه ای قوی باشیم.

 از ديدگاه شــما تا چه ميزان در رعايت الزامات 
شرکت اطلس خودرو در ارائه ی خدمات به مشتريان 
در ســه حوزه ی فــروش، قطعــات و خدمات پس از 

فروش  موفق بوده ايد؟ 
محمدرضــا معينی: مــا تقریباً قــدم به قدم بــا الزامات 

اطلس خودرو در واحدهای مختلف پیش رفته ایم و طبق چک 
لیست، مقایســه های الزم را انجام داده ایم تا بدانیم در کدام 
حوزه ها احتیاج به تغییر داریم؛ این مقایسه ها را انجام دادیم 

تا در زمان بندی الزم بتوانیم به نتیجه ی دلخواه برسیم.
ابراهيم شاكری: الزامات اطلس خودرو در حوزه های مختلف 
قطعات، فروش و خدمات پس از فروش برای ما اولویت بوده 
اســت؛ چرا که معتقدیم پیروی از مدیریت منسجمی که از 
این طریق به عاملیت ها اعمال می شود، بهترین راه رسیدن به 

هدف مشترك همگی ما یعنی رضایتمندی مشتریان است.
سيد سامان شجاعی: همان طــور که مستحضرید الزامات 
شــرکت در دو قالب محیط فیزیکی و سیستمی لحاظ شده 
اســت که این دو بخش علت و معلول یکدیگرند؛ اما نکته ی 
مهم این اســت که شــاید اجرای کلیه ی الزامات، طی یک 
برنامه ی زمانبندی کوتاه، ممکن باشد ولی حفظ و نگهداری 
آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. پس برای انجام کلیه ی 
این الزامات که یکی از مهم ترین چشم اندازهای ماست، طی 
یک برنامه ی بلندمدت و مدون اقــدام می کنیم؛ به عبارتی 
اجرای این الزامات برای ما کافی نیســت، بلکه در فکر حفظ 

و تداوم آن هستیم.
سجاد باژدان: درحوزه  های قطعات و خدمات پس از فروش 
موفق بوده ایم، اما در حوزه ی فروش ســختگیری هایی وجود 
دارد که اعتقاد دارم باید انعطاف بیشــتری از سوی شرکت 
نسبت به نمایندگی ها وجود داشته باشد. ما در حوزه ی فروش 

هنوز آن طور که باید، نتوانسته ایم فعال باشیم.

 از ديدگاه شما انتظار يک مشتري از يک عامليت 
مجاز  شرکت اطلس خودرو در سطح گريد A چيست؟ 
و چــه اقداماتــي را جهــت افزايــش رضايتمنــدي 

مشتري در اين خصوص انجام داده ايد؟
توقع  میزان  بر  اتفاق  این  تاثیر  شجاعی:  سامان  سيد 
مشتری غیرقابل انکار است؛ به عبارتی سطح انتظار مشتری 
را عملکرد مجموعه رقم می زند، پس مطمئناً هر قدر کیفیت 

سید سامان شجاعی،
مدیر عاملیت مجاز 634  شیراز:

 گریدبندی معیاری است برای پایش 
این اصول که باعث ایجاد انگیزه، 

هدفمندی و همین طور ایجاد رقابت 
در فضای شغلی می شود

ابراهیم شاکری،
مدیر عاملیت مجاز 234 رشت: 
مشخص بودن استانداردها، 
آموزش ها و ارزیابی دوره ای این 
شرکت، برای عاملیت ها فضای 
انگیزشی و رقابتی ای به وجود 
آورده که در حرکت رو به جلوی ما 
موثر بوده است
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انتظار مشتری نیز بیشتر می شود. پس  کار باال رود سطح 
مجموعه باید همچنان به بهتر شدن بیندیشد و عملکردی 

شایسته ی عنوان گرید A ارائه دهد.
سجاد باژدان: حدود ده روز پیش مشتری ای صرفاً به دلیل 
گریــد A عاملیت ما تماس گرفت و دلیــل خریدش از ما را 
همیــن موضوع اعالم کرد. خوب این اتفاق به لحاظ بازخورد 
مشتریان حس خوبی برای ما دارد. حاال نیز تمام هدف ما در 
درجه ی اول حفظ این شرایط است. چرا که به هر حال توقع 
مشتریان از گرید های A باال می رود و مسلماً ما از این به بعد 
نیازمند حمایت و هماهنگی بیشــتری با شرکت هستیم تا 
بتوانیم در حوزه ی فروش نیز در کم ترین زمان ممکن خودرو 

را به دست مشتری برسانیم.
ابراهيم شـاكری: مسـلماً مشـتریان هم اعتماد و هم توقع 
بیشـتری از یـک عاملیـت گریـد A دارنـد و ایـن باعـث بـه 
وجود آمدن احسـاس مسـئولیت بیشـتری برای ما می شـود 
تـا بتوانیـم رضایـت مشـتریان را در سـطح مطلوبـی حفـظ 
کنیم؛ در تالشـیم معیار به دسـت آمـده را در طوالنی مدت 

بـه ثبـات برسـانیم و آن را حفظ کنیم.
محمدرضا معينی: از این پس کار مسلماً برای ما سخت تر 
خواهد شــد؛ چرا که توقع مشتری از ما بیشتر است و دیگر 
ضعف یا کاســتی ای را از ما نمی پذیرد. در واقع مشتری یک 
عاملیــت گرید A را با خود شــرکت اطلس خودرو به لحاظ 
کیفیت یکی می داند و این شرایط مستلزم ارتباط تنگاتنگ 
ما با شرکت است تا بتوانیم مدت تحویل قطعات یا خودرو به 

مشتری را به کوتاه ترین زمان ممکن برسانیم.

 لزوم استانداردســازي فضاهــا و تجهيزات  چه 
تاثيري در بهبود عملکرد و افزايش رضايت مشتري 

و کسب اين موفقيت داشته است؟
ابراهيم شــاكری: فراهم کردن فضــای داخلی عاملیت با 
معماری و طراحی درســت نشــانه احترامی اســت که این 
مجموعه به کار خود و به مشــتریان خود میگذارد. معتقدم 

این معیار در جلب اعتماد و رضایت مشــتریان نقش مهمی 
بازی میکند.

سيد سامان شجاعی: از نظر اینجانب رعایت استانداردها، 
برای تضمین بقاء مجموعه سرمایه گذاری محسوب می شود. 
با پیشرفت زمان و سطح انتظار بازار مصرف این استانداردها 
در حال تغییر است و مدیریت امروز این موضوع را مورد توجه 
قرار می دهد؛ لذا استاندارد بودن پیش شرط ورود به عرصه ی 

رقابت و رمز ماندگاری بازار امروز است.  
سجاد باژدان: فکر می کنم استانداردسازی فضا در درجه ی 
اول اعتبار و توان مالی عاملیت را نشان می دهد و در درجه ی 
دوم به خاطر یکپارچگی ظاهــری عاملیت های مجاز باعث 
اعتماد مشــتریان می شود. این نشــانگر مدیریتی منسجم 
اســت. بنابراین، این اســتاندارد تاثیر بسیار مهمی بر میزان 

رضایتمندی مشتریان دارد.
محمدرضــا معينی: فضــای اســتاندارد و یکپارچه بین 
عاملیت ها، معیار بسیار مهمی است تا مشتریان حس کنند 
با ســازمان معتبری روبه رو هستند که از مدیریت منسجمی 
پیروی می کند. سخت گیری اطلس خودرو در این خصوص، 
بســیار به جاســت و ما بازخــورد آن را در نحوه ی تعامل با 

مشتریانمان به خوبی احساس می کنیم.

 باز خورد مشــتريان در ارائــه ی خدمات ويژه و 
امدادرساني ها درسال 91 و شش ماه نخست سال 

92  چگونه بوده است؟
سيد سامان شجاعی: با توجه به عوامل تاثیرگذار محیطی 
و محدودیت های کلی حاکم بر واردات که اخیرا گریبان گیر 
بازار واردات کشور گردید و باعث عدم امکان تامین به موقع 
و بدون فوت وقت در ارائه ی خدمت شــد، می بایست شاهد 
بازخورد مناســب تری بودیم، لذا با توجه به شــرایط فعلی، 
کلیه ی شبکه ی توانمند خانواده ی بزرگ اطلس خودرو، باید 
دست به دست هم در راستای حفظ کیفیت کار تالش کرده 
و اســتفاده ی بهینه از منابع در دسترس را در راستای حفظ 

رضایت مشتری، تضمین کنیم. 
ســجاد باژدان: ما در مجموعه ی خود نمــوداری طراحی 
کرده ایم که میزان پیشــرفت عاملیــت را ارزیابی می کنیم. 
بر اســاس این سیســتم خودارزیابی، ما تا امروز نســبت به 
رضایتمندی مشتریان ،حرکت رو به عقب یا درجا نداشته ایم 

و تالشمان بهبود این نمودار است.
ابراهيم شــاكری: طرح های ویژه ی امــداد باعث افزایش 
پذیرش مشــتریان در عاملیت شــد و این استقبال به مرور 
افزایــش نیز یافت. این طرح ها فرصتــی بود تا رضایتمندی 
مشتریان را نیز بسنجیم که با وجود برخی از محدودیت های 
ما به لحاظ زمان تحویل قطعات، موارد مثبت دیگر تاثیر این 

موضوع را تعدیل کرد.
محمدرضا معينی: در بازخوردی که ما از مشتریان کیاموتوز 
داریم، تنها موردی که موجب غافل گیری مشتریان می شود این 
است که برآورد هزینه های مشکالت مکانیکی پیش از تعمیر، 
قابل اعالم دقیق نیست. در تالشیم این مورد با تجربه و هم فکری 

نیروهای فنی و مدیریتی داخل شرکت به حداقل برسد.

 جهــت بهبــود عملکــرد عامليت مجــاز از طريق 
پياده ســازي سيســتم هاي مديريــت کيفيــت در 

دوره هاي آتي چه برنامه اي داريد؟
سيد سامان شجاعی: ابتدا اقدام ایجاد واحد مستقل آموزش 
درون سازمانی صورت پذیرفت و اکنون نیز برنامه ریزی جهت 
دریافت و پیاده ســازی سیستم مدیریت شکایت مشتریان و 
استاندارد ISO 14000 شش ماهه ی اول سال آتی در دستور 

کار قرار دارد. 
ابراهيم شاكری: تأکید ما همچنان بر حفظ استانداردها در 
ســه حوزه ی قطعات، فروش و خدمات پس از فروش است 
تا با محرك هایی چون آموزش کارکنان، بهبود هماهنگی با 
شرکت و حضور فعال تر در طرح های ویژه ی خدمات، بتوانیم 
به موازات حفظ رضایتمندی مشــتریان، به لحاظ کمی نیز 

مشتری بیشتری جذب کنیم.

سجاد باژدان: در تالشیم، در ســه حوزه ی مهارت نیروی 
انسانی )آموزش(، استانداردســازی فضا و ارتباط مشتری با 
عاملیت و هم چنین عاملیت با نمایندگی اصلی شرکت اطلس، 
یعنی عواملی که برآیند آنها منجر به رضایتمندی مشــتری 

می شود، بهبود وضعیت داشته باشیم.
 ISO 9002 محمدرضا معينی: ما در حال حاضر استاندارد
را داریم و استانداردهای خود اطلس خودرو نیز در شرکت ما 
لحاظ شــده است و هر ســه ماه یک بار توسط شرکت چک 
می شــود. در تالشیم این سطح گرید را حفظ کنیم و اگر در 
مواردی ضعف داریم، آن را با هم فکری و در جلسات داخلی 

خودمان رفع کنیم.

 سخن آخر؟ 
محمدرضا معينی: در جشــن داخلی ای که به مناســبت 
کســب این گرید برگزار کردیم، لوگوی اطلس خودرو کیک 
این جشــن را مزین کرد. معتقــدم تالش های دو طرفه بین 
شرکت و عاملیت ها، ما را به خانواده ای تبدیل کرده است که 
دست در دست هم به سمت اهداف مشترك پیش می رویم و 

بالندگی را تجربه می کنیم.
سيد سامان شــجاعی: مدیران محترم ســازمان کمال 
تشکر را دارم و موفقیت کلیه ی همکاران و خانواده ی بزرگ 

اطلس خودرو را آرزومندم.
سجاد باژدان: از آقای میرآفتابی و تالش های ایشان برای 
بهبود عملکرد عاملیت ها تشکر ویژه دارم و امیدوارم بتوانیم با 
شرکت اطلس خودرو در حوزه ی فروش نیز ارتباط موثرتری 

داشته باشیم.
ابراهيم شــاكری: از مدیران اطلس خودرو کمال تشکر را 
دارم که بــا مدیریت حرفه ای خود مجموعه را به ســمت 
پیشــرفت ســوق می دهند؛ امیدوارم با آگاهی و وسواسی 
کــه در این مجموعه برای رفع موانع و ضعف های احتمالی 
وجود دارد، هر چه بیشــتر شاهد انســجام این مجموعه و 

حرکت رو به رشدش باشیم.

محمدرضا معینی،
 مدیر عاملیت مجاز  121  کرج:

زمانی که هدف و نقشه ی راه 
مشخص باشد، به طبع حرکت هم 
آسان تر خواهد بود و اطلس خودرو 
این چهارچوب ها را به خوبی برای ما 
مشخص کرده است

سجاد باژدان،
مدیر عاملیت مجاز  571  خرم آباد:
هم دلی و هم بستگی بین کارکنان 
نمایندگی و شرکت اطلس خودرو، 

تعامل کاری موثری را رقم زده است 
که در پیشرفت کاری ما نقش داشته 

است؛ در کل استاندارهایی که از 
طرف شرکت به ما اعلام می شود، 

نقش مهمی در حرکت صحیح ما دارد
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 لطفاً خودتان را جهت آشنايي بيشتر خوانندگان 
پيک اطلس معرفي بفرماييد.

اینجانب افشین ضیاء، متولد سال 1352 هستم و در رشته ی 
مدیریت دولتی تحصیل کرده ام.

 لطفاً خالصه اي از سوابق فعاليت شرکت خود را 
بيان بفرماييد.

من بیش از بیســت سال است که در حوزه ی ارائه ی خدمات 
خودرو فعالیت دارم، یعنی از ســال 1370 تا امروز نمایندگی 

خودروسازان مختلفی را به عهده داشته ام.

 چرا نسبت به اخذ نمايندگی شرکت اطلس خودرو 
عالقمند شــديد و برای اخذ آن چــه مراحلی را طی 

نموديد؟ 
از ســال ها پیش، به واســطه ی ارتباط کاری ام با مجموعه ی 
محورماشــین، یعنی حدوداً از ســال 1380و از همان زمان 
نحوه ی کاری این گروه تجاری مورد عالقه ام واقع شد و میل 
بــه همکاری جدی تر با یکی از زیرمجموعه ها در من شــکل 
گرفت. تا این که با ارزیابی و دریافت این موضوع که در شــهر 
ما پتانسیل وجود نمایندگی از کیاموتورز وجود دارد، تصمیم 

گرفتم همکاری ام را با اطلس خودرو آغاز کنم.

 لــزوم استانداردســازی فضاهــای تجهيزات از 
ديدگاه شما چيست؟

اطلس خودرو، در رابطه با استانداردسازی فضا بسیار سخت گیر 
اســت. البته این ســخت گیری از نظر من بسیار خوب است؛ 
چرا که وقتی یک نمایندگی مسئول فروش خودرویی لوکس 
می شود و برند معتبری را عرضه می کند، باید شرایط محیطی 

هم شأن و درخور جایگاه آن برند را نیز مهیا کند.

 جهت آموزش کارکنان و افزايش مهارت نيروي 
انساني چه روش هايي را در نظر داريد؟

ما در حــوزه ی آموزش، به برنامه هایی که اطلس خودرو برای 
افزایش مهارت کارمنــدان عاملیت ها در نظر می گیرد، توجه 
داریم. البته نیروی های انسانی فعال در مجموعه ی ما به دلیل 
برخورداری از سال ها تجربه، نیروهای ماهری هستند. با وجود 
این، حوزه ی خودرو به گونه ای است که نیروهای فنی باید پا 
به پای تغییرات تکنولوژیک ماشین ها، مهارت ها و دانش خود 

را به روز کنند. 
تجربه نشان داده است نمایندگی هایی در بازار باقی مانده اند که 
بر آموزش کارکنان خود سرمایه گذاری کرده اند. البته ممکن 
است رقبا محصول با کیفیت تری به بازار ارائه داده باشند، اما 
به دلیل عدم حمایت مشتریان از سوی نیروهای فنی ماهر در 
بخش خدمات پس از فروش، نتوانسته اند در بازار باقی بمانند.

 ديدگاه شـما در خصوص رضايتمندی مشـتريان 
چيست؟

من معتقدم احترام گذاشــتن به مشــتری و برخورد و رفتار 

مناســب کارمندان بــا آنها، یکی از مهم تریــن عوامل ایجاد 
رضایتمندی در مشتریان است. 

هم چنیــن فکر می کنم هر کســی که پایــش را به عاملیت 
می گذارد، خواه مشــتری باشد یا خیر، باید با برخورد خوبی 
مواجه شــود. معتقدیم ما به عنــوان ارائه دهنده ی یک برند 
معتبــر خودرو به بازار، باید کاری کنیم که مشــتری پس از 
هر بار مراجعه به نمایندگی، با خاطره ی خوشــی عاملیت را 
ترك کند و این جریان به خصوص در حوزه ی خدمات پس از 

فروش نقش مهمی ایفا می کند.

 بــه عنــوان يکي از اعضاء شــبکه ی گســترده ی 
خدمات پس از فروش اطلس خودرو، چه برنامه هايي 

براي آينده داريد؟
قطعا برای آینده توسعه و پیشرفت را در نظر گرفته ایم، اما این 
موضوع منوط به این اســت که ما از همان گام های نخستین 
و در طی زمان، بتوانیم همکاری و تعامل سازنده ای با شرکت 
اطلس خودرو داشته باشیم تا شرایط فروش گسترده ای را مهیا 
کنیم؛ به گونه ای که قشرهای مختلفی از مردم بتوانند به جمع 

مشتریان کیاموتورز بپیوندند.

 سخن آخر
 از تالش، دقت و صبوری کارشناسان اطلس خودرو نهایت تشکر 
را دارم. به ویژه مدیر واحد خدمات پس از فروش که فضا را برای 

آغازی درست و مطمئن مهیا کردند.

افتتاح عاملیت مجاز اطلس خودرو 
در استان آذربایجان غربی

عامليت مجاز آقای افشــين ضياء در شــهر اروميه، به تازگی به جمع خانواده ی اطلس پيوســته 
اســت تا مشتريان کيا در استان آذربايجان غربی هم از حمايت و حضور اطلس خودرو بهره مند 
باشــند. به مناســبت پيوســتن اين عامليت به جمع عامليت های اطلس خودرو، با افشين ضياء، 

مدير اين عامليت، گفت و گويی داشتيم که می خوانيد:

نگاهی به فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های مجاز سراسر کشور
ماهنامه ی پیک اطلس در راستای حمایت از فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های شرکت اطلس خودرو، از این پس در هر شماره فعالیت های عاملیت ها در این زمینه 
را، اعم از آگهی های چاپی در جراید کشور، تبلیغات محیطی مانند بیلبورد، لمپ پست بنر و غیره و یا آگهی های تلویزیونی یا رادیویی و هرگونه فعالیت تبلیغاتی 

دیگری را که عاملیت ها در آن ماه انجام داده اند، منعکس میکند.

محل انتشار:   بنــر

محل انتشار:   بيلبورد

محل انتشار:   روزنامه

محل انتشار:  بيلبورد

محل انتشار:   روزنامه آسيا

حضور در نمايشگاه اصفهان -  نمايشگاه امانی فروش کد 89 پرنده جوزانی 
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آدرستلفن ثابتکد شهر عامليت مجازرديف
70 -3294568 )0411( 521تبريزرحيم برزگر کهنمويی1

 )CNG ( تبريز - بين هتل مرمر و ميدان بسيج - روبروی پمپ گاز
کد پستی 5158913771   

اروميه - بلوار شيخ شلتوت - روبروی ميدان ميوه و تره بار - پالک 537 - کد پستی 23583755719645741 )0441(513اروميـهافشين ضياء2

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

کد پستی 1698481759

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

48644444 )021(100تهرانتعميرگاه مرکزی5
تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

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

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

44404664 )021(103تهرانشرکت باليران7
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهيد مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

88463507 )021(104تهرانسيد محمد ديبازر حسينی8
تهران - 45 متری رسالت - بين پل سيدخندان و اتوبان صياد شيرازی - پالک 1320 

کد پستی 1631693411

66591331 )021(105تهراناسماعيل شيدايی کندوانی9
تهران - ميدان جمهوری - خيابان باستان جنوبی - خيابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303 

کد پستی 1318883444

77601840 )021(108تهرانامير هوشنگ مهاجر10
تهران - خيابان شريعتی - پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز - ايستگاه عوارضی - پالک 

346 - کد پستی 1564915587

تهران - خيابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 )021(111تهرانکارکين آرمنيانس11

77894648 )021(112تهرانسيدامير حسينی12
تهران - ميدان رسالت - خيابان سلمان طرقی - نبش خيابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 )021(114تهرانعبدالرضا محمدی طامه13
تهران - بزرگراه شيخ فضل اله نوری - خيابان شهيد تيموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 )021(115تهرانيحيی سلمانی14
تهران - تهران نو - ابتدای خيابان 30 متری نيروی هوايی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 )021(117تهرانرضا سميعی زفرقندی 15
تهران - بزرگراه رسالت بين اتوبان صياد شيرازی و امام علی )ع( - پالک 924 

کد پستی 163468718

7528811 )0511(422مشهدعليرضا سياسی16
مشهد - انتهای بلوار خيام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيام 

جنب نمايندگی سايپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خيابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 )0511(424مشهدمهدی هاشمی سيگاری17

6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشين18
اهواز - بزرگراه ملت - بين خيابان عامری و دانيال - پالک1082 - 

کد پستی 6164813545

زنجان - کمربندی جنوبی ) خيام ( - جنب نمايندگی ايران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانيان19

2226108 )0273(442شاهرودفرخ ترابی20
شاهرود - ميدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411

سمنان - ميدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 )0231(443سمنانخسروانی21

شيراز - خيابان سعدی - بين مکتبی وايزدی - کد پستی 22228977135836495 )0711( 643شيرازسيد سامان شجاعی 22

قزوين - کيلومتر 3 جاده قديم تهران - روبروی پمپ بنزين - کد پستی 43416763317-2292553 )0281(251قزوينابراهيم احمدی - يعقوب نعمتی23

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزين دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 )025(331قماسماعيل آخوندی خضرآباد24

25
جاويد اميری- يوسف اميری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللی26

4-8842002 )0131(232رشتکامبيز پوررستگار27
گيالن - رشت - خيابان شهدا - روبروی کارخانـه شير پاستـوريزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کيلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانيات- کد پستی 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گيل28

رشت-کيلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پيشتاز خودرو گيل29

خرم آباد- بلوار بهارستان- ميدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان30

ساری - بلوار کشاورز - نرسيده به مهدشت - کوچه پاتريس - کد پستی 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی31

بابل - کمربندی اميرکال - جنب پمپ بنزين - کد پستی 32520204731659439 )0111( 223بابلشرکت بزرگ روشن 32

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 )0121( 224آملسيد مجتبی موسوی33

32247106 )086(371اراکمصطفی شاپوری34
اراک - خيابان شريعتی- بين فرمانداری و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبيل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالير- بلوار بعثت - ميدان نيروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 )0851(341ماليرحبيب اله فرهادی فر35

2654436 )0811(342همدانعليزاده36
همدان-خيابان 17 شهريور - نرسيده به پل هوايی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

يزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان - کد پستی 62653898918617167 )0351(322يزداحمد قناد باشی37

1392/12/01

 فهرست
عامليت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاريخ

برترين های بهمن ماه

 خدمات پس از فروش
عامليت 232 رشت

جناب آقای کامبيز پوررستگار

 فــروش
عامليت 422 مشهد

جناب آقاي عليرضا سياسي

قـطعـات
عامليت مجاز  121 کرج

جناب آقايان 
محمد رضا معيني و خسرو زماني
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عامليت های مجازخانواده اطلس




