


در بــازار تجــارت امــروز، پیوســتگی انكارناپذیر رصفــه ی اقتصادی 

هر ســازمان با رضایتمنــدی خدمات گیرندگان یــا مرصف كنندگان 

محصوالت آن، بیش از پیش برای فعاالن اقتصادی آشكار  شده و این 

دیدگاه را قوت می بخشد كه دستیابی به اهداف تجاری در گرو تأمین 

انتظارات و توجه به نیازهای بالقوه و بالفعل مشــریان اســت. دیگر 

هیــچ بنگاه موفق اقتصادی را منی تــوان یافت كه به نقش تأثیرگذار 

تكریم مشری در موفقیت و دستیابی به اهداف تجاری واقف نباشد.

مــا هم به عنوان یكــی از  واحدهای اقتصادی كشــور، از این قاعده 

مســتثنی نیســتیم و نه تنها مشــری مداری را كلید طالیی توفیق 

تجاری می دانیم، بلكه  لذت پاســخگویی به خواســته های مشری 

به عنوان یكی از خط مشــی های اساسی اطلس خودرو را رسلوحه ی 

اهداف خود قرار داده ایم.

ارائــه ی محصــوالت ایمن، باكیفیــت و اســتاندارد و خودروهایی كه 

مقبولیت و محبوبیت آنها گسره ی جهانی دارد، نشان از ارزش گذاری 

ما به شــأن و شایستگی مرصف كننده ی ایرانی دارد. كسب رتبه یك 

رشكت هــای وارد كننده در حوزه ی خدمات پس از فروش كه به پاس 

رسویس هــای خدماتی برتر و برگــزاری طرح های ویژه بــرای اعضاء 

خانواده ی كیا به اطلس خودرو تعلق گرفت، منایانگر تعهد و احرام به 

مشریانی است كه برند كیا را انتخابی مناسب و مطمنئ دانسته اند.

اكنــون پــا را فراتــر گذاشــته ایم و در ســال جدیــد متركز ویــژه بر 

مشــری مداری نویــن را به عنــوان رویكــرد اصلــی برگزیده ایم كه  

نویدبخش آتیه ای روشــن و پیرشفتی روز افزون برای اطلس خودرو در 

عرصه ی بازار خودروی كشــور خواهد بود. امید اســت با برنامه ریزی 

مدون، تكیه بر مهارت و توان نیروهای فعال و متخصص و انسجام در 

امور اجرایی و پشتیبانی به این مهم دست یابیم.
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ســرمقالــه



كیاسول عنوان بهترین خودروی جدید 
سال 2014 را به خود اختصاص داد

کیاســول 2014، در لیســت وب ســایت about.com، عنوان بهرین خودروی جدید سال 

2014 را بــه خــود اختصاص داد. این خودروی کامال جدید، یکــی از 12 خودروی منتخب 

کارشناسان این سایت است که جهت گزینش به عنوان بهرین خودروی سال در نظر گرفته 

شــده بودند. از دالیل اصلی این انتخاب می توان به طراحی فوق العاده، احســاس راحتی و 

لوکس و تجملی بودن این خودرو اشاره کرد.

به گفته ی مایکل اســپراگو، معاون ارشد بخش فروش و بازاریابی کیاموتورز آمریکا، ثابت نگه 

داشنت نکات متامیز کننده و خصوصیات اولیه ی این خودرو و بهبود آن کار ساده ای نبود، ولی 

ما موفق شدیم بار دیگر نظر مثبت خریداران، فروشندگان و رسدبیران سایت About.com را 

در خصوص خودروی سول جلب کنیم. 

از جمله ی این خصوصیــات می توان به بهبود طراحی داخلی و خارجی و همچنین عملکرد 

این خودرو اشــاره منود. متام این خصوصیات و امکانات با قیمتی بســیار مناسب در اختیار 

خریداران و مشریان قرار می گیرد. 

همین موضوع باعث شد تا مدیران سایت About.com، کیاسول را به عنوان بهرین خودروی 

جدید سال 2014 معرفی کنند.

از دیگر مشخصات ویژه ی این خودرو می توان به رنگ های جالب و زیبایی که برای آن در نظر 

گرفته شده است، اشاره کرد. رنگ هایی چون زرد، سبز، قرمز و ... به همراه رینگ های اسپرت 

خودروی كیای خودتان را طراحی كنید
کیاموتورز اسرالیا با برگزاری یک مسابقه، از هواداران این برند خواست تا خودشان به صورت 

مجازی به طراحی یک خودروی کوپ Koup اقدام کنند تا بخت خود را برای برنده شدن یک 

خودروی کوپ توربو Koup Turbo مدل 2014 واقعی بیازمایند. 

 Coup Kustoms کیاموتورز این "گاراژ مجازی" را از روز 18 نوامرب بازگشــایی کرده و نرم افزار

به همراه آموزش استفاده از جدیدترین فناوری مدل سازی سه بعدی را روی آن قرار داده است. 

رشکت کنندگان، در این گاراژ مجازی، می توانند با ابزارهایی که در اختیارشان قرار گرفته است، 

نســبت به طراحی خودروی خود اقدام کنند. افراد می توانند نسبت به تغییر و نصب اسپویلر، 

رینگ، رنگ بدنه، برچسب ها، سیستم اگزوز، چراغ ها و ... اقدام کنند. رشکت کنندگان پس از 

هر مرحله از پیرشفت، می توانند طرح های خود را با دوستانشان به اشراک بگذارند و با گرفنت 

امتیاز، هر بار ابزارهای جدیدی را برای طراحی خودروشان در اختیار بگیرند. 

در این بین، رشکت کنندگان شــش هفتــه فرصت دارند تا کار نهایی خــود را برای رشکت در 

مسابقه آماده کنند و امکان برنده شدن یک خودروی کیای واقعی را به دست آورند. 

عالوه بر این جایزه ی ویژه، جوایز هفتگی متفاوتی نظیر امکان سوار شدن بر خودروهای اسپرت، 

آموزش رانندگی حرفه ای ، کنسول های بازی و ... برای افراد در نظر گرفته شده است.

دو جایزه برای تیم دیجیتال كیا در مسابقه ی AM سال 2014
این رقابت، به بررســی انتقادات مشــریان در ارتباط با Reevoo ـ ســازمان نقد و بررسی 

شــخص ثالث مســتقل ـ می پردازد. از آوریل 2012 تا کنون، کیا بیش از 10،000 نقد و 

 e3 در وب ســایت انگلیسی خود که توسط Reevoo نظر مســتقل و فیلر نشــده را توسط

media مدیریت می شــود، منترش ساخته اســت. این نقد و نظرات بخشی از یک کمپین 

بازاریابی یکپارچه را تشکیل می دهند که از این نظرات الهام می گیرند. در واقع نظرات و 

تفکرات مشــریان واقعی درباره ی خودروهایشان که در این سایت منعکس می شود، روند 

بهبود ساخت محصول را ترسیع می سازد. 

جــان باچــه John Bache، مدیر ارتباطات مشــریان کیاموتورز، در مــورد این دو جایزه 

گفت:»به دســت آوردن این جوایز، نشــانه های مثبتی هســتند که نتیجه ی برداشنت این 

قدم جســورانه در انتشار نظرات مشریان صادق در دو سال گذشته و به صورت آن الین و 

نیز به رسمیت شناخنت آن توسط کل تیم بازاریابی بوده است. شایان ذکر است کیاموتورز 

نخســتین خودروســازی است که مبادرت به انتشــار نظرات واقعی، فیلر نشده و مستقل 

مالکان خودروهای کیا کرده است و خود را به صورت مستقیم و کنرل نشده ای در معرض 

ارزیابی مشریانش قرار داده است. 

جاناتــان کالکوت Jonathan Callcut، مدیر عامــل Reevoo، اعالم کرد:»این جایزه حق 

کیاســت. کیا همیشــه وقتی نوبت به جمع آوری اطالعات از مشــریان می رســد، رتبه ی 

نخســت را دارد. این جایزه نشــانه ی دیدگاه و تفکر رو به جلوی کیاموتورز اســت و یادآور 

این موضوع که جمع آوری اطالعات و بازخورد صادقانه ی مشریان امری ممکن است.«

جایزه ی دیگر AM به بولتون کیا Bolton Kia رسید که عنوان »بهرین منایندگی« را از آن خود 

کرد. بولتون کیا، یک رشد 9 درصدی فروش در سال 2013، 19 درصد رشد در خرده فروشی و  

170 درصد افزایش فروش در پنج سال گذشته تا سال 2012 را نشان می دهد.

 بازگشت قدرتمندانه ی كیا به صحنه در سال 2014
کیا، به پشــتوانه ی افزایش 7.6 درصدی فروش خودرو طی ژانویه گذشــته و با کسب جایگاه 

دهم رتبه بندی جدید فروش خودرو، سال 2014 را  قدرمتندانه آغاز کرده است.

طبق آمار VFACTS، که توسط اداره ی فدرال صنایع خودرویی منترش شده است، میزان فروش 

ژانویه ی کیا 2484 دستگاه خودرو بوده است که کیا را به دلیل عملکرد خوب مدل های اصلی 

و کلیدی اش، در رتبه ی دهم جدیدترین جدول فروش خودرو قرار می دهد.

اسپورتیج Cuv جمع و جور با فروش 632 دستگاه، در این ماه رتبه ی نخست فروش را داشته 

است که یک افزایش 50 درصدی نسبت به ماه مشابه در سال گذشته را تجربه کرده است. 

همچنین کیا ســورنتوی عظیم الجثه، یــک افزایش 12.9 درصدی را با فروش 314 دســتگاه 

تجربه کرد.

رئیـس اجرایـی کیا موتـورز اسـرالیا، تونـی بارلـو، گفـت: »بـه چند دلیـل این آغـازی مطبوع و 

خوشـایند در سـال جدید بوده اسـت. تنها اعداد و ارقام نیستند که خوشایند هستند، بلکه از 

آن مهم تـر و هیجان انگیزتـر، طیـف و گسـره ی مدل های کلیدی اسـت که همگـی با افزایش 

فـروش روبـه رو شـده اند. مـدل  کلیدی کیا رساتو، همگـی عملکرد خوبی داشـته اند و ما با یک 

عرضـه ی ثابـت و بهنگام، جهشـی امیدوارکننـده را برای بقیه ی سـال پیش بینی می کنیم. ما 

همچنیـن تعـدادی مدل هـای هیجان انگیز در خط تولید داریـم و باید اذعان کـرد آوازه ی کیا 

همچنان در حال رشـد و توسـعه اسـت. از جمله ی این مدل های هیجان انگیز سـید جی تی 

توربـو "cee’d GT turbo" اسـت. سـدان و رساتـو هـاچ بک با فروش 573 دسـتگاه در ژانویه 

یـک رشـد 36.4 درصدی نسـبت به ژانویـه 2013 را تجربه کرد. 

در حالی کــه کوپ Koup جدید یــک افزایش 194.4 درصدی را با فروش 106 دســتگاه در 

مقایسه با 36 دستگاه در سال گذشته ثبت کرده است. کارنز جدید نیز روند رو به جلوی خود را 

با فروش 51 دستگاه در این ماه ادامه داد که در مقایسه با تالش های مدل قبلی در ماه مشابه 

سال قبل، یک رشد 240 درصدی محسوب می شود.

 )Byung Mo Ahn( بیونگ مو آن
به معاونت ریاست شركت كیاموتورز رسید

رشکت کیاموتورز اعالم کرد "بیونگ مو  آن" به سمت معاونت این خودروساز جهانی منصوب 

گشته است. آقای "آن" در سمت جدیدش به عنوان معاون رئیس گروه و مدیرعامل کیا موتورز 

آمریکا )KMA( و کارخانجات کیاموتــورز جورجیا )KMGG(، همچنان که منونه محصوالت، 

واحدهای عملیاتی و مشــریان این برند در حال رشــد است، اجرای راهربدهای بلند مدت 

این برند را در آمریکا هدایت می کند. او سابق بر این از سال 2008 مدیر گروه و مدیر عامل 

کیا موتورز آمریکا و کارخانجات کیاموتوز جورجیا بوده است.

در دوران تصدی "آن"، فروش کیا در ایاالت متحده ی آمریکا تقریباً دو برابر شد و کارخانجات 

واقع در جورجیا، وســت پوینت که از ســال 2009 آغاز به کار کرده اند، بیش از 1.2 میلیون 

خودرو تولید منوده اند. در ســال 2013، سدان سایز متوسط اپتیام که در کارخانجات کیا 

در جورجیا تولید می شــود، پرفروش ترین خودرو بود و یک رکورد منحرص به فرد ســاالنه بالغ 

بر 155،893 دســتگاه خودرو بر جای گذاشــت؛ این در حالی اســت که فروش خودروی 

سواری شهری سول برای چهارمین سال متوالی افزایش یافته است. سال 2014، بیستمین 

سالگرد کیا در ایاالت متحده ی آمریکاست و ارتقاء سمت "آن"، تالش این سازمان را در جهت 

مترکز بر کیفیت، تقویت برند، ارتقاء تجربه ی مالکیت و معرفی بخش های جدید برای رشد، 

دوچندان می کند. کیاموتورز آمریکا، به دنبال معرفی ســدان فوق العاده ی کادنزا در ســال 

2013، در حال معرفی سدان لوکس K900 است که رسآغاز فصل جدیدی برای این برند در 

بازار جهانی کلیدی ایاالت متحده به شامر می رود. "آن" 37 سال با گروه هیوندای موتورز، 

جایی که او در رشکت های کیا موتورز و هیوندای موتورز ســمت های متنوعی داشــته است، 

تجربه ی کاری دارد. وی از ســال 1999 تا 2001 مدیر عامل کیا موتورز آمریکا بوده اســت. 

پیش از این نیز معاون مدیر اجرایی رشکت هیوندای موتورز و مسئول تجارت خارجی شامل 

فعالیت های تولیدی و نظارتی شش کارخانه ی موجود در رسارس جهان بوده است.

كیا، برگزار كننده ی بزرگ ترین مسابقه ی 
دوچرخه سواری كوهستان در اكوادور

کیاموتورز اکوادور، به تازگی در این کشور به برگزاری نهمین دوره ی مسابقات دوچرخه سواری 

کوهستان با نام ولتا ال کوتوپاکسی Vuelta al Cotopaxi اقدام کرده است. در این مسابقه 

که در کوه های زیبای اکوادور و اطراف بلندترین قله ی آتش فشــان فعال دنیا برگزار می شود، 

دوچرخه سوارانی از کشور اکوادور، آمریکا، مکزیک، کلمبیا و شیلی  حضور می  یابند. همچنین 

این مسابقه، برای نهمین سال متوالی به بهانه ای برای حضور مشتاقان طبیعت، آتش فشان و 

دیدن چشم اندازهای زیبا در اکوادور تبدیل شد. 

در ایــن دوره، 250 تیــم دو نفره، مســافت 131 کیلومــری را در ارتفاعــات 3000 و 4200 

مری اطراف آتش فشان کوتوپاکسی Cotopaxi طی کردند. این رقابت، دو روز و یک شب به 

طول انجامید و دوچرخه ســواران شب را در بین راه اتراق کردند. متام مسیرهای این مسابقه، 

مسیرهای از پیش ایجاد شده بود؛ به همین علت تاثیر منفی بر روی محیط زیست بسیار اندک 

بوده اســت. گرچه سطح سختی مسابقه در حد متوســط ارزیابی می شود، اما به دلیل ارتفاع 

و زیبا. الزم به ذکر است کیا موتورز به تازگی در منایشگاه خودروی شیکاگو، از سول EV خود، 

به عنوان نخستین خودروی متام برقی کیا در بازار آمریکا، پرده برداری کرد. 

این خودرو، قرار اســت از پاییز امســال به طور محدود در برخی ایالت های آمریکا برای فروش 

به عموم عرضه شود. 

باالی مســیر، گروه های امدادی و پزشــکی در متام طول مســابقه آماده ی ارائه ی خدمات به 

رشکت کنندگان بودند. کیا موتورز با برگزاری چنین مســابقاتی تعهد و مســئولیت خود را در 

قبال توســعه ورزش، زندگی سامل، حفاظت از محیط زیست و رشد صنعت گردشگری به نحو 

شایسته ای به انجام رسانده است. 
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



حمایت كیاموتورز از رویدادی بین المللی در ورزش ایران؛

اطلس خودرو حامی اصلی مسابقات تنیس فیوچرز كیش
روز زمین، میعادی مهم برای كیاموتورز، 

خودروساز دوست دار محیط زیست
اسفند ماه سال92، ایران در حالی میزبان مسابقات بین املللی تنیس فیوچرز شد که اطلس خودرو به عنوان یکی از حامیان همیشگی ورزش کشور، در برگزاری 

این مسابقات مشارکت داشت. در این دوره از رقابت ها که از سوم اسفندماه سال 92 در جزیره ی کیش آغاز شد، تنیسورهایی از کشورهای کرواسی، موناکو، 

برزیل، اتریش، رصبستان، رومانی، اوکراین، ایرلند، فرانسه، اسلواکی، روسیه، مراکش، ونزوئال، هلند، سوئیس، تونس، ایتالیا، دامنارک، بوسنی و هرزگوین، 

آملان، سوئد، اسپانیا، هلند، ژاپن، تاجیکستان، انگلستان، ترکیه، هنگ کنگ و جمهوری اسالمی ایران حضور داشتند.

امروزه بیش از نیمی از جمعیت کره ی زمین، در شهرها زندگی می کنند و هر ساله این میزان به طور چشمگیری افزایش می یابد. هم زمان با افزایش جمعیت 
شهرنشینی، چالش ها نیز در حال ازدیاد است. سال ۱۹۷۰ حامل چندین و چند حادثه آسیب زننده به کره زمین بود که جهان و جهانیان را تکانی داد تا این که 
به یاد این زمین فراموش شده افتادند. آن سال، در ۲۲ آوریل برابر با دوم اردیبهشت، نخستین باری بود که به مناسبت پاک بودن زمین، جشنی برگزار شد. 
ایده ی آن را "جان مک مونل"، فرزند یک مبلغ دینی مستقل و عالقمند به دین، علم و صلح در سال ۱۹۶۹، در هامیش محیط زیست یونسکو مطرح کرد و در 
هامن سال پرچم Flag زمین پاک را طراحی منود. "یوتانت"، دبیر کل آن روز سازمان ملل )۱۹۶۲- ۱۹۷۱( از ایده ی مک کونل استقبال کرد و این روز در تقویم های 

رسارس دنیا به یک روز جهانی تبدیل شد. اما اصل ماجرا به سال ها قبل تر از آن باز می گشت. 
 حامیت اطلس خودرو از رقابت های ورزشی 

در راستای رونق ورزش تنیس در ایران 

با  اطلس خودرو،  رشکت  بازاریابی  مدیر  کثیری،  مرضیه 

اعالم این که هدف این رشکت حامیت از جامعه ی ورزشی و 

ایران است، گفت:»اطلس خودرو، نخستین  رونق ورزش در 

پشتیبانی  با  را  ایران  ورزش  از  حامیت  در  خود  وظیفه ی 

آغاز کرد؛ به طوری که حضور در  از ورزش اسكی و تنیس 

مسابقات اسكی در پیست شمشك در سال 87 و فستیوال 

مینی تنیس در سال 88 منونه ای از این حامیت هاست.« وی 

ادامه داد:»اطلس خودرو، هم چنین در سال 89 جام تنیس 

كیاموتورز و مسابقات پرش با اسنوبرد را برگزار كرد  و در نهایت 

در سال جاری با حضور پررنگی که در مسابقات تنیس فیوچرز 

کیش از خود به منایش گذاشت، به عنوان حامی اصلی این 

مسابقات، مجددا پشتیبانی خود را از ورزش کشور اثبات کرد.« 

وی با اشاره به این که این حامیت ها در چهارچوب مسئولیت 

شد:»از  یادآور  است،  شده  انجام  اطلس خودرو  اجتامعی 

آنجا که هر رشکت تجاری نسبت به جامعه ی خود وظایف و 

تعهداتی داشته و نیز به خاطر اثری که ورزش بر مشریان 

دارد، بر آن شدیم تا با عالقه ی متام به توسعه ی ورزش کشور 

بپردازیم؛ چرا که بر این باوریم ورزش برای سالمت مشریان 

و در ابعاد گسرده تر، برای متامی افراد جامعه مفید خواهد 

و  فعالیت ها  به  اجتامعی  نگاه  کرد:»این  تاکید  وی  بود.« 

حامیت ها، در آینده و در قالب حامیت از تیم های ورزشی 

نیز خودش را نشان خواهد داد و بنا داریم رسالت حامیت از 

ورزش و توسعه ی سالمت جامعه را ادامه دهیم.«

مدیر بازاریابی رشکت اطلس خودرو هم چنین افزود: »انگیزه ی 

تبدیل و انتخاب به عنوان تنیس باز شامره یک و قرار گرفنت 

در میان تنیس بازان جهان که ساالنه 20 تا 40 هفته مسابقه 

می دهند، موجب می شود تنیس بازان با سطحی به مراتب 

باالتر از آن چه در فیوچرزهای گذشته در ایران دیده می شد، 

حضور پیدا کنند. همین امر می تواند در راستای باال رفنت 

سطح کیفی مسابقات، کمک شایانی برای بازیکنان ایرانی 

باشد که اغلب در فیوچرزهای بین املللی حارض منی شوند.«

 بازتاب گسرتده ی رسانه ای مسابقات و 
بخش های جانبی تفریحی

این دوره از مسابقات توسط شبکه های معترب خربی داخل و 

خارج از ایران، مورد پوشش کامل قرار گرفت و روند مسابقات 

لحظه به لحظه گزارش شد. به طوری که مراسم روز جهانی 

و  آب  زیر  منایشی  بازی  و  تنیس بازان  غواصی  با  تنیس، 

اندی  آغاسی،  آندره  پیت سمپراس،  نظیر  اساتیدی  حضور 

ماری و نواک جوکوویچ در صفحه فیسبوک و توییر رسمی 

»روز جهانی تنیس« و »فدراسیون بین املللی تنیس« بازتاب 

فوتبال در  برگزاری مسابقه ی  از طرفی  گسرده ای داشت. 

زمین فوتبال کیش و اهدای جامی شبیه جهام جهانی برزیل 

2014 در آستانه ی همین بازی ها، فرصتی برای تنیس بازان 

از آن حامیت کنند؛ مراسم  بود که کشور خود را معرفی و 

پایانی مرحله ی نخست این مسابقات نیز با میهامنی ساحلی 

و باربکیو همراه بود.

 فعالیت های بازاریابی و مارکتینگ
عالوه بر پوشش رسانه ای این مسابقات و اتفاقات جانبی آن، 

در  و ملپ پست برن  بیلبورد  قالب  در  تبلیغاتی  فعالیت های 

جای جای جزیره ی کیش به چشم می خورد.

 کیاموتورز و سابقه ی بین املللی
 در حامیت از تنیس

مانا وزیری، مدیر بازاریابی رشکت آپت، با اشاره به اهمیت 

اعتبار حامیان یک رویداد ورزشی و تاکید بر سابقه ی جهانی 

رشکت کیاموتورز در حامیت از ورزش تنیس گفت:»حضور 

اطلس خودرو، مناینده ی رسمی کیاموتورز در ایران، به عنوان 

حامی مسابقات فیوچرز، با توجه به سابقه ی این کمپانی در 

حامیت از رقابت های بین املللی تنیس صورت گرفت و ما امید 

داریم این همکاری در آینده نیز ادامه پیدا کند.« گفتنی است 

کیا موتورز که توجه ویژه ای به رویداد های ورزشی دارد و دارای 

سابقه ای طوالنی در حامیت از ورزش تنیس است، در همین 

راستا رافائل نادال، تنیسور معروف، را نیز به عنوان یکی از 

سفرای خود برگزیده است.

پس از جنگ جهانی، صنایع امریکا رشد رسیعی به خود 

گرفت و اثراتی منفی همچون آلودگی آب و هوا را به همراه 

آورد. کارسون، در سال 19۶2 کتابی به نام "بهار خاموش" 

منترش کرد و در آن رصاحتاً از پخش آفت کش های شیمیایی 

نظیر د.د.ت در طبیعت انتقاد کرد. در دهه ی 19۶0 آلودگی 

مرز  به  نیویورک  و  لس آنجلس  همچون  شهرهایی  در  هوا 

بحرانی رسید و در نهایت در سال 19۶9 به  دلیل تخلیه ی 

زباله های شیمیایی و خطرناک در رودخانه ی کویاهوگا، در 

اوهایو آتش سوزی اتفاق افتاد و فاجعه ای بزرگ آفرید. همین 

امر سبب شد تا روز زمین پاک در 22 آوریل سال 1970 با 

 Supporters استقبالی بیش از 20 میلیون نفر از حامیان

محیط  زیست همراه شود. چیزی حدود 20 سال بعد، در 

سال1990 جامعه ی جهانی رسامً این روز را به  نام روز زمین 

پاک نامگذاری کرد. در ایران نیز هم زمان با دیگر كشورهای 

جهان، هفته ی زمین پاك از روز دوم اردیبهشت به مدت یك 

هفته در رسارس كشور برپا می شود. 

نخستین روز این هفته، یعنی دوم اردیبهشت ماه، به نام روز 

زمین پاك نامگذاری شده  است. این روز در رسارس جهان، 

یادآوری است به زمینیان که یادشان باشد زمینی هم هست؛ 

پس باید کمی به آن بیاندیشند. در هر کشوری با هدف 

افزایش آگاهی و تجلیل از محیط زیست و کره ی زمین، 

مراسمی خاص برگزار می شود. 

اردیبهشت ،  دوم  آوریل هر سال، مطابق  در 22 

بیش از یک میلیون نفر در 190 کشور، دست 

به اقدامات منادین از جمله کاشت درخت ، 

متیز کردن شهر و ... زده و این چنین روز زمین پاک را جشن 

می گیرند.

در سال های گذشته، روز زمین پاک  ، بر روی چالش های 

زیست محیطی از جمله واقعیت تلخ تغییرات آب و هوایی و 

نیاز به جوامع پایدار متمرکز بود. امسال نیز روز جهانی زمین، 

بر شهرهای سبز با رسمایه گذاری هوشمند در تکنولوژی پایدار 

برای پیش بردن تفکر سیاست عمومی ، آموزش و فعالیت های 

 Concentration مرتبط با شهر سبز با کربن پایین تمرکز

دارد. از این رو می توان با تغییر شهرها، آینده ای پایدار ایجاد 

کرد. هیچ چیزی قوی تر از اقدام جمعی بیش از یک میلیون 

تن نیست. شهر سبز، به روی سه عنرص کلیدی ساختامن، 

انرژی و حمل و نقل مترکز دارد. هدف از این اقدام، کمک 

به شهرها برای رسعت بخشیدن به تبدیل آنها به یک شهر 

پاک تر، سامل تر و قابل دوام از طریق بهبود در بهره وری از 

فن آوری های  در  آینده، رسمایه گذاری  در  اقتصادی  لحاظ 

تجدیدپذیر و اصالح مقررات است. یکی از عوامل ترسیع 

خودروهای  و  نقل  و  حمل  گلخانه ای  گازهای  انتشار  و 

 جاده ای است. برای کاهش تولید گازهای گلخانه ای مواردی

 

چون نیاز به بهبود استانداردها، افزایش ظرفیت حمل و نقل 

عمومی، رسمایه گذاری در جایگزینی حمل و نقل، بهبود 

قابلیت پیاده روی و توانایی دوچرخه سواری در شهرها می تواند 

کیاموتورز که  راستا، رشکت  قرار گیرد. در همین  نظر  مد 

 Social Responsibility همواره به مسئولیت های اجتماعی

خود در بسیاری از زمینه های اجتامعی، فرهنگی، ورزشی 

و... پایبند و متعهد است، برنامه های بسیاری را هم زمان با روز 

زمین پاک در شبکه های اجتامعی مختلف برگزار کرده است. 

عالوه بر این، کیاموتورز با تولید خودروهایی با کمرین میزان 

انتشار آالینده، در تالش است که به صورت مثمرمثرتری در 

حوزه ی حمل و نقل، نگهبان زمین و حافظ محیط زیست 

باشد. اپتیامی هیربید و کیاسول EV از جمله تولیدات این 

خودروساز دوست دار محیط زیست هستند. 

در هر حال طرفداران محیط زیست، بارها و بارها گفته اند 

تنها به یک روز بسنده نکنید و هر روز و همه جا به یاد زمین 

باشید و در حفظ پاکیزگی آن هر چند کوچک، گام بردارید. 

هر فرد و گروهی میتواند با برگزار كردن یک مراسم كوچک یا 

بزرگ، با پراكندن واژه های مربوط به محیط زیست از جمله 

ترویج  با  آنها،  مانند  و  رصفه جویی  و   Recycling بازیافت
پاش  و  ریخت  از  جلوگیری  با  ساده تر،  زیست  شیوه های 

با عضویت در گروه های زیست محیطی،  غیررضوری، 

با مراقبت از درختان و ... به طور كلی با كسب 

مسئولیت  احساس  و  زمین  وضع  از  آگاهی 

نسبت به آن، هر روز را برای خود روز زمین 

پاک بداند و آن را جشن بگیرد.
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تازه های کیا در امتداد اطلس



هیأت داوران بین املللی متشکل از 40 کارشناس طراحی 

معروف این محصوالت را با توجه به معیارهایی نظیر نوآوری، 

کارایــی، ارگونومی، پایداری، ســازگاری با محیط زیســت 

و کیفیــت مــورد ارزیابــی قرار دادنــد. عالوه بــر »طراحی 

محصــول«، جوایــز red dot در بخــش مقوله هایــی چون 

»طراحی ارتباطی« و »مفهوم طراحی« نیز اعطا می شود. 

ســول نســل دوم بــا داشــنت حالــت عمــودی و مطمنئ، 

شــانه های پهن، شــکل آیکونیک پنجره هــا و فاصله اش از 

زمین که مانند SUV  هاست، مفتخر Honored به دریافت 

رتبه نخســت در مقوله »طراحی محصول« از ســوی هیأت 

داوران red dot در ســال 2014 شــد، جایزه ای که سول 

اولیه در سال 2009 نیز آن  را به دست آورده بود.

این دومین جایزه مهم طراحی برای سول است که تنها چند 

 »If« هفته پس از موفقیتش در جوایز طراحی بســیار معترب

بدست آمد.

ســول 2014 ابتدا به صورت خودرویــی مفهومی رومنایی 

شــد. طراحی این خودرو به گونه ای خشن تر شده است و 

جلو پنجره خــاص محصوالت کیا نیز در ایــن خودرو دیده 

می شود که اندکی تغییر مکان داده و کمی باالتر قرار گرفته 

اســت و یکی از دالیل زیبایی بیشــر این خودرو نسبت به 

مدل های قبلی خواهد بود.

همچنین ورودی هوای پایین سپر بزرگ تر شده و چراغ های 

جلــو نیــز از نــو طرحی شــده اند؛ ایــن ها همــه و همه به 

زیبایــی ســول 2014 می افزایند. نســل جدید ســول به 

لحــاظ ایمنی باالتر از نســل اول قرار گرفته اســت چراکه 

استحکام Strength شاسی جدیــد آن حدود 29% افزایش 
یافته اســت. ابعــاد و اندازه های ســول 2014  به رشح زیر 

است:

--  1800 میلیمــر عــرض؛ 15.24 میلیمــر عریض تر از 

نسل نخست

--  2570 میلیمر فاصله محوری؛ 20.3 میلیمر بزرگ تر 

از نسل نخست

--  1۶10 میلیمر ارتفاع؛ تفاوتی با نسل نخست ندارد

--   افزایش ۶0.9 میلیمری عرض درب صندوق

کیا سول جدید، توسط تیم طراحی کیاموتورز تحت نظارت 

پیر رشایر، رئیس و طراح ارشــد رشکت کیا موتورز طراحی 

شــده است. رشایر در عین حال مسئول طراحی مدل اولیه 

 red نیز بود که اولین خودرو کره ای است که جایزه طراحی

dot را در سال 2009 از آن خود کرد. به دنبال این موفقیت 

تعداد زیادی جوایز red dot به ســوی کیا رسازیر شد. کیا 

سول جدید یازدهمین مدل کیاست که این جایزه معترب را 

به دست آورده است.

پیر رشایر عنوان کرد: » از این که برای دومین بار این جایزه 

نصیب خودرو کیا سول شده است بسیار خوشحال هستم؛ 

وقتی اولین نسل این مدل برای نخستین بار وارد بازار شد، 

این جایزه نقش کلیدی در معرفی کیا سول و زبان طراحی 

متامیزش به طیف وسیع تری از مخاطبان داشت.

چالــش بزرگی که در حین طراحی نســل دوم این مدل با 

آن روبــرو بودیم این بــود که باید ویژگی فــردی، قدرمتند 

بودن و جذابیت کیا سول را حفظ می کردیم و در عین حال 

ضربآهنگ هــا Rhythms و تکانه های جدیدی بر طراحی 
اعامل می کردیم که نشــانی از روند رو به رشد طراحی و به 

روزرسانی را نشان می داد. 

تیم طراحــی ما این کار را به گونه ای موثــر و فوق العاده به 

انجام رساند. ظاهرکیا سول جدید به مراتب پخته تر و بالغ تر 

است و شــخصیت متامیز و جســورانه این مدل برجسته تر 

شده است.«

از مــدل مفهومــی  طراحــی نســل دوم ســول برگرفتــه 

Track’ster اســت که در منایشــگاه شــیکاگو 2012 به 

منایــش درآمد. درســت مانند ایــن مدل مفهومــی، مدل 

تولیــدی کیا ســول یک مکش هــوای پایینــی ذوزنقه ای، 

چراغ های مه شــکن پایینی که به ســمت لبه های سپر جلو 

کشیده می شوند، امضای جلو پنجره ای »دماغه-بربی« کیا 

و طراحی پیرشوی قسمت عقبی با پانلی شناور به رنگ بدنه 

بر روی در عقب خودرو را به منایش می گذارد.

الزم به ذکر است کیفیت باالی ساخت بخش درونی خودرو 

مهر كیفیت در طراحی محصول از  آن كیا سول 2014 شد

کیا ســول 2014 که در منایشــگاه خــودروی نیویورک رومنایــی Unveiling شــد جایزه طراحی 
معترب »red dot« را به دســت آورد و بدین ترتیب جا پای نســل گذشته موفق خود گذاشت. 
خوشــبختانه به نظر می رسد خودرویی که در سال 2012 برنده جایزه طراحی »red dot« شده 
اســت، همچنان نیز روند طراحی روبه رشــدی دارد. کیاموتورز معتقد است هامنند مدل های 

کیا سول 2012 ، این مدل نیز به یکی از موفق ترین محصوالتش تبدیل می شود. 
جایزه طراحی red dot محصول یکی از مسابقات طراحی مهم جهانی است و از سال 1995 توسط 
مرکز طراحی  North Rhine- Westphalia برگزار می شود. امسال 1816 رشکت از 53 کشور جهان 

و با مجموع 4815 محصول در این مسابقات رشکت داشتند. 

و راحتی آن، به طور قابل مالحظه ای جذابیت مدل نســل 

دوم را را بیشر کرده است.

 راحتی بی نظیر و رنگ های بدنه 

با دو پرده متفاوت

عالوه بر ظاهر چشــمگیر بخش درونی، این SUV جمع و 

جور با تجهیزات بســیار با کیفیتی تجهیز شــده است که 

شــامل اســتفاده از مواد نرم، صندلی های جلویی دارای 

تهویــه هــوا، صندلی هــای جلویــی و عقبی گرمایشــی، 

صندلی قابل تنظیم الکریکی راننده، فرمان گرمایشــی، 

Infin� 8 اینچی و سیســتم صوتی  جهت یــاب ماهواره ای

ity Premium  می شــود. ســول جدیــد همچنین اولین 

خودروی کیاست که رنگ بدنه ای  با دو پرده رنگ متفاوت 

را ارائه می دهد که ســقف آن می توانــد به صورت دلخواه 

بــه رنگی متضاد باشــد. این مدل با دنبال کردن روشــی 

که نسل پیشــین خود پایه گذاری کرده است، گزینه های 

گســرده سفارشی ســازی را در اختیــار مشــریان قــرار 

می دهد.

ســول 2014 در هفــت رنــگ مختلف بدنه قابل ســفارش 

So�( و زرد )Inferno Red(  بــوده که دو رنگ جدید قرمــز

lar Yellow( به تازگی به لیســت رنگ ها افزوده شــده اند. 

 ،)Base Soul( کیا قرارســت این خودرو را در سه مدل پایه

پــالس )Soul Plus( و اکســکلیم )Soul Exclaim( راهی 

بازار کند.

پیرشانه مدل های پایه، یک موتور 1.۶ لیری GDI با قدرت 

130 اســب بخار و گشــتاور 1۶0 نیوتن مر اســت. برای 

مدل های پالس و اکســکلیم نیز موتــور 2.0 لیری GDI با 

قدرت 1۶4 اسب بخار و گشتاور 205 نیوتن مر مهیا شده؛ 

همچنیــن کیا قصد دارد دو مدل توربوشــارژ دار هم به کار 

خود اضافه کند.

شایان ذکر است جوایز در مراسم red dot در هفتم جوالی 

2014 در سالن اپرای Aalto�designed واقع در اسن به 

برندگان مقوله های مختلف اهدا خواهد شد.
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سورنتو، دو جهش در سه نسل
کیا سورنتو یکی از خودروهای محبوب کیا موتورز است که از زمان ارائه اولین مدل آن به بازار 
تا امروز، چندین تحول را تجربه کرده است تا  به یکی از بی نقص ترین مدل های کیا تبدیل 
شود و مشرتیان وفادار خود را حفظ کند. در این مطلب نگاهی مقایسه ای خواهیم داشت به 

سه نسل از این خودرو که در سال های 2002، 2009 و 2012 وارد بازار شد.

 نسل اول كیا سورنتو، 2002 تا 2009

نســل نخست كیا سورنتو، که در ســال 2002 به بازار آمد، تا 

ســال 2009 بر روی خط تولید كیــا بود و گونه های مختلف 

آن در ســایت های تولید كیا در چندین كشور تولید و به بازار 

عرضه شد. نسل اول، خودرویی با شاسی مستقل بود كه برای 

مصارف خارج شهر و جاده های بیابانی طراحی شده بود. 

بــا  پیرشانــه ی Sigma 3.5 L را  كیــا  ســال 2007،  در 

منونــه ی جدیــد  Lambda 3.8 Lجایگزیــن کــرد كــه بــه 

 دلیل افزایش قابل توجه گشــتاور تولیدی پیرشانه ی جدید، 

قابلیت کشش Towing Ability سورنتو به دو برابر افزایش 

یافــت و حداكرث توان تولیدی از hp 192 به hp 262 رســید. 

ارائه ی پیرشانه های رسی المبدا Lambda توسط مهندسان 

كیا، در رونــد طراحی پیرشانه هایی با راندمــان باال و مرصف 

ســوخت بهینــه در كمپانی كیــا، نقطه ی عطفی محســوب 

می شود. گل رسسبد خودروهای آفرود Offroad كیا در سال 

2007، عالوه بر تغییرات و فیس لیفت های Facelifts انجام 

گرفته و ارتقاء پیرشانه، موفق به كســب پنج ســتاره ی ایمنی 

ـ اداره ی ملــی امنیت ترافیك بزرگراه ها در ایالت   NHTSA1  از

ـ نیز شــده اســت؛ مرجعی كه در ســطح جهانی، به  متحده  

جهت ارزیابی ایمنی وسایل نقلیه ی موتوری، از اعتبار ویژه ای 

برخوردار است.

 Truck ســورنتوی نســل اول، با شاسی مســتقل تراک فریم

Frame، در ســال های 2008 و  2009 بــا فیس لیفت های 

مختلف به بازار آمد. منونه های آن در كشور ما فراوان است و به 

عنوان یك SUV قدرمتند و چابك طرفداران زیادی یافته است. 

این سورنتو، خودرویی است جان سخت با هزینه های نگهداری 

پایین و قابلیت های آفرود قابل توجه و در عین حال مناســب 

برای استفاده ی روزمره ی شهری.

 نسل دوم كیا سورنتو 2009 تا 2012

نســل دوم كیا ســورنتو در ســال 2009 بــه جهانیان معرفی 

شــد.  SUV اندازه متوســط كیا كه از فروش خوبی برخوردار 

بود و در كشــورمان با كد XM شناخته می شود، خودرویی با 

چهره ای كامال دگرگون شده نسبت به نسل پیشین كه عنرص 

مشخصه ی كیا یعنی جلو پنجره ی )Tiger Nose( ویژه ی این 

برند در آن خودمنایی می كند.

بزرگ ترین تغییر در بخش فنی سورنتوی نسل دوم، جایگزینی 

شاســی مســتقل نســل اول تراک فریــم Truck Frame با 

ساختار یکپارچه ی Unibody Construction شاسی و بدنه 

در نســل جدید اســت كه در قابلیت هدایت Handling تاثیر 

بسزایی داشــت؛ هر چند عواملی نظیر كاهش بیش از 200 

كیلوگرم وزن خودرو به مدد طراحی شاسی یكپارچه، استفاده 

از سیستم تعلیق مستقل در هر چهار چرخ به همراه پیرشانه ی 

پرقدرت المبدا و ارائه ی گشــتاور باال در بازه ی قابل توجهی از 

دور موتور نیز، در این مهم، یعنی افزایش قابلیت مانور سورنتو، 

تاثیر فراوانی داشته اند.

سورنتو نخســتین مدل كیاســت كه در ایاالت متحده تولید 

شده اســت. تولید نسل دوم در ســال 2009، در كارخانه ی 

یك میلیارد دالری كیا واقع در وستپوینت Westpoint ایالت 

ـ جایی كه سانتافه، خواهر هیوندایی تبار    Georgia جورجیا

ـ آغاز شد. سورنتو، نیز تولید می شود 

سورنتوی نسل دوم، در بدو ورود، با استقبال جهانی روبه رو شد. 

آنچه در این خودرو بیش از همه توجه همگان را به خود جلب 

کرد، تفاوت حس رانندگی در یك خودروی شاسی بلند با حال 

و هوای وانت بار با یك SUV نرم و چابك، توانایی های شهری و 

رسعت و شتاب بهر بود.

ســورنتوی نسل دوم، خودرویی است كه با حفظ قابلیت های 

آفرود برای اســتفاده ی شــهری بازطراحی شده بود. تغییرات 

چشــمگیر در ظاهر بدنه و توجه بیشر طراحان كیا به فضای 

داخلی آن، خودروی جذابی را پیش روی مشــریان قرار داده 

بود. ســورنتوی نســل دوم، در طول چهار سال حضور در بازار 

خودروی جهانی، به كســب عناوین مختلفی از مراجع معترب 

ارزیابی خودرو توفیق یافت. از آن جمله:

 Autocar 1. خودروی سال 2010، منتخب نرشیه ی اوتوکار

در نیوزلند 

2. كســب عنــوان اکســلنت Excellent  در ارزیابــی كلی 

كننــدگان"   مــرصف  "گزارش هــای  آمریكایــی   نرشیــه ی 

)Consumer Reports( در شامره ی جوالی 2010 

3. کســب پنج ســتاره ی ایمنی در تصادفات، از موسســه ی 

معترب Euro NCAP2 )برنامه ی ارزیابی خودروهای جدید در 

اروپا كه در صنعت خودرو و تصادفات از كارشناسان خربه بهره 

می برد و باالترین مرجع ارزیابی ایمنی در قاره ی سبز محسوب 

می شود.( در سال 2011

4. كســب پنج ستاره ی ایمنی در برخوردهای جانبی و روبه رو 

Front & Side Impact Collisions از ANCAP3  )سازمانی 

مشابه Euro NCAP در اسرالیا و نیوزلند( در سال 2011

 نسل سوم كیا سورنتو 2012 تا امروز

نسل سوم كیا سورنتو در سال 2012، در منایشگاه بین املللی 

خــودروی لس آنجلــس در ایالــت متحده رومنایی شــد. کیا 

سورنتوی 2012، خودرویی است به كلی دگرگون شده كه تا 

پشت فرمان آن قرار نگیرید پی به تفاوت ها نخواهید برد.

به گفته ی مسئوالن كمپانی، سورنتوی جدید نسبت به نسل 

پیشــین تا 80% دچار تغییرات شده اســت و تغییرات عمده، 

هامن گونه که در پیش اشاره شد، از هنگام نشسنت بر پشت 

فرمان آشکار می شود. 

آنچه در آغاز، بدون در نظر گرفنت طراحی خارجی، جلب توجه 

می كند فضای داخلی متفاوت، جذاب و سواری بهر است. به 

اذعان بسیاری از نرشیات خودرویی ایاالت متحده، سورنتوی 

 Toyota نســل ســوم نســبت به رقبایی چون تویوتا هایلندر

Highlander  و هونــدا پایلــوت Honda Pilot، ســواری به 

مراتب بهری ارائه می دهد.

مــورد قابل توجــه در بخش طراحــی بدنه، حفــظ فرم كلی 

چراغ های جلو نســبت به نســل قبل با اندكی تغییر اســت. 

همچنین مــواردی چون ســپر جدید با چراغ های مه شــكن 

تازه ســاخت كه در هامهنگی كامل با چراغ های ســپر عقب 

اســت، جلو پنجــره ی )Tiger Nose( كیــا، چراغ های زنون 

جدیــد، فرم به كلی متفاوت چراغ های عقــب از نوع LED كه 

در تبعیت از خط مشی طراحی كیا با كادنزا و اپتیام هامهنگ 

است، رینگ های 19 اینچی جدید و امكان سفارش رنگ های 

خاص ســفید و مشكی، همه و همه ظاهری زیبا به سورنتوی 

نسل جدید بخشیده اند. چیزی که در منای عقب بسیار جلب 

توجــه مــی کند، فرم چراغ های عقب اســت که با مه شــکن 

های قرمز رنگ تعبیه شــده در مســیر عقب هامهنگ بوده و 

منای پشت جذابی را ایجاد کرده اند؛ موضوعی که به اعتقاد 

نگارنده، زیبا ترین منای پشــت در بیــن محصوالت کیا برای 

سورنتوی نســل جدید را به ارمغان آورده است. در بخش فنی 

ایــن خودرو نیز تغییرات فــراوان و قابل توجهی صورت گرفته 

است؛ از جمله معرفی موتور جدید 3/3 لیری GDI V6 برای 

 Lambda البته منونه های موجود در ایران از موتور( .SX مدل

V63.5I MPI سود می برند.( دیگر موارد شامل گیربكس شش 

دنده ی جدید با اســپورت شیفت Sport Shift، فرمان برقی 

 به جای هیدرولیك در نســل پیشین، سیســتم جدید فرمان 

Flex Steer بــا ســه حالــت راحــت )Comfort(، عــادی 

)Normal(، ورزشــی )Sport(، سیستم تهویه ی دوگانه برای 

رسنشــینان جلو و عقب به همراه یونیزه كننــده هوای داخل 

كابین، سیستم كمكی پارك خودرو یا RPAS دوربین دیدعقب، 

سیستم HAC و ... است. همچنین سیستم تطبیق دهنده ی 

Adaptire Front Light� زاویه ی چراغ های جلو با مسیر یا 

ing Systemكه بر اســاس رسعت حركت و زاویه ی چرخش 

فرمان و نیز آهنگ گردش فرمان مســیر را روشــن می كند، از 

دیگر امكانات سورنتوی جدید است. این سامانه با موتورهای 

الكریكی تعبیه شده در كاسه ی چراغ های جلو باعث افزایش 

دید در هنگام رانندگی در شــب می شــود. هر چند شاســی 

نســل دوم با توجه به طراحی یكپارچه،  هدایت مناسبی را به 

 ارمغان می آورد، مهندسان كیا با طراحی مجدد، باعث افزایش 

Body Torsional Rigidity به میزان 18% شــده اند كه در 

فرمان پذیری و افزایش مقاومت كلی خودرو در هنگام تصادفات 

موثر بوده است.

بــــا   SUV یــــك  از  دوم  نـســــل  در  كــــه   تـغـیــیـــری 

Ford Ex� هامنند فورد اکسپدیشــن Truck Style Body

pedition یا تاهو شــورلت Chevrolet Tahoe سورنتو را به 

یك خودروی شاسی بلند با شاسی  یکپارچه Unibody تبدیل 

كرد، در نســل ســوم ادامــه ی این تغییر در حال طی شــدن 

اســت تا یك خودروی نرم تر و امروزی تر با حفظ خاصیت های 

آفــرود تحویل مشــریان شــود. هر چنــد سیســتم فرمان و 

تعلیق ســه حالته با قابلیت تنظیم، در حفظ این خصوصیت 

چندوجهــی ســورنتو، خواه شــهری و خواه بیابانــی بی تاثیر 

 نیســت.   در  فضای داخلی، صفحه ی كیلومرشــامر جدید 

ســوپر ویژن به همراه منایشــگر جدید هشــت اینچی تعبیه 

Uvo Connectiv� رشــده در كنسول میانی مجهز به نرم افزا

ity خودمنایی می كند. دکمه ی خاص استارت Start كیا با 

نورپردازی زیبا و جذاب به همراه امكان انتخاب رنگ و جنس 

فضای داخلی، در دو رنگ مشــكی و بژ و جنس چرم و پارچه، 

فضایی جذاب و هیجان انگیز را نوید می دهند.

مرحلــه ای  ســه  رسد كــن   و  گرم كــن   ،Ipad آیپــد  ورودی 

صندلی هــای ردیــف اول و دوم جیــب نقشــه ی درب هــای 
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1� National Highway Traffic Saftey Adminstration

2� European New Car Assessment Program

3� Australasian New Car Assessment Program

4� Electronic Stability Control

5� High Intensity Discharge.Xenon Head Lamps

6� Hill – Start Assist Control 

7� Smart Parking Assist System

 عقــب، سقف شیشه ای Sunroof جدید یك تكه پانورامیك با 

سایبان Shade برقــی، آفتاب گیرهای جدید برای پنجره های 

ردیــف دوم، نورپردازی زیردســته ی صندلی ها به رنگ قرمز با 

قابلیت انتخاب رنگ های دیگر و جای رس و زانوی مناسب برای 

رسنشینان ردیف دوم، از دیگر امكانات و مزایای سورنتوی نسل 

سه هستند.

هر چند روی ردیف ســوم، منی توان چندان حساب باز كرد و 

تنها برای كودكان و افراد كوتاه قد و سفرهای كوتاه درون شهری 

قابل استفاده است. موضوعی كه در سانتافه ی رقیب هم وطن 

سورنتو با شاسی مشرك و طول بیشر به میزان 4 اینچ، كمر 

به نظر می آید.

ســامانه ی کمکــی پــارك Parking Assist System بــا 

حس گرهــای فراصــوت Ultrasonic Sensors بــه همــراه 

دوربین دید عقب به صورت صوتی و تصویری، تسهیل كننده ی 

روند پارك خودرو اســت. پشــت رسی های فعال شــونده، در 

هنــگام رضبه در تصادفات، در كرسی از ثانیه عمل كرده و به 

جلو و باال كشیده می شوند و به همراه سیستم پیش كشنده ی 

كمربندهای ایمنی از صدمات وارده به مفاصل به نحو احسن 

مامنعــت می كنند.ارگونومی و جامنایــی بی نقص كلیدها و 

ادوات پشــت فرمــان و كنســول میانی، رانندگــی راحت تر و 

ایمن تری را در سورنتوی جدید به ارمغان می آورند.

پیرشانــه ی گشــتاور  و  قــدرت  منــودار  بــه  نگاهــی   بــا 

Lambda II V6 3.5 lit سورنتو با حداكرث قدرت 280 اسب 

بخار و حداكرث گشــتاور N.M 335به ترتیب در 6300rpm و 

5000rpm، به هرن مهندسان كیا در ارائه ی موتوری با منودار 

گشــتاور ایده آل در بازه گسرده ی دور موتور پی خواهیم برد؛ 

پیرشانه ای كــه در هامهنگی با جعبه دنده ی جدید، قدرت و 

كشش فوق العاده ای را برای فرزند 2/5 تنی كیا به همراه دارد. 

این مهم در كنار یكی از بهرین بازدهی های مرصف سوخت 

در این كالس خودرویی، هرن مهندسان كیا را دو چندان آشکار 

می ســازد. مهندســان كیا با كاربرد ورق های فوالدی با  25% 

مقاومت بیشــر در بدنه ی سورنتوی جدید، در مقاوم تر كردن 

این SUV اندازه متوســط كیا تــالش كرده اند. تغییری كه در 

رضبات از جلو و پهلو، باعث افزایش ایمنی می شود. 

   ،HAC6   ،برای چراغ های جلو HID5، ESC4 وجود سامانه های

ABS ،SPAS7 و EBD به صورت استاندارد بر روی سورنتو قابل 

توجه است. ســورنتوی جدید، یكی از كم صداترین  خودروها 

در این كالس اســت؛ این موضوعی اســت كه كیا در متامی 

محصوالت خود، به آن توجه ویژه ای داشته است. این كاهش 

رسوصــدای داخل كابین، در بررســی دیگر محصوالت نیز به 

وضوح حس می شود.

سورنتوی جدید، برای دومین سال متوالی، به انتخاب نرشیه ی 

ـ مقام  ـ معتربترین نرشیه ی خودرویی اســرالیا   Drive درایو

بهرین SUV با قیمت باالی 40.000 دالر در سال 2013 را به 

خود اختصاص داده است. همچنین سورنتوی جدید، به انتخاب 

Hispanic Motor Press Award، در لیســت ده خودروی 

برتر سال در منایشگاه خودروی لس آنجلس قرار گرفته است. 

 در این انتخاب فاكتورهایی چــون طراحی، راحتی، امنیت و 

عملکرد Functionality برای خانواده های اســپانیایی تبار 

در رسارس دنیــا، از اســپانیا و پرتقال گرفته تا آمریكای التین، 

لحاظ می شود. سورنتو نیز چون دیگر محصوالت كیا با رسعت 

بی نظیر تحول همراه شده است و به جرات می توان گفت یكی 

از SUV  های اندازه متوسط مطرح در بازارهای جهانی و به ویژه 

بازار آمریكای شاملی با فضای دشوار رقابتی به شامر می رود.

 مقدمه
اهمیت مشــریان بر هیچ ســازمانی پوشــیده نیست؛ چرا 

که این مشــریان هستند که به یک ســازمان هویت داده و 

باعث رشد و بقاء سازمان ها می شوند. سازمان ها همواره در 

تالش اند تا رضایت مشریان خود را افزایش داده و در نتیجه 

سهم بیشری از بازار را نصیب خود منایند.

یکــی از راهکارها و روش هــای جذب مشــریان و افزایش 

رضایــت آنهــا، دریافت و رســیدگی بــه موقع، به شــکایات 

آنهاســت. رســیدگی به شــکایات Complaints، موضوع 

مهمی برای مشریان است. وقتی مشکلی پیش می آید، آنها 

انتظــار دارند آن مشــکل در کمرین زمان ممکن با حداقل 

دردرس و پاسخ مناســب برطرف شود. آنها می توانند به یک 

رسیدگی به صورت نامناسب و ضعیف پاسخ دهند و این کار 

را نه تنها با حذف سفارششان بلکه با انتشار عدم رضایتشان 

در شــبکه های اجتامعی انجــام می دهند. مترکــز بر روی 

مشریان، ســابقه ی طوالنی در بهبود رسیدگی به شکایات 

دارد. دولت ها در حال ایجاد طیف گسرده ای از تغییرات در 

حوزه ی قانون مشــریان اند. هدف نخست در سیاست های 

مشــری مداری این اســت که آنهــا را قادر ســازد درباره ی 

خرید کاالها و خدمات، تصمیامت هوشمندانه بگیرند. این 

توامنندسازی ابعاد متفاوتی دارد؛ مانند انتخاب و اطالعات. 

امــا یک جزء اساســی، توانایی مشــریان در هنگام جربان 

خسارت، در زمان بروز مشکل است. 

 اهداف رسیدگی به شکایات
یک سیســتم موثر رســیدگی به شــکایات، باید حداقل دو 

ســطح داشته باشد: یک سیستم در سطح رشکت )سیستم 

درونی( و ابزار جربان خســارت در خارج از رشکت )سیستم 

بیرونی(. 

۱. اصول رسیدگی به شکایت خوب و مناسب- 
سیستم درونی

در ادبیــات آکادمیک و عملی بخــش خصوصی و عمومی، 

بر رس اصول و سیســتم رســیدگی به شــکایات توافق قابل 

توجهی وجود دارد. اما مسئله کلیدی بحث و جدل درباره ی 

این اصول نیست، بلکه این مسئله مطرح می شود که آیا این 

اصول در عمل به کار گرفته می شوند و این که چگونه تفسیر 

می شوند.

در زیر شــش اصل رسیدگی مؤثر به شــکایات معرفی 

می شود:

1. روش های قابل مشــاهده:  شــامل اطالعات واضح در 

مورد چگونگی اعالم و پیگیری شــکایت  تنها با  یک متاس 

و بازخورد رصیح و صحیح از این که شکایات چگونه پردازش 

و آنالیز می شوند.

2. دسرتســی آســان و رایگان:  از بین بــردن متام موانع 

غیررضوری، مرقوم کردن شــامره تلفن های رایگان یا ارزان و 

امکان برگرداندن متاس.

3. پروتکل هــای رشکتی موثر: برای رســیدن به ســطوح 

بــاالی اطمینان از عملکرد و کیفیت، این مورد باید شــامل 

یک تعریف قابل قبول و قابل فهم از آنچه شکایت را تشکیل 

می دهــد، باشــد؛ روش های ثبتی دقیق شــامل قید کردن 

شــامره های ارجاع مشــریان در هامن آغــاز، داده گردانی 

موثــر و مطمــنئ و پیگیری کــردن روش هایی بــرای چک 

کردن رضایت Satisfaction مشــریان در مورد روش های 

رسیدگی به شکایات است.

4. عدالت و پیگیری: رفتار احرام آمیز با متام مشــریان، 

داشــنت فرآیندهای مــداوم و باثبات برای حل شــکایات و 

تعیین نتایج.

5. پاســخگویی: محدوده زمانی واضح و مناسب برای حل 

حداکرث شکایات مشریان و در صورت نیاز، انعطاف پذیری 

برای رسیدگی به شــکایات پیچیده و مرتبط به هم و مطلع 

کردن شاکی.

6. مالکیت و تعهد سازمانی: اهمیت رسیدگی مناسب به 

شکایات و تجزیه و تحلیل منظم اطالعات مربوط به شکایات 

بایــد در متامــی ســطوح رشکــت ادراک شــود و در جهت 

اطمینان از این موضوع که موثرترین ساختارها و روش های 

ســازمانی مانند آموزش و نظارت کارکنان، در جریان است، 

تالش شود.

2. سیستم های جربان غرامت بیرونی
2.1- اصول جربان غرامت

معیارهــای جربان خســارت بیرونی و اصــول و قراردادهای 

 - BSI .مرتبــط بــا آن، مورد تأییــد و توافــق همگان اســت

مؤسســه ی اســتاندارد بریتانیا- اختالفاتــی را حل می کند 

کــه خــارج از ســازمان ها وجــود دارد و BIOA - انجمــن 

بازرســان بریتانیایی و ایرلندی - معیارهایی را برای عضویت 

تعییــن کرده اســت. BIOA دو نــوع عضو دارد: بازرســان و 

رسیدگی موثر به شکایات
تشویق مشرتی به ارائه ی بازخورد، حتی ابراز نارضایتی و شکایت، می تواند فرصتی برای سازمان ایجاد کند تا با اهمیت دادن به خواست مشرتیان 
و تالش برای جلب رضایت آنها، وفاداری شــان را تضمین مناید. این امر در نهایت منجر به افزایش کیفیت در ســطح بازار و افزایش رقابت پذیری 
خواهد شــد. کازمو گراهام Cosmo Graham، اســتاد حقوق دانشــکده ی حقوق دانشــگاه لسیســرت و مدیر مرکز مشــرتیان و خدمات رضوری این 
دانشــگاه اســت. او تحقیقات و تالیفات زیادی در زمینه ی رسیدگی به شــکایات، خدمات رضوری، قانون رقابت و قانون عمومی دارد. در ادامه به 
یکی از مقاالت وی در خصوص "چگونگی رسیدگی موثر به شکایات" می پردازیم. امیدواریم با خواندن رهنمودهای این استاد دانشگاه بتوانید این 

مهم را در حرفه ی خود به خوبی به انجام رسانید. 

استانداردBSIمیگوید:
»آسیبپذیریمشتریامرینسبی
وپویاستونیازهاوتواناییهای
یکمشتریمیتواندبستهبه

زمانوشرایطتغییرکند؛خصوصا
اگرمصرفکنندهبامسئلهیحاد،
پیچیدهوفوریروبهروشود.«
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رسیدگی کنندگان به شکایات.

معیارهای BSI از این قرار اســت: عدم وابســتگی، عدالت، 

اثرگذاری، شفافیت و پاسخ گویی.

معیارهای BIOA  برای رسیدگی کنندگان به شکایات، بدین 

ترتیب اســت: وضوح هدف، دسرســی، شفافیت، تناسب، 

بهــره وریEfficiency و کیفیت نتایج. هــدف این گزارش 
مشــخص کــردن ده مــورد از این اصول اســت کــه همه ی 

زمینه های دربرگیرنده اصول BIOA  و BSI را تحت پوشــش 

قرار داده و شامل موارد زیر می شوند:

1. اطالعــات: اطالعــات واضــح درباره ی حقوق مشــری 

نســبت به یــک کاال یــا خدمات و نیــز اطالعــات درباره ی 

فرآیندهای شکایت

2. دسرتســی: سیســتم های رســیدگی به شــکایات باید 

رایگان باشــند و در دسرس همه ی مشریان قرار گیرند که 

شامل افراد در موقعیت های آسیب پذیر نیز می شود.

3. تقویــت و حامیــت مشــرتی: امکان توســل به کمک 

شخص سوم در هنگام ارائه ی شکایت

4. عدالت: فرایندها و تصمیامت باید عادالنه و بر اســاس 

قوانین و معیارهای در دسرس عموم باشد.

5. اثرگذاری و عملکرد: رســیدگی به موقع به شــکایات و 

تضمیــن اصالح نحوه ی ارائه ی خدمات و نظارت بر عملکرد 

و حسابرسی

6. راه حل و جربان غرامت: توانایی حل مشکالت، ارائه ی 

طیفی از راه حل ها و جربان خســارت شــامل جربان مالی و 

توانایی مواجهه با مسائل سیستامتیک

7. اســتقالل و عدم وابستگی: عدم وابستگی به آنان که 

شکایت علیه ایشان مطرح شده است.

8. پاسخگویی: اطالعات قابل دسرس برای عموم در مورد 

چگونگی کارکرد و مدیریت خدمات

9. منابــع: منابع کافــی و انعطاف پذیــری در پرداخنت به 

تقاضاهای فعلی و بعدی

10. درگیــر کــردن و مشــارکت دادن مــرف کننــده: 

سیستم های رسیدگی به شکایات باید در جریان نقطه نظرات 

و تجارب مرصف کنندگان قرار گیرند.

به طور خالصه جهت دریافت و رســیدگی به شکایات 

چهار گام ذیل پیشنهاد می شود:

1 - دریافت و ورود اطالعات: ســازمان ها باید مســیرهای 

کافی جهت دریافت شــکایت از مشــریان را ایجاد منایند. 

)ماننــد ایمیل شــکایات، شــامره تلفن، ســامانه ی پیامک 

و...( وجود کانــال ارتباطی ترجیحاً رایگان، می تواند تعداد 

شکایات بیشــری را به سوی سازمان سوق دهد. همچنین 

بهر است مشریان را از طریق تبلیغات و ارائه ی کارت های 

تشــویقی به ارائه ی شکایت تحریک منایند. در این قسمت 

پیشنهاد می شود یکی از کارکنان سازمان، به عنوان مسئول 

ارتباط با مشریان و یا مسئول رسیدگی به شکایات، انتخاب 

شده و به مشریان و کارکنان معرفی شود.

2- حــل مشــکل و شــکایت دریافــت شــده: یکــی از 

مهم تریــن عوامــل تاثیرگــذار بــر رضایــت و خشــنودی 

مشــریان، رســیدگی رسیع به شکایت هاســت. سازمان 

مشــری مدار بایســتی بالفاصله پس از دریافت شــکایت 

نسبت به بررسی و حل آن اقدام منوده و نتیجه ی آن را در 

اختیار مشریان خود قرار دهد.

3- بازیافت و تجزیه و تحلیل اطالعات: بر اساس شکایات 

به دست آمده از مشریان، موارد را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

داده تا بتوان اولویت های تغییر و بهبود در سازمان که برای 

اکرث مشریان مهم و قابل توجه است را مشخص منود.

4- کنــرتل سیســتم دریافت شــکایات: در ایــن مرحله 

می توان از مشــریان در مورد روند رسیدگی به شکایاتشان 

نظرســنجی منــود و میــزان رضایــت آنهــا از ایــن رونــد را 

 جویــا شــد. این نطرســنجی به مــا کمک می کند تــا روند 

رسیدگیHandling به شکایات را ادامه داده و یا آن را تغییر 
و بهبود دهیم.

  مرصف کنندگان آسیب پذیر
از آنجا که طیف گســرده ای از موقعیت هــا و رشایط فردی 

وجــود دارد و می توانــد به صــورت کوتاه مدت یــا دراز مدت 

تاثیر گذار باشد، ممکن است مرصف کنندگان در خطر جدی 

آســیب پذیری باشند. بســیاری از آنها با عوامل چندگانه ای 

که در آســیب پذیری دخیل هستند، روبه رو می شوند. مانند 

داشنت اختالل حسی یا درآمد کم. عالوه بر این، سیاست ها 

و عملکردهای سازمان های ارائه دهنده نیز می تواند مرصف 

کننــده را در معــرض آســیب پذیری بزرگ تری قــرار دهد و 

شامل روش هایی می شود که شــکایات مورد رسیدگی قرار 

می گیرند. در حال حارض این مفهوم گسرده و چند وجهی 

از آسیب پذیری مرصف کننده، پذیرفته می شود و هامن طور 

که استاندارد BSI می گوید:

»آســیب پذیری مشــری امری نسبی و پویاســت و نیازها و 

توانایی های یک مشــری می تواند بســته به زمان و رشایط 

تغییــر کند؛ خصوصــا اگر مرصف کننده با مســئله ی حاد، 

پیچیده و فوری روبه رو شود.«

نیازی نیســت دوباره به اصول اولیه ی رسیدگی به شکایات 

 Compensation مناســب و سیســتم های جربان غرامت

برگردیــم؛ اما بایــد اطمینان حاصل کنیم کــه عملکرد این 

سیستم ها به گونه ای است که متام نیازهای مرصف کنندگان 

را برطرف می سازد. استاندارد BSI، بر اهمیت سازمان هایی 

که خدمات انحصاری و منعطفی را در راستای برطرف کردن 

نیازهای مرصف کنندگان بدون توجه به رشایط شخصی ارائه 

می دهنــد، تاکید می کند. این اســتاندارد همچنین به این 

نکته اشاره می کند که این امر می تواند در زمان بروز مشکل، 

توانایی آنها را در جستجوی راه حل های موثر بر یک سازمان، 

افزایش دهد.

شــواهد حاکی از آن اســت که رشکت ها باید در رفتارشــان 

بــا مرصف کنندگانی کــه در رشایط آســیب پذیر چه به طور 

عام و چه در رابطه با رســیدگی به شــکایات، تجدید نظر و 

برخوردشان را با آنها اصالح کنند. این موضوع شامل آموزش 

بهــر کارمنــدان در رابطه با شــناخت این گونه مشــریان 

اســت. همچنین شــامل طیفی از مســائل به وجود آمده از 

افزایش آگاهی مرصف کننده در مورد سیستم های رسیدگی 

به شــکایات گرفته تا مطمنئ ســاخنت آنها از آســان بودن 

استفاده و دسرسی به این سیستم ها، داشنت سیستم های 

ارتباطاتــی و اطالعاتی جهت اطالع از نیازهای مشــری و 

داشنت وب سایت های قابل دسرسی است.

 نگاهی به آینده
نکتــه ای کــه باید مــورد توجه قــرار بگیــرد این اســت که 

پیرشفت های تکنولوژیک و به ویژه شــبکه های اجتامعی تا 

چه حد بر رسیدگی به شکایات تاثیرگذار خواهد بود. امروزه 

اطالعات در مورد رشکت ها و شکایات در اینرنت به راحتی 

قابل دسرســی است و برای ایجاد ارتباط و ارائه ی شکایات 

از پست الکرونیک اســتفاده می شود. پرسشی که در برابر 

ما قرار دارد، این است که آیا تکنولوژی شبکه محور می تواند 

برای بهبود امر رسیدگی به شکایات مورد استفاده قرار گیرد 

یــا نه؟ آیا این تکنولوژی قادر خواهد بود به مشــری کمک 

کند تــا از حقوقــش در برابر رشکت بهر دفــاع کند و عدم 

رضایتش را بیان کند یا نه؟

  نتیجه گیری
برای این که سیستم مدیریت شکایت مشریان موفقیت آمیز 

باشد، رشکت ها باید به شکایت به عنوان یک فرصت بنگرند 

و حتی مشــریان را تشویق کنند تا شکایت های بیشری را 

مطرح ســازند. زیرا رشکت در صورتی می تواند یک موقعیت 

منفــی را بهبود بخشــد که از آن مطلع باشــد. با این حال، 

کارکنان به ندرت شــکایت ها را تشــویق می کنند؛ زیرا آن را 

حمله ی شخصی به خود تلقی می کنند. آنها منی توانند بین 

وظایف شغلی و شــخصی خود متایز ایجاد کنند. بنابراین، 

کارکنــان باید این نکته را تشــخیص دهند که آنها نیازهای 

انســانی و آثــار آن را بــر رفتار مشــریان به طــور کلی و بر 

انتظارات خود، در طول مدت مدیریت شکایت مشریان به 

طور خاص درک می کنند.

بنابراین، رشکت ها باید فرهنگ سازمانی خود را تغییر دهند؛ 

کارکنان خود را توامنند ساخته، آموزش دهند و انگیزه های 

الزم برای تشــویق شکایت مشــریان و حل رسیع آنها را در 

کارکنان برانگیزند. رشکت ها همچنین باید مشریان خود را 

آموزش دهند و به آنها نشان دهند که چگونه شکایت خود را 

مطرح کنند و به آنها بگویند که از انتقادات منفی استقبال 

می شــود؛ همچنین فرآیند شکایت مشــریان را تا آنجایی 

که ممکن اســت، آسان ســازند. رشکت ها باید توازن قدرت 

ادراک شده ی مشریان خود را تقویت کنند؛ زیرا مشریانی 

کــه احســاس می کنند باید عــدم رضایت خــود را اثبات یا 

توجیه کنند، فکر می کنند توازن قدرت با رشکت اســت. در 

این حالت،  مشــریان احســاس عدم قدرت خواهند کرد و 

نگرانی های خود را علیرغم عواقب منفی آن )مانند تبلیغات 

دهــان به دهان منفی و مراجعه به رقبــا در صورت امکان(، 

بــرای رشکت بیان نخواهند کرد. افزون بر آن، رشکت ها باید 

مشریان خود را درک کرده و آنها را از اقداماتی که برای حل 

مشکل و تغییرات صورت گرفته است، آگاه کنند.

با این حال، باالترین اولویت Priority برای سازمان ها باید 

همواره جلوگیری از مشکالت در آغاز و انجام صحیح خدمات 

در بار نخست باشد. بنابراین بررسی و اطمینان حاصل کنید 

که آیا وظیفه ی سیســتم مدیریت مستقیم شکایت ها انجام 

شده است یا خیر؟

برای این که سیستم مدیریت 
شکایت مشتریان موفقیت آمیز 
باشد، شرکت ها باید به شکایت 
به عنوان یک فرصت بنگرند و 
حتی مشتریان را تشویق کنند تا 
شکایت های بیشتری را مطرح کنند
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در راستای تزریق یک جریان بهبود چشمگیر به سیستم ها 

و در کنــار رشکت های تولیدی کــه به دنبال راه هایی جهت 

افزایــش کارایی، کاهش هزینه های عملیاتی و شناســایی 

فرصت های رشــد هستند، یک بخش نوظهور وجود دارد که 

قبال نادیده گرفته شده بود و آن بخش خدمات پس از فروش 

است.

فروش در بازار ثانویه و خدماتی که به بعد از فروش محصول 

اصلی مربوط می شود، تقریباً 75 درصد سودآورتر از تجارت 

محصول اصلی هستند. )به تصویر شامره ی 1 نگاه کنید.( 

با وجود این، تحقیقات نشان می دهد که بالغ بر ۶7 درصد 

رشکت ها، تجارت مربوط به خدمات پس از فروش را بسیار 

آهســته تر از تجارت اصلی خود توسعه می دهند.  هنگامی 

که رشکت ها رشد زمینه های بالقوه ی موجود در خدمات پس 

از فروش را آغاز می کنند، می بایســت متایل مضاعفی را به 

تجارت خدمات خود نشان دهند.

 اسرتاتژی های قیمت گذاری
برای قطعات یدکی

از جنبه ی تاریخی، بیشرین درآمد تولیدکنندگان صنعتی، 

از تولیــد اجــزا و یا محصــوالت نهایی رسچشــمه می گیرد. 

هم چنیــن اکنــون برخــی رشکت ها مبالــغ قابــل توجه و 

چشمگیری را از ارائه ی خدمات و راه حل ها کسب می کنند 

کــه در این زمینه با روندی صعودی مواجه هســتیم. از آنجا 

که تولیدکنندگان در پی ارائه ی خدمات بهر به مشــریان 

هســتند، بســیاری از آنهــا هم اکنون بــا آمــوزش، نصب و 

راه اندازی، نظارت مداوم، نگهداری یا نوســازی محصوالتی 

که فروخته اند، به مشریان یاری می رسانند. 

به عنوان مثال رشکت “General Electric” به عنوان یکی 

از بزرگ تریــن رشکت هــای صنعتی دنیا، در گزارش ســال 

2010 خــود اعالم کرد که بر روی گســرش خدمات و نرم 

افزارهایی که موارد مذکور را عرضه می کنند و فراتر از فعالیت 

پایه ای رشکت هستند، برنامه ریزی می کند.

این رشکت در ســال 2011، یک افزایــش 14 درصدی در 

فروش و 15 درصدی در ســود عملیاتی خود را در مقایســه 

با ســال 2010 گزارش کرد که از خدمات پس از فروش آن 

در بخش های کلیدی تجارت به دست آمده بود.  مثال دیگر 

رشکت ســازنده ی موتور "Rolls�Royce" اســت که اکنون 

نیمی از درآمدهای خود را که بالغ بر پنج و نیم بیلیون یورو 

است، از فعالیت های خدماتی به دست می آورد. 

در نتیجه ی مترکز بر روی تجــارت خدمات، ارائه ی قطعات 

یدکی و در دســرس بــودن آنها اهمیت زیــادی پیدا کرده 

اســت. به طــوری که قطعــات یدکی، یک بخــش رضوری 

از خدمــات پــس از فروش و چرخه ی کلی فــروش در تولید 

و خدمات را تشــکیل داده و موقعیت تأثیرگذار و بااهمیتی 

در رضایت مشــری دارند. تولیدکننده طــی فرآیند فروش 

محصول، بــه صورت معمــول تعهد می دهد کــه موجودی 

مناسبی از قطعات رضوری محصول را در کل چرخه ی عمر 

آن نگهداری کند.

تحقیقات منودار متوســطی را نشان می دهند که بر مبنای 

آن رشکت هــای خودرویــی یــا ســایر صنایــع 10 درصد از 

درآمدها و بیش از 40 درصد از سود خود را از فروش قطعات 

یدکی به دســت می آورند.  با توجه به سودآوری بازار مذکور، 

تولیدکنندگان به این واقعیت پی برده اند که قطعات یدکی 

عنــرصی حیاتی بــرای فعالیت های رشکت اســت. )تصویر 

شامره  ی2 را ببینید.(

قیمت گذاری، کلیدی جهت برداشــت پتانسیل های دست 

نخــورده ی بازار قطعات یدکی و بهریــن اهرم جهت بهبود 

ســودآوری اســت. برآوردها نشــان می دهند که یک درصد 

افزایش در قیمت ها می تواند به 11 درصد افزایش در ســود 

عملیاتی منجر شود. 

صحیــح  روش هــای  از  اســتفاده  بــا  تولیدکننــدگان 

قیمت گذاری قطعات یدکی، می توانند به افزایش معنادار 

حجــم فروش، ســود عملیاتی و رضایت مشــری جامه ی 

عمل بپوشانند.

از آنجــا که هر کدام از قطعات یدکــی، رقبا، رفتار مرصف و 

پتانسیل بازار متفاوتی دارند، قیمت گذاری آنها چالش برانگیز 

اســت. شــایع ترین دام، به کارگیری روش هــای "اضافه بر 

بهای متام شــده" و "رقیب محور" در قیمت گذاری است که 

قصد در هر دو افزایش درآمدهاســت؛ بدون آن که اثرات این 

کار درک شده باشــد. این مقاله نشان می دهد چگونه یک 

فرآیند سنجیده و نظام یافته در قیمت گذاری قطعات یدکی 

می تواند به مزیت رقابتی منجر شود.

بهینه سازی قیمت گذاری قطعات یدكی
جهت مقابله با وضعیت اقتصادی غیرقابل پیش بینی جهانی، تولیدکنندگان صنعتی برای قیمت گذاری قطعات یدکی، به یک رویکرد ساختاری نیاز 

دارند تا هزینه های مواد اولیه و پیشنهادات رقابتی را به حساب بیاورد و تحلیل هایی را به کار گیرد که از ارزش درک مشرتی نسبت به هر گروه 

از قطعات پرده بردارد. صنایع تولیدی، همچنان از تأثیرات رکود اقتصادی جهانی که از سال 2007 آغاز شده و امروز همچنان حداقل در اروپا ادامه 

دارد، رنج می برند. با وجود این که بخش های صنعتی در حال بازیابی آرام نیروی خود هســتند، اما کل عملکرد همچنان ضعیف باقی می ماند. افت 

تقاضای مشرتی در بسیاری از بخش ها، به فشار درآمدی سختی منجر می شود. این موضوع باعث می شود بسیاری از بازیگران این عرصه نه تنها 

به آزمایش راه هایی جهت کاهش مرصف رسمایه بپردازند، بلکه به راه هایی نظر نیز داشته باشند که جریان های درآمدی جدیدی ایجاد می کنند.

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

 قسمت اول

 قیمت گذاری به روش 
"اضافه بر بهای متام شده"

در این روش که بسیاری از رشکت ها از آن استفاده می کنند، 

هزینه های ثابت و متغیر هر واحد تولید با هم جمع شــده و 

سپس در یک درصد سود معین رضب می شوند تا قیمت ها به 

دست آیند. تولیدکنندگان صنعتی اغلب این روش را انتخاب 

می کنند؛ زیرا گردآوری داده های مربوط به کشــش قیمت و 

تقاضای مشــری در یک جا کار بســیار مشکلی است. دام 

حاصل از این رویکرد قیمت گذاری آن است که رضیب سود 

بدون توجه به ارزش قطعات یدکی و میزان متایل مشری به 

پرداخت، در نظر گرفته می شود.

بیاییــد در همین زمینه به مثالــی در صنعت خودرو نگاهی 

بیاندازیم. )تصویر شامره ی 3 را ببینید.(

هزینه ی سیستم جهت یاب خودرو، باالتر از میزانی است که 

مشری متایل به پرداخت وجه آن دارد. بدون در نظر گرفنت 

دیــدگاه مشــری و با اعامل 50 درصد ســود بــه هزینه ها، 

قیمتی به وجود می آید که باالتر از انتظار مشری است و این 

موضوع احتامال به عدم رضایت وی منجر می شود.

نقص دیگر روش "اضافه بر بهای متام شده" در قیمت گذاری، 

سود از دســت رفته اســت. به عنوان مثال، همچنان که در 

تصویر شــامره ی 3 مشــاهده می کنید، رنگ متالیک از نظر 

مشــری، دارای ارزش اســت؛ بنابرایــن او متایل بیشــری 

نســبت به پرداخت بهای آن دارد. رشکت هایــی که از روش 

استاندارد "اضافه بر بهای متام شده" استفاده می کنند، در 

چنین مواردی به قیمتی می رســند که از میزانی که مشری 

مایل به پرداخت آن اســت بســیار پایین تر است و در نتیجه 

سود کمری به دست می آورند.

- قیمت گذاری به روش "رقیب محور"

این روش از طرف رشکت هایی ارائه می شــود که می خواهند 

قیمت های خــود را بدون توجه بــه ارزش قطعات یدکی، بر 

مبنای مقایسه با رقبا تنظیم کنند. در این روش، قیمت گذاری 

فقط جهت بیشــر فروخنت از جریان رایج بازار و بدون توجه 

به تأثیر این موضوع بر کاهش حاشیه ی سود انجام می شود. 

این نوع قیمت گذاری برای قطعات یدکی استاندارد، که در 

بازارهای کاال رقابت می کنند، کاربرد خواهد داشت.

- قیمت گــذاری بــه روش "اضافه بر بهای متام شــده ی 

تفکیک شده"

در این رویکرد، قطعات یدکی بر مبنای ویژگی های خاصشان 

در بخش هــای متنوعــی، از یکدیگر تفکیک می شــوند. در 

هر بخــش، رضیب ســود متفاوتی اعامل می شــود. تصویر 

شــامره ی 4 به کارگیری دو ویژگی "پیچیدگی" و "رقابت" را 

جهت تقسیم بندی قیمتی به تصویر می کشد. بر مبنای این 

دو ویژگی، تقریباً 11 بخش تعیین شــدند که بر مبنای آنها 

می توان یا رضیب ســود فوق العاده باالیــی را جهت افزایش 

حاشیه ی سود به کار گرفت و یا جهت انطباق با قیمت های 

رقبا یک رضیب سود پایین اعامل منود.

تصویر شامره ی 1 – خدمات سودآورتر از تجارت اصلی رشکت است

تصویر شامره ی  2- سهم قطعات یدکی در درآمد و سود

تصویر شامره ی 3- مثالی از صنایع خودرویی

تصویر شامره ی 4- ایجاد یك مدل قیمت گذاری به روش اضافه بر بهای متام شده ی تفكیك شده

بدون رقابترقابت از جنبه كاركردرقبای همسانرقبای متعدد

--سود پایینكمر مساوی قیمت رقباقطعات استاندارد

قطعات با پیچیدگی متوسط 

فاقد اهمیت

كمر مساوی قیمت 

مقایسه شونده

كمر مساوی قیمت 

مقایسه شونده
-سود متوسط رو به باال

قطعات با پیچیدگی متوسط 

دارای اهمیت

در حدود قیمت 

مقایسه شونده
سود باالسود باالسود متوسط رو به باال

سود خیلی باالسود خیلی باال--قطعات با پیچیدگی زیاد

www.cognizant.com                                       :منبع 
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دانـش دانـش



 وسیله نقلیه خود را چک کنید 

قبــل از برنامه ریزی برای ســفر، خودروی خــود را از لحاظ 

فنی بررســی منایید. بررســی خودرو قبل از ســفر، شامل 

فاکتورهایی نظیر بررسی آج و فشار باد الستیک ها، وضعیت 

روغن ترمز و موتور میشود.

 جعبه کمک های اضطراری را فراموش نکنید

در هنــگام بررســی نهایی ملزومــات قبل از ســفر، حتام 

جعبــه کمک هــای اضطراری خــود را بررســی کنید. یک 

کیــف اضطــراری اساســی شــامل مــوارد زیر می شــود: 

کتابچــه راهنــامی خــودرو، چراغ قوه، باتری هــای یدک، 

مثلث شــربنگ یا چراغ الکریکــی، ابزارهای مهم و جعبه  

کمک های اولیه؛ سایر موارد نظیر کربیت ضد آب، سوت، 

پتو، طنــاب، قیچی و نوار مجرای مــی تواند در این کیت 

اضطراری گنجانده شود. 

 شب قبل از  سفر به خوبی اسرتاحت کنید

رانندگــی در حین خواب آلودگی احتــامل بروز تصادف را 

به شــدت افزایش می دهد. در واقع تصادفاتی که به خاطر 

خــواب آلودگی راننــده روی می دهد، به انــدازه تصادفات 

ناشی از مرصف الکل مرگبار است. این گونه تصادفات الزاما 

به خاطر به خواب رفنت راننده پشت فرمان روی منی دهد. 

کمبود خواب و عدم مترکز ســبب می شــوند توانایی راننده 

برای واکنــش دادن به راننده جلویی کــه ترمز می کند، به 

صــورت ناگهانی دور می زنــد و یا ســایر موقعیت هایی که 

نیازمند پاسخگویی رسیع اســت، کاهش یابد. تاخیر چند 

ثانیــه ای در زمــان انجام ایــن واکنش در حیــن رانندگی 

می تواند مســاله مرگ و زندگی باشــد. بنابراین شــب قبل 

از ســفر، پیش از این که مسیری را آغاز کنید از این مساله 

مطمنئ شــوید که به خوبی اســراحت کرده اید و احساس 

خواب آلودگی ندارید. اگر هنگام رانندگی احساس کردید 

خواب و خســتگی بر شام چیره می شــود، در محلی ایمن 

توقــف کنید، چراغ های خطــر خودرو را روشــن کنید و به 

اسراحت بپردازید. 

 توشه ی سفر خود را ایمن چیدمان کنید

ده نکته برای رانندگی در مسافت های طوالنی
بهار و تابستان فصول لذت بخش سفرهاست؛ در این دو فصل، بسیاری از خانواده ها که از 
درس و مشــق فرزندشــان فارغ می شوند به سمت و ســوی جاده ها روانه می شوند. در این 
قسمت نکاتی جهت رانندگی بهرت در مسافت های طوالنی آمده است که در ادامه می خوانید.

کلمــه مســافرت تقریبا مرادف با بســنت چمدان اســت. 

هنگامــی که در حال چیدمان ســاک ســفر خود هســتید 

اطمینــان حاصل کنید که همه موارد به درســتی رسجای 

خود قرار گرفته اند و در طول سفر جابه جا منی شوند.

 وعده های غذایی سامل 

همراه خود داشته باشید 

بهــر اســت که برای بیــن راه ســفر تان از غذاهــای پخته 

اســتفاده نکنید. نان و پنیر و ســبزی همــراه گوجه و خیار 

یا میوه های فصلی مانند انگــور و طالبی، خربزه می توانند 

برای بین راه بســیار مناسب تر باشــند. مطمنئ باشید اگر 

یک روز غذای ســاده بخوریــد، اتفاقی برایتــان منی افتد. 

ضمــن این که خوردن همین غذاهای ســاده در کنار هم و 

هنگام سفر، لذت زیادی دارد. تخم مرغ و سیب زمینی کامال 

پخته هم می توانند گزینه های مناســبی بــرای غذای بین  

راه شام باشــند. به عالوه، رفنت به رستوران های بین  راهی 

هم چندان توصیه منی شــود. بنابراین از خوراکی هایی که 

بیــش از حد قند و یا منک دارند، اجتناب کنید. این غذاها 

می توانــد به تغییــرات در خلق و خو و انرژی منجر شــوند. 

خوردن وعده های غذایی ســنگین، قند خون شام را پایین 

آورد و شام احساس خستگی می کنید.

 اسرتاحت را فراموش نکنید

هر لحظه ای که احساس خستگی می کنید، در محل پارک 

اضطراری پارک کرده و با آب رسد صورتتان را شســت و شو 

دهید. در صورت امکان حداقل برای 20 دقیقه اســراحت 

کنیــد. این 20 دقیقه جــربان کننده 2 ســاعت از کمبود 

خواب شام در شب است. به عنوان یک قاعده کلی، حداقل 

هر دو ساعت یک بار برای اسراحت توقف کنید.

 موسیقی مورد عالقه خود را 

به همراه داشته باشید 

این نکته را در نظر داشته باشید که ممکن است رادیو نتواند 

متامی خواسته های شام را در جهت انتخاب موسیقی مورد 

عالقه تان پوشــش دهد. بنابراین یک فایل از موزیک هایی 

کــه متایل دارید در طول ســفر گوش دهیــد، تهیه کنید. 

مســلام  موزیک های پر انرژی بهرین راه حل برای کمک به 

بیدار ماندن و انرژی گرفنت در هنگام رانندگی است.

 مسیر سفر خود  را بررسی کنید

برنامه ســفر قابل انعطافی داشته باشــید. قابلیت انعطاف 

برنامه ریــزی به شــام این امــکان را می دهد تــا بتوانید از 

برنامه های غیر منتظره لذت بربید.  همچنین در طول مسیر 

خود اخبار ترافیک را دنبال کنید. 

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com17 16

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 46        اردیبهشت 1393

بدانیم و بشناسیم بدانیم و بشناسیم



رانندگی ایمن، 
هدیه كیاموتورز به رانندگان

امــروزه متامی صنایع خودروســازی بــه دنبال راه هایی هســتند که تا حد امــکان از هرگونه 
حواس پرتــی راننــده جلوگیری کننــد و ایمنی را در باالترین ســطح خود نگــه دارند. در واقع 
تکنولوژی هــای رانندگی همگی به دنبــال برقراری اتصال و ارتباط اند از جمله ارتباط راننده  با 

خودرو ، خودرو با آنچه در اطرافش است و خودرو با سایر خودروها. 
همچنان که دنیا از ورای تلفن های هوشــمند به ســمت خودروهای هوشــمند در حال حرکت 
اســت، ما نیز مشــتاقانه در انتظار خودرویی هســتیم که نه تنها قادر باشــد نیازهای راننده 
را تشــخیص دهد، بلکه خواســته های او را نیز دریابد و درک کند. هدف کیاموتورز نیز این 
اســت که در نهایت ارتباط بین راننده و خودرو را مستحکم تر سازد. در این راستا، کیاموتورز 
پیوسته در حال گسرتش مرزهای ارتباط، آسودگی و در عین حال نگه داشنت ایمنی در صدر 
اولویت هاست؛ این ها گفته های Henry Bzeih اسرتاتژیست ارشد chief فناوری در کیاموتورز 

آمریکاست.

هــر روزه رانندگان در پشــت فرمان خــودرو درمی یابند که 

چیزهای زیادی در اطراف آنهاســت که توجه آنان را به خود 

جلــب می کنند؛ از جملــه پیامک، چک کردن رســانه های 

اجتامعی، گشــت و گــذار در کانال های رادیویــی و... این 

در حالی اســت که بسیاری از این عوامل حواس پرتی قابل 

اجتناب انــد، اما منی توانیم همیشــه عطش خــود را برای 

مرتبط بودن و درگیر بودن فرونشانیم.

در واقــع افزودن انبوهــی از فناوری های دیجیتال به خودرو 

می تواند موجب کاهش مترکز Concentration راننده 

و پرت شــدن حواس او شــود. امــا از یک ســو منی توان به 

پدیده هایی همچون تلفن همراه هوشمند یا اتصال به اینرنت 

بی توجهی کرد، زیرا همه ی اینها به بخشی جدایی ناپذیر از 

زندگی روزمره ی ما تبدیل شده است و از سویی دیگر هم باید 

به گونه ای از ایــن فناوری های نوین بهره گرفت که کمرین 

اختــالل را در میــزان مترکز راننده به مســیر و اطراف ایجاد 

کنــد. به این منظور باید تا حــد امکان از حجم فعالیت های 

آگاهانه ای که نیازمند توجه زیاد است، کاست. سامانه های 

هوشــمند صوتی، منونــه ای از این اســتفاده ی درســت از 

تجهیزات دیجیتال است. البته فناوری های تکمیلی دیگری 

نیز طراحی شــده اســت که می تواند از حواس پرتی و حتی 

خواب آلودگی راننده جلوگیری کرده یا خطای ناشی از آن را 

تا حد امکان جربان کند. سامانه های جلوگیری از تصادف را 

باید منونه ای از این فناوری ها دانست. 

 حسگرهای ایمنی 

کیــا بــه دنبــال ایمن تریــن روش هــا بــرای پیشــگیری از 

حواس پرتــی راننده ها و متمرکز کــردن اطالعات مورد نیاز 

آنهاســت. هدف اصلی کیا در این راســتا، نگه داشنت نگاه 

راننده روی جاده و دســتانش بر روی فرمان است؛ هامنطور 

کــه مدل مفهومی UCD )کاربر-محور( کیا شــاهدی بر این 

مدعاســت، خودرویــی که به منظور بیشــر کــردن ارتباط 

حســی بین راننده و خودرو طراحی شده است. با باال بردن 

قابلیت صفحه منایش 18 اینچی صفحه گســرده در جلو، 

این تکنولــوژی UCD یک تصویر واقعــی کامل از اطالعات 

رضوری ماننــد رسعــت، جهت یابــی و اطالعــات ترافیکی 

در اختیــار راننــدگان قــرار می دهد. عالوه بــر این، صفحه 

منایش های 12.3 اینچی TFT�LCD یک تصویر سه بعدی 

از اطالعــات رضوری خودرو ارائه می کننــد، در این مورد از 

تکنولوژی ردیابی Tracing چشــم استفاده شده که راننده 

را قادر می ســازد یــک دید واضح از زوایای مختلف داشــته 

باشــد. یک کنرل کننده که با اشاره ی دست کار می کند و 

به راننده اجازه می دهد تا به رادیو و ابزارهای جهت یابی تنها 

با اشــارات ساده ی دست و انگشتان دسرسی داشته باشد 

بدون این که الزم باشد چشم از جاده بردارد و یا بدون این که 

ایمنــی را فدا کند.کیا بــرای خلق یک تجربــه ی رانندگی 

ایمن ، اســتانداردی تعریف کرده است و این کار را با اتصال 

و ارتباط خودرو با محیط اطرافش به انجام رســانیده است، 

به طوری که سیســتم UCD اخطارهای صوتی و برصی را در 

مورد خطرات مسیر رانندگی و نیز اخطارهای حین رانندگی 

بــرای هر نوع خطری چون برخورد از جلو یا خارج شــدن از 

مسیر و رشایط مسیر فعلی را منایش می دهد.

یکی دیگر از تکنولوژی های ارزشــمند سیستم  UCD، به نام 

صدای شــام )UVO(، مرزهای اتصال و ارتبــاط و راحتی را 

درنوردیده اســت و به عنوان رابط واقعی بین راننده و خودرو 

عمل می کنــد. در قلب نوآوری UVO تکنولوژی تشــخیص 

صدا )UV( قرار دارد که به شــام این امکان را می دهد تا به 

صورت شــفاهی از خودروی کیای خود مسیر را بپرسید یا از 

او بخواهید موســیقی را عوض کند. UVO همچنین دارای 

نرم افزار تشخیص Sound Hound است و حتی Yelp را نیز 

شامل می شود؛ به این ترتیب تجربه ی رانندگی را به مراتب 

دلپذیرتر می سازد. 

 تنها نگاه کنید، به دست ها نیازی نیست

چندی است که از معرفی تکنولوژی بلوتوث و بسیاری دیگر 

از ابــزار نظیر »هندزفری« می گذرد، اما متخصصان کیا تنها 

به دنبال این هســتند که دستان شام را بر روی فرمان نگاه 

دارند و دیگر هیچ. سیستم شارژ موبایل بی سیم که با القای 

مغناطیســی کار می کند، به راننده این امکان را می دهد تا 

تلفنــش را همچنان که در کنارش قــرار دارد، بدون اتصال 

به هر سیمی شارژ کند. سایر تکنولوژی های خالقانه ی کیا 

با مدل مفهومی رسگرمی درون خودرویی )IVI( کیا هدایت 

می شــود که هدف آن تجهیز کــردن راننــدگان به بهرین 

خدمــات درون خودرویی با اســتفاده از تکنولوژی رسگرمی 

است.

کیای شــام قادر است فهرســت آهنگ هایتان را با توجه به 

وضعیــت روحی فعلی شــام یا موقعیــت رانندگیتان تنظیم 

کنــد؛ مثــال رانندگی در یک جاده ی ســاحلی تابســتانی؛ 

انتخاب موســیقی از طریق تکنولوژی »رادیوی هوشــمند« 

IVI صورت می پذیرد. بنابراین دیگر بیش از این الزم نیست 

با سایر رسنشــینان بر رس این که چه آهنگی گوش کنید به 

مجادلــه Contention بپردازیــد؛ زیرا با تکنولوژی بی ســیم 

)HD WiHD( همه ی رسنشــینان می توانند از موســیقی و 

ویدیــوی مورد عالقه ی خود از طریــق دو واحد رسگرمی که 

به طور مستقل عمل می کنند، لذت بربند و راننده همزمان 

می توانــد به متــام اطالعات جهت یابی رضوری دسرســی 

داشته باشد. 

یک کنســول مرکزی ملســی 20 اینچــی، محتویاتی نظیر 

ســایت های شــبکه های اجتامعی را که همزمــان در تلفن 

هوشــمند شــام وجود دارد، منایــش می دهــد. همچنین 

دسرســی آســان به خدمــات پارکینگ را برای شــام مهیا 

می سازد. تیم  مهندسی کیا پیوسته به دنبال راه های جدید 

برای ســاخت و قالب بندی هر نوع ارتبــاط راننده با خودرو 

هســتند و متام سعی خود را در این زمینه به کار می بندند. 

آنهــا در تــالش اند که ایمن تریــن حالت رانندگــی را برای 

مشریان خود فراهم آورند. 
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 تاریخچه ی فعالیت 

همکاری این منایندگی با رشکت اطلس خودرو در ســال 

1388 ، با کد 101  آغاز شــد؛ عاملیت مجاز محســنیان 

، در فضایــی بالغ بــر 8000 مر مربع به عنــوان یکی از 

بزرگ ترین و پیرشفته ترین منایندگی های ســطح کشــور، 

وظیفــه ی فــروش و خدمات پس  از فــروش رشكت اطلس 

خودرو را بر عهده دارد.

 واحدهای فعال 

واحد آموزش و استانداردســازی، واحد امور مشریان، واحد 

فــروش و بازاریابــی، واحد خدمــات پس از فــروش، واحد 

قطعات، لوازم یدکی و آپشــن و واحد صافکاری و نقاشی از 

واحدهای فعال در این مجموعه هستند.

 تجهیزات مورد استفاده 

منایندگی محســنیان، دارای فضای تعمیرگاه به مساحت 

800 مر مربع و انبار به مســاحت 200 مر مربع، فضای 

صافکاری و نقاشــی به مســاحت 400 مر مربع و 4000 

مر پارکینگ به صورت مشرک با سایر منایندگی هاست. 

ایــن مجموعه، مجهز به پیرشفته ترین تجهیزات و ابزارآالت 

تعمیرگاهی مطابق با آخرین اســتانداردهای روز دنیاست 

که شامل: 24 عدد جک قیچی، 4 عدد جک چهارستون، 

4 عدد شاســی کش، 2 عدد اتاق رنگ، 1 دستگاه میکرس 

رنگ، 4 عدد دستگاه میزان فرمان، جوش نقطه ای، شارژ 

گاز کولر و دیگر دستگاه های تخصصی تعمیرگاهی است 

و از بهرین تجهیزات ایتالیایی بر اســاس استاندارد های 

رشکت اطلس خودرو و سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد 

آشنایی با عاملیت محسنیان 
یکی از  عاملیت های  موفق اطلس خودرو

عاملیت مجاز كد 101 محســنیان یکی از بزرگ ترین و مجهزترین منایندگی های اطلس خودرو 
در  ســطح کشور اســت  كه در خیابان پاســداران، خیابان دولت، تقاطع خیابان دیباجی واقع 
شــده است و با  اختیار داشنت فضایی بالغ بر 8000 مرت مربع، به طور هم زمان با پنج رشکت 
خودروســاز خارجی و دو خودروســاز داخلی در تعامل اســت. این مجموعه، عــالوه بر این که 
جزء منایندگی های مجاز اطلس خودرو محســوب می شود، همچنین  دارای گرید B از سوی این 
رشکت اســت. عاملیت مجاز كد 101 محســنیان، گذشــته از این کــه دارای گواهینامه ی  ایزو 
2008-9001 و گواهینامه ی 10004و10002 مدیریت شــکایات و سنجش رضایت مشرتیان است، 
طی چندین دوره مناینده ی برتر فروش در ماه های مختلف و همچنین مناینده ی برتر خدمات 
پــس از فروش در ســال 1389 رشکت اطلس خودرو نیز بوده اســت؛ همچنین این منایندگی 
اطلس خودرو در ســال 1391 رتبه ی دوم ســازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حوزه 

خدمات پس از فروش را کسب کرده است.

ایران به شامر می رود.

 معرفی پرسنل فعال 

25 نیــرو متخصص در بخش كیا  این مجموعه مشــغول به 

کار هستند که همگی در كار خود متبحر می باشند. پانزده 

نفــر ارز این نیروها به صورت متــام وقت و رصفا امور مرتبط 

با اطلس خودرو را به عهده دارند كه اســامی و مسئولیتهای 

ایشان در جدول روبرو آمده است.

 موفقیت ها 

عاملیــت مجــاز كــد 101 محســنیان  موفق بــه دریافت 

شــکایات  )مدیریــت   ISO10002�10004 گواهینامــه ی 

و ســنجش رضایــت مشــریان( شــده و رتبه دوم ســازمان 

بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران را نیز کسب کرده است 

ISO 9001� و همچنین  این منایندگی دارای گواهینامه ی

2008  است. الزم به ذکر است، این مجموعه به منظور رفاه 

حال مشــریان، مجهز به خودروی امدادی کیا و همچنین 

خودروبر، جهت حمل خودروهای متوقف شده است که در 

صورت متاس مشــریان به محل اعزام و اقدام به تعمیر و یا 

حمل خودرو به تعمیرگاه می منایند.

عاملیت مجاز كد 101 محسنیان  مفتخر است که توانسته 

روزانه بیش از 40 دســتگاه خودرو پذیرش و پس از رسویس 

تحویل مشــریان مناید ، این امر به دلیل اهمیتی است که 

مدیریــت مجموعه برای امر آموزش کارکنان و ارتقاء ســطح 

علمــی و عملی آنها قائل بوده اســت. عالوه بــر این، اتخاذ 

سیاســت های نوین بازاریابی از دیگــر عوامل موفقیت این 

عاملیت به شامر می رود.

یکی از مهم ترین خط  مشــی های مدیریــت این مجموعه، 

توجه ویژه به ایجاد روحیه ی رشــد و پویایی در بین کارکنان 

اســت که از طریق مهارت کارکنان، ایجــاد حس تعلق آنها 

نســبت به محیــط کار و ارزیابــی مداوم کیفیــت کار آنها و 

تشویق برترین ها صورت می گیرد.

باقر میریمدیر فروش و خدمات پس از فروش

وحید سلامن نوریكارشناس فنی

محمد علی قربانیكارشناس فنی

فتح الله عین آبادیرسپرست مكانیك

مهرداد فرمانی شكورمكانیك

مصطفی مرادیمكانیك

علی علی آبادیرسپرست برق

اسامعیل رسولیجلوبندی ساز

امیر فالح گلجلوبندی ساز

خرسو آقاجانیرسپرست تعمیرگاه 

مهدی آقاجانیكارشناس انبار

سمیرا پورجلیلیپذیرشگر

محیا تیموریمسئول گارانتی

بهروز معظمیامدادگر

علی قلعه نوعیرسپرست سالن صافكاری و نقاشی
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• بازدید فنی رایگان خودروهای رشکتی و غیررشکتی

• 10%تخفیف خدمات رسویس های دوره ای برای خودروهای رشکتی و غیررشکتی

• 10%تخفیف قطعات مرصفی برای خودروهای رشکتی

• 30%تخفیف روغن موتور کاسرول برای خودروهای رشکتی

• 15%تخفیف روغن موتور کاسرول برای خودروهای غیررشکتی

 گفتنی است این طرح با استقبال بی نظیر مشریان و عاملیت های مجاز همراه بود.

بازدید قبل از سفر نـــوروز 93
گردآوری:

مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

واحــد خدمات پس از فــروش رشكت اطلس خودرو آرامش خیال را در آغازیــن روزهای بهار 93 برای 

مشــرتیان محرتم خود به ارمغان آورد و برای داشــن ســفری خاطره انگیز طرح بازدید قبل از سفر 

خودروهای کیا را برگزار منود. این بازدید به مدت دو هفته از ســوم الی پانزدهم اســفندماه 92 در 

عاملیت های مجاز منتخب برگزار شد. دراین طرح مشرتیان محرتم از مزایای ذیل برخوردار شدند:

ورودی عاملیت114 تهران   /    محمدی طامه ورودی عاملیت 251 قزوین   /    احمدی و نعمتی ورودی عاملیت 234رشت   /    پیشتاز خودرو گیل  خودروهای پذیرش شده-عاملیت111تهران   /    آرمنیانس 

جلسه توجیهی پیش از برگزاری طرح-عاملیت 643شیراز / شجاعی پذیرش خودرو-عاملیت 424مشهد   /   هاشمی - سیگاری پذیرش خودرو-عاملیت 342همدان   /   علیزاده 

تعمیرات و عیب یابی   /   تعمیرگاه مرکزیتعمیرات و عیب یابی-عاملیت 443سمنان   /    خسروانی 

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت221ساری / نادری علمداردهیتعمیرات و عیب یابی-عاملیت571خرم آباد /  باژدان تعمیرات و عیب یابی-عاملیت341مالیر /   فرهادی فر مشاوره فنی به مشتری-عاملیت105تهران / شیدایی

جلسه توجیهی پیش از برگزاری طرح-عاملیت 442شاهرود / ترابی 

www.atlaskhodro.com23
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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 

ارومیه - بلوار شیخ شلتوت - روبروی میدان میوه و تره بار - پالک 537 - کد پستی 23583755719645741 (0441)513ارومیـهافشین ضیاء2

4- 6261181 (0311) 311اصفهانعباس حاجی نیلی 3
اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائی حسین آباد - پالک 335

کد پستی 1698481759

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

48644444 (021)100تهرانتعمیرگاه مرکزی5
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

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

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز(دولت) - پالک 135 - کد پستی 61959916494-22763992 (021)101تهرانامیر حسین محسنیان6

44404664 (021)103تهرانشرکت بالیران7
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

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

کد پستی 1318883444

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

346 - کد پستی 1564915587

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 (021)111تهرانکارکین آرمنیانس10

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی11
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه12
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی13
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 14
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالک 924 

کد پستی 163468718

6-66021285 (021)118تهرانداود جاللیان15
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک 186

کد پستی 1341784673

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی16
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 سیگاری17

6-4479093 (0611)611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین18
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالک1082 - 

کد پستی 6164813545

زنجان - کمربندی جنوبی ( خیام ) - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 (0241)532زنجانرسول قربانیان19

2226108 (0273)442شاهرودفرخ ترابی20
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)443سمنانخسروانی21

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 22228977135836495 (0711) 643شیرازسید سامان شجاعی 22

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی23

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

25
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 جاللی26

4-8842002 (0131)232رشتکامبیز پوررستگار27
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 گیل28

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 (0131)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل29

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

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

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

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

32247106 (086)371اراکمصطفی شاپوری34
اراک - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبیب اله فرهادی فر35

2654436 (0811)342همدانعلیزاده36
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 باشی37

1393/02/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های فروردین ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت مجاز  كد 117 تهران 

آقای رضا سمعیی زفرقندی

 فــروش
عاملیت مجاز  كد 103 تهران 

رشکت بالیران   

قـطعـات
عاملیت مجاز  كد 117 تهران 

آقای رضا سمعیی زفرقندی
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




