


در آســتانه ی هفتمین ســالگرد آغاز به کار اطلس خــودرو، در حالی 

که نگاهامن همچنان به آینده اســت، ناخــودآگاه فرصتی برای نگاه 

به یک ســال و از آن پیشــر هفت سال قبل پیش می آید. اتفاقی که 

هر ســال در زادروز اطلس خودرو، باعث می شــود با گردن افراشته تر 

و دلی قرص تر قدم به ســال جدیدی از عمر  این مجموعه بگذاریم و 

خاطرجمع باشیم که ســال دیگر در این روز، دستاوردهای بیشری 

خواهیم داشت تا به واسطه ی آن به وجود یکایک اعضای این خانواده 

ببالیم.

در سالی که گذشــت، افتخار کسب رتبه یک رضایتمندی مشریان 

در حــوزه ی خدمــات پس از فروش برای دومین ســال پیاپــی، از آِن 

اطلس خودرو شــد تا شــاهدی باشــد بر ایــن مدعا که در تالشــیم 

افتخارات این مجموعه مســتدام باشــد. چنین اســت که هر گامی 

به جلــو رضورت گام های بلندتری در آینده را خاطر نشــان می کند. 

تداوم افتخارت، نشــان از کامل جویی اعضای ایــن خانواده دارد که 

به موفقیت در یک حوزه قانع نشــده و همچنان پله های مرتفع تری را 

برای رشد متصورند.

این روحیه، اگرچه بار مسئولیت این مجموعه را سال به سال سنگین تر 

می کند، اما شیرینی موفقیت ها روحیه ای مضاعف می بخشد تا این 

خانواده مصمم تر و پر قدرت تر از گذشته به راه خود ادامه دهد.

اگرچه مســیر بلوغ رشکت اطلس خودرو به عنوان یکی از موفق ترین 

رشکت هــای واردکننده ی خــودرو در ایران که امانــت دار اعتبار برند 

کیا موتورز اســت، در ســال و مــاه منی گنجد، اما این ســالگرد را به 

عنوان نشــانه ای از مسیر پرفراز و نشیبی که پیموده می شود، گرامی 

می داریم و با امید به بالندگی هرچه بیشــر، هفت ســالگی رشکت 

اطلس خودرو را جشن می گیریم.
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لبرون جیمز در کانون توجهات با سدان پرچمدار کیا به 
عنوان نخستین سفیر لوکس این برند 

لربون جیمز، مشهورترین ورزشکار ایاالت متحده ی آمریکا، بازیکنی است که در زمین مسابقه، 

َده بار عنوان بهرین بازیکن جوان NBA را از آن خود کرده است؛  اما در خارج از زمین مسابقه، 

او شخصی با فعالیت های برشدوستانه،  پیرشو در مد و یک تاجر است  و امروز نیز با افتخار یک 

Kia900 - اولین ســدان لوکس این برند- را به مجموعه ناوگان خودروهای عجیب و غریبش 

اضافه کرد. جیمز،  این کلکسیونر مشتاق خودرو، در این همکاری چندساله با کیاموتورز آمریکا 

)KMA(،  بعد از روبه رو شدن با کیا،  رشیک خودرویی رسمی NBA، اجرای نقش جدید سفیر 

لوکس K900 را برای یک تجربه ی دست اول عهده دار شده است؛ آن هم با سدان پرچمداری 

که متفکران مســتقل و مطمئنی را که به دنبال محصــوالت جدید و ایده های منحرصبفرد از 

برندهای پیرشو هستند، هدف قرار داده است. لربون جیمز، در این باره می گوید: »من پیش 

از تصمیم گیری درباره ی همکاری و مشارکت با کیا، یکی از رانندگان و طرفداران K900 بودم؛ 

بنابراین از این که نخستین سفیر لوکس کیا باشم، بسیار هیجانزده ام. این همکاری درباره ی 

قدرت ســبک و عملکردی فوق العاده اســت. کیا و K900 برای به چالش کشیدن طرز تفکر 

متعارف و تشــویق مردم به اندیشیدن به شیوه ای متفاوت، اینجا هستند و من می توانم بازگو 

 )Kia Optima T-Hybrid( کیا و نمایش کیا اپتیما تی-هیبرید
دیزلی برقی در پاریس

کیا برای نخستین بار از خودروی منایشی کیا اپتیامی هیربیدی در منایشگاه خودروی پاریس 

2014 پرده برداشت. این رومنایی، نخستین منایش و ارائه ی نیروی محرکه ی هیربیدی مالیم 

جدید و نوآورانه ی این برند بود. کیا اپتیامی تی- هیربید )توربو هیربید( مفهومی دارای موتور 

توربو- دیزلی CRDi 1.7 لیری است که با یک موتور الکریکی کوچک جفت شده و نیروی خود 

را از یک باتری کربنی 48 ولتی می گیرد. مدل مفهومی نیروی محرکه ی دیزلی- الکریکی، که 

پیشــر در منایشگاه ژنو 2014 مشاهده شده بود، اپتیامی تی- هیربید را قادر می سازد تا در 

رسعت های پایین و در زمان کروز در وضعیت الکریکی )فقط الکریکی(، با کاهش رسعتی که 

در جهت شارژ دوباره ی پک باتری عمل می کند، قابل راندن باشد.

این سیستم، همچنین امکان نصب یک سوپرشارژر الکریکی نوآورنه برای موتور CRDi عالوه 

بر توربوشارژر همیشگی را فراهم می کند که نیرو و گشتاور بهری را در متام رسعت های موتور 

مهیا می سازد. هنوز هیچ کارکرد یا ویژگی های خاصی در مورد مرصف انرژی برای این نیروی 

محرکه که همچنان بر روی آن کار می شود، و نیز عملکردش در اپتیام تی- هیربید مورد تائید 

»طعم کیا« با غذاهای منحصربفرد کره ای
کیاموتورز، جدیدترین ابتکار حســی برند خود را با هدف افزایش تعامل مشریان با این برند 

ارائه کرد. »طعم کیا« یک پروژه ی مشرک با رسآشپز سه ستاره ی میشلین )Michelin( یعنی 

ژان- ژرژ ونگریشــن و همرسش مارجا ونگریشــن که خالق طیف منحرصبفــردی از غذاها 

هستند، است که دو هویت و مشخصه ی اصلی برند کیا را تلفیق و منعکس می سازد: پرجنب 

و جوش و متامیز. این همکاری بین رسآشپز فرانسوی مشهور و کیا منتهی به ارائه ی دو منو، 

براســاس ذائقه های جهانی و متاثر از عنارص آشپزی کره ای شده است. هر کدام از منوها، از 

طعم هــا و رنگ های پرجنب و جوش و متامیزی بهره می برند تا تصویر پرهیجان و جوان کیا را 

منعکس سازند. 

ژان-ژرژ این غذاها را این گونه توصیف می کند: »مجلل اما در دسرس!«

برای رسو این غذای رســمی، ســه دســتورالعمل امضادار طراحی شده اســت: با یک ساالد 

خرچنگ و آووکادو به عنوان پیش غذا، فیله ی گوشــت گاو با گوچوجانگ Gochujang )یک 

نوع سس کره ای( و موس شکالت تلخ و سفید با توت فرنگی و نعناع به عنوان درس.

مدیرگروه اســراتژی برند جهانی رشکت کیاموتورز، ایک کوون Ike Kwon، گفت:  »در حالی 

که به ثبت رشد ثابت در فروش جهانی خودرو ادامه می دهیم، در عین حال به دنبال راه های 

جایگزیــن نیــز برای نشــان دادن هویت متامیز برند کیا به مشــریان هســتیم. »طعم کیا«، 

جدیدترین مرحله در این کمپین اســت و همکاری ما با رسآشــپز ونگریشــن، منجر به خلق 

طیفی از غذاها و دستورالعمل ها شده است که تصویر جوان و شادابی را که ما می خواهیم به 

جهان نشان دهیم، منعکس می سازد.«

»طعم کیا«، چهارمین مرحله از یک کمپین مشرک پنج مرحله ای کیا برای ارتباط با مشریان 

در ســطحی به مرتب احساسی تر است که هر پنج حس بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و 

المسه را درگیر می سازد.

 درخشش غرفه ی کیا در نمایشگاه خودروی پاریس 2014
رسانجام منایشگاه خودروی پاریس 2014 که بزرگرین منایشگاه خودرویی اروپا در سال است، 

به پایان خود رسید. در این منایشگاه، کیا درهای غرفه ی خود را پس از برگزاری کنفراس خربی 

رســمی، بر روی عموم گشــاد و اعضای رســانه ها که رسی به غرفه ی کیا زده بودند، این شانس 

را یافتند که شــاهد آغاز منایش اروپایی کیا ســورنتوی نسل سوم و نیز آغاز عرضه ی جهانی کیا 

ریوی ارتقا یافته و ونگا باشند! گوشه ی سبز ما در این منایشگاه، مدل اولیه ی کیا اپتیام که ارائه 

کننده ی تکنولوژی تی - هیربید جدید کیاست و نیز Soul EV را به منایش گذاشت.

در طول کنفرانس خربی و آغاز اروپایی کیا سورنتو در منایشگاه پاریس، کیا یادداشت هایی را در 

فضای مجازی و شبکه های مختلف اجتامعی برای رضایت خاطر هوادارانش منترش می ساخت.

قرار نگرفته است؛ این در حالی است که مهندسان کیا به دنبال کاهش قابل مالحظه ی انتشار 

CO2 از اگزوزها و کاهش مرصف سوخت و افزایش قدرتی بین 15 تا 20 درصد برای مدل هایی 

هستند که با نیروی محرکه ی جدید تجهیز می شوند.

کننده ی آن باشــم. برای من یک همکاری باید با آنچه من هســتم منطبق باشد و این چیزی 

است که همکاری را خاص می سازد.«

او در ماه آگوست، یادداشتی را در فضای مجازی با مضمون »رانندگی با K900 من. من این 

ماشین را دوست دارم.« به همراه عکس هایی از این سدان که AMCI Testing اخیرا از آن به 

عنوان بی صداترین،  نرم ترین و بهرین رانندگی در مقایسه با Audi A8 4.0T، BMW 750i و 

Lexus LS460  یاد کرد، به اشراک گذاشت.

رونمایی از فاز اول و دوم  پورتال 
تحقیقات بازار گروه خودرویی اطلس داران

در مهرماه ســال جاری، شــاهد رومنایی از فــاز اول پورتال تحقیقات بــازار گروه خودرویی 

اطلس داران بودیم.این پورتال، با اجرای فازهای دوم و سوم آن به جامع ترین بانك اطالعات 

و تحلیل خودرویی كشور تبدیل خواهد شد.

 در فاز اول مقرر شــده بود امكان بارگذاری گزارش های تهیه شده در واحد تحقیقات بازار، 

كنرل و برنامه ریزی میرس گردد و از این پس گزارش ها از طریق پســت الكرونیك ارســال 

نشود كه با موفقیت به رسانجام رسید.

در فــاز دوم امكان گزارش گیری از جامع ترین بانك تولیدات )آمار تولیدات از ســال 1347 

بــه تفكیك برند، مــدل، حجم موتور، كالس بدنــه و ... ( و آمار واردات )از ســال 1380 به 

تفكیك برند، مدل، حجم موتور،كالس بدنه، گمرك ورودی و  ... ( خودروهای سواری سبك 

و ماشین آالت سنگین فراهم شد كه این فاز تا پایان آبان ماه بهره برداری شد.

 در فاز ســوم امكان رؤیت مشــخصات فنی خودروها و مقایسه ی آنها با یكدیگر فراهم شده 

اســت و با گزارش گیری از اطالعات فروش، امكان منایش ویژگی های خریداران محصوالت 

گــروه خودرویی اطلــس داران )اعم از پراكندگی ســنی، جغرافیایی، شــغلی و ... ( فراهم 

می شــود. در شــامره ی بعدی پیك اطلس، طی گزارشی به تفصیل پیرامون این طرح بزرگ 

واحد بازاریابی اطلس خودرو خواهیم پرداخت.
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رئیس انجمن واردکنندگان خودرو :
انجمن واردکنندگان خودرو آغاز به کار کرد

انجمن واردکنندگان خودرو، با حضــور رشکت های فعال در عرصه ی واردات خودرو، به منظور 

استیفای حقوق مشرک اعضا به صورت رسمی تاسیس و آغاز به کار منود.

به گزارش روابط عمومی انجمن واردکنندگان خودرو، این تشکل با رسالت دستیابی به باالترین 

ســطح رضایتمندی مشــریان از طریق واردات خودرو، ارائه ی خدمات در خور مشــریان در 

حوزه ی خدمات پس از فروش، ایجاد ساختار نظام یافته و به منظور ساماندهی امور مربوط به 

واردات خودرو از طریق ایجاد تشــکل سازمان یافته، حامیت از حقوق مرصف کنندگان، ایجاد 

ارتباطات بین املللی و انتقال دانش و تکنولوژی، اصالح الگوی مرصف و جلوگیری از آلودگی 

محیط زیست و بهینه سازی مرصف انرژی در چارچوب قوانین موضوعه ی کشور پا به عرصه ی 

وجود نهاده است. گفتنی است در اولین جلسه برگزار شده انجمن وارد كنندگان خودرو كه با 

حضور 25 واردكننده اصلی خودروهای خارجی به كشور و مناطق آزاد تجاری در محل معاونت 

تشكل های اتاق بازرگانی تشكیل شد، پس از تصویب اساسنامه این انجمن كه در 57 بند به 

تصویب رسید، آقای فرهاد احتشام زاد به عنوان ریاست انجمن انتخاب شد.

طبق اساسنامه تصویبی، انجمن واردکنندگان خودرو، دارای شخصیت مستقل بوده و به صورت 

صنفی و حرفه ای منافع واردکنندگان خودرو و تعادل در بازار واردات و جلوگیری از اجحاف به 

مرصف کنندگان را پیگیری خواهد منود.

مرصف کنندگان خودروهای وارداتی به هیات مدیره انجمن سپرده شده است.همچنین طبق این اساســنامه اختیار حکمیــت و داوری در اختالفات میــان واردکنندگان و 
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



  اطلس خودرو از برگزاری مسابقات دوره ای 

چه هدفی را دنبال می كند؟

جهت دست یابی به مشریان وفادار و افزایش نرخ مراجعه ی 

ایشان به شبکه ی عاملین مجاز، وجود کارکنان ماهر و مسئول 

بسیار با اهمیت و موثر است؛ حال این که با برگزاری مسابقات 

گوناگون در زمینه ی تخصص های مختلف، ضمن اندازه گیری 

اثربخشی دوره های برگزار شده، به کمک هیجان ایجاد شده 

در این مسابقات، انگیزه ی خوبی ایجاد کرده و همکارامنان 

ترغیب  آن  پیاده سازی  و   یادگیری بهر  برای  را  در عاملین 

می مناییم. یکی از اهداف اصلی برگزاری مسابقات، آموزش 

حین رقابت و توامنندسازی منابع انسانی شبکه ی عاملین 

مجاز است. 

  از نظر شام تاثیر این مسابقات در درخشش 

اطلس خودرو به عنوان رتبه یك خدمات پس از 

فروش چه میزان است؟

رتبه ی نخست جز با جلب رضایت مشریان به دست نخواهد 

آمد؛ چرا که وزن امتیاز رضایت مشریان 50 درصد از کل 

امتیاز را به خود اختصاص می دهد. امتیاز نیروی انسانی نیز 

بسیار حائز اهمیت است. هر دوی این گزینه ها، یعنی رضایت 

مشریان و نیروی انسانی، با هم رابطه ی مستقیمی دارند. 

کارکنان ماهر و مسئول خودروی معیوب را با کیفیت مناسب، 

در زمان مناسب و طبیعتا" با هزینه ی کمری رفع عیب و 

ترخیص می منایند؛ چرا که کیفیت خدمات ارائه شده، زمان و 

هزینه، سه توقع اصلی هر مشری است. 

 اسرتاتژی اطلس خودرو برای جلب مشاركت، 

انگیزه و عالقمندی نیروهای انسانی این مجموعه 

مهارت هایشان  ارتقاء  برای  كشور،  رسارس  در 

چیست؟

واحد خدمات پس از فروش، در راستای نیازسنجی صورت 

بلندمدتی  آموزشی  برنامه ی  شغل،  هر  تفکیک  به  پذیرفته 

برای کلیه ی کارکنان عاملین مجاز رشکت اطلس خودرو در 

نظر گرفته است. این مهم با ترغیب و تشویق، ایجاد انگیزه و 

فضای مناسب آموزشی این عزیزان را  جهت رسیدن به هدف 

منود.  خواهد  یاری  کارآمد،  تجربه ی  و  دانش  ارتقاء  بزرگ 

اطلس خودرو، منابع انسانی توامنند را هامنند یک رسمایه ی 

عظیم دانسته و جهت افزایش توان و تخصص ایشان از هیچ 

کوششی دریغ نخواهد کرد.

مهارت های  ملی   سومین دوره ی مسابقات 

ارتباط با مشرتی، نسبت به دو سال گذشته به 

لحاظ كیفیت اجرا و به روز بودن چه تفاوتی كرده 

است؟

آزمون  آزمون عملی،  از مسابقات، در سه قسمت  این دوره 

کتبی و آزمون تصویری برگزار شد. سئواالت نیز طی چند 

ماه مطالعه بر ایرادات فنی خودروهای کیاموتورز، نگرانی ها و 

مشکالت اظهار شده از سوی مشری انتخاب شد که نسبت 

به سال های گذشته از ظرافت و کیفیت باالتری برخوردار 

بود. با توجه به نقایص دوره های گذشته، زمان این دوره از 

به گونه ای طراحی شد که کلیه ی داوطلبان در  مسابقات 

را داشتند.  توانایی های خود  ارائه ی  امکان  کم ترین زمان، 

این  فنی،  آموزش  مرکز  در  همکارانم  زحامت  با  کل  در 

مسابقه بسیار کامل و بی نقص برگزار شد و بسیار مورد توجه 

داوطلبان نیز قرار گرفت.

   لطفا در خصوص اهمیت این مسابقه و به 

طور كلی اهمیت مهارت های بخش پذیرش در 

حوزه ی خدمات پس از فروش، توضیحاتی ارائه 

بفرمایید.

هستند.  مشریان  با  رویارویی  خط  نخستین  پذیرشگران 

آراستگی ایشان، توجه کافی به اظهارات مشری، بیان قوی 

در ارائه ی توضیحات، پیشنهادهای مناسب جهت رسویس ها و 

کنرل های بعدی، ترشیح عیوب و نحوه ی رفع آن، همه و همه 

در جلب نظر مشری و انتخاب عاملیت برای مراجعه ی مجدد 

او موثر است. آزمون عملی به دو قسمت پذیرش و ترخیص 

تقسیم شد. این دو مرحله از مراحل بسیار مهم فرآیند است؛ به 

طوری که اثرات آن تا مدت ها در خاطر مشری خواهد ماند. در 

نتیجه مترکز بر این دو قسمت اهمیت بسزایی دارد.

 جهت تهیه ی مقدمــات آزمون ها و در طول 

آن چه اقداماتی صورت پذیرفت؟

مقدمات برگزاری آزمون ها از سه ماه پیش از آغاز مسابقات 

حائز  موارد  تا  داشت  سعی  فنی  آموزش  بخش  شد.  رشوع 

اهمیت در بخش های پذیرش و ترخیص خودرو و همچنین 

ضعف بیشر عاملیت ها در این بخش ها را مشخص منوده و 

طبق آن اقدام به تهیه ی سواالت آزمون مناید تا اهمیت آن برای 

پذیرشگران بیشر جلوه منوده و بعد آموزشی نیز داشته باشد. 

لذا جلسات متعددی با بخش های مختلف واحد خدمات پس 

از فروش برگزار و یکایک موارد در آن بررسی شد كه شالوده ی 

آن چیزی است كه در این سه روز مشاهده منودید.

 آزمون ها به چه تعداد بود و در چند مرحله 

برگزار شد؟

روزهای اول و دوم مسابقات در 28 و 29 مهر ماه برگزار شد كه 

شامل آزمون های عملی در دو بخش پذیرش و ترخیص بود.

هـر یـك از رشكـت كننـدگان می بایسـت در هـر دو آزمـون 

رشكـت می كردنـد و مهـارت خـود را در هـر دو آیتـم به منایش 

می گذاشـتند. 

قـرار  ارزیابـی  مـورد  بخش هـا  ایـن  در  كـه  مهارت هایـی 

می گرفـت، عبـارت بـود از مهـارت ارتبـاط بـا مشـری، میـزان 

دانـش در مـورد روش پذیـرش تـا ترخیـص، میـزان تسـلط بـه 

ثبـت پذیـرش توسـط تبلـت و كار بـا نرم افـزار ِسـون و میـزان 

دانـش فنـی مقدماتـی. در ایـن آزمون هـا، بـا شبیه سـازی 

رشایـط واقعـی و حضـور یـك بازیگـر به عنـوان مشـری، هر 

یـك از نفـرات، وضعیتـی كامـال منطبق بر رشایـط موجود در 

عاملیـت را تجربـه می كردنـد.

شـایان ذكر اسـت امسـال به صورت متفاوتی از دومین دوره  

مسـابقات ملـی ارتبـاط بـا مشـری در بخش هـای پذیرش و 

ترخیص مشـریان شـاکی داشـتیم، كه پذیرشگران بایستی 

قابلیت هـای خـود را در مدیریـت بحـران و جلـب رضایـت 

مشـری در ایـن بخش هـا بـه منایـش می گذاشـتند. 

و روز سـوم از مسـابقات در 30 مهـر مـاه، دو آزمـون تسـتی 

و آزمـون ویدئویـی Video Quiz در سـالن هتـل پارسـیان 

سـئواالت  صـورت  بـه  كـه  اول  آزمـون  شـد.  برگـزار  آزادی 

چهـار گزینـه ای برگـزار شـد، دانـش پذیرشـگران را در مـورد 

و  مقدماتـی  فنـی  اطالعـات  تعمیرگاهـی،  پروسـه های 

داد. قـرار  ارزیابـی  مـورد  ارتباطـی  مهارت هـای 

در آزمـون دوم بـرای رشكـت كننـدگان فیلمـی از پذیـرش یك 

مشـری در عاملیت كیا منایش داده شـد كه آنها می بایسـت 

نكاتـی كـه در جریـان پذیرش به درسـتی انجام یـا در برقراری 

ارتبـاط مناسـب با مشـری رعایت نشـده اسـت را مـورد توجه 

قـرار داده و ثبـت می كردنـد. ایـن بخـش عـالوه بـر ارزیابـی 

رشكـت كننـدگان، یـك آیتم آموزشـی بسـیار موثر نیـز بود. 

 استقبال از این مسابقه نسبت به سال های 

گذشــته چگونــه بوده اســت و امســال چند 

رشکت کننده حضور داشتند؟

امسال نیز همچون سال های گذشته، شاهد استقبال بی نظیر 

پذیرشگران عاملیت های مجاز به عنوان رشكت كنندگان این 

دوره از مسابقات بودیم كه حدود 91% از عاملیت های رشكت 

اطلس خودرو را شامل می شدند.

 برای اســتمرار تاثیر مسابقه ی آموزشی در 

پویایی رفتاری نیروهای انســانی عاملیت های 

مجاز اطلس خودرو چه برنامه ای دارید؟

بخش آموزش فنی، برای هر یك از رشكت كنندگان كارنامه ای 

تهیه منوده و برای عاملیت ها ارسال می مناید تا میزان امتیاز 

هر یك از پذیرشگران در بخش های مختلف عملكردیشان با 

بیشرین، كم ترین و میانگین امتیازات به دست آمده مقایسه 

شود و با توجه به منودار به دست آمده ی هر یك از پذیرشگران 

نقاط ضعف و قدرت خود را شناسایی منوده و در جهت بهبود 

آن تالش منایند. شایان ذكر است بخش آموزش فنی نیز با 

اقدامات اصالحی جهت  آمده،  به دست  به داده های  توجه 

بهبود وضعیت پذیرشگران در حوزه های ضعف آنان خواهد 

داشت و با برگزاری آموزش های مورد نیاز، سعی در پیرشفت 

آنان می کند.

آموزش حین رقابت و توانمندسازی 
منابع انسانی شبکه ی عاملین مجاز

نگاهی به جریان اجرایی سومین دوره 
مسابقات ملی مهارت های ارتباط با مشتری

ســومین دوره مســابقات ملــی مهارت هــای ارتباط با مشــرتی مهرماه امســال در حالی برگزار 

شــد که طبق روال همه مســابقاتی که توسط اطلس خودرو برگزار می شــود، جنبه ی رقابتی و 

آموزشی در آن به طور همزمان مدنظر قرار گرفته شده بود. سومین دوره این مسابقات که با 

استقبال همکاران اطلس خودرو در عاملیت های رسارس کشور برگزار شد، طی سه روز از ۲۸ 

تا ۳۰ مهرماه جریان داشــت و تالش شــد عالوه بر آزمون عملی و آزمون کتبی، با ایجاد فضایی 

دوستانه و در نظر گرفنت برنامه های تفریحی جنبی برای رشکت کنندگان فضایی بدون تنش 

فراهم شود.

طــی گفت و گویی با پوریا میرآفتابی مدیر  واحد خدمات پس از فروش رشکت اطلس خودرو 

نگاهــی داشــتیم به اهداف برگزاری این مســابقات و اســرتاتژی اطلس خــودرو برای ارتقای 

قابلیت های همکاران اطلس خودرو در راستای افزایش رضایتمندی مشرتیان. 

فرشــته امانی، كارشــناس آموزش فنی 

واحــد خدمات پــس از فــروش، تجربه 

حضــور در اجــرا و برگــزاری ســه دوره 

از مســابقات ملی مهارت هــای ارتباط با 

مشــرتی، ســه دوره از  مســابقات ملی 

فنی و یك دوره از مســابقات ملی امداد 

خــودرو را دارد. بــا وی در خصوص چند 

و چون برگزاری ســومین دوره مسابقات 

ملی مهارت های ارتباط با مشــرتی گفت 

و گویی داشتیم که می خوانید.

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com5 4

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 53         آذر 1393

در امتداد اطلس در امتداد اطلس



برگزاری موفقیت آمیز سومین دوره از 
مسابقات ملی مهارت های ارتباط با مشتری

 فرهاد احتشام زاد: درخشیدن در عرصه ی 
بین املللی راه در پیش روی اطلس خودرو

 مهندس فرهاد احتشــام زاد، مدیرعامــل اطلس خودرو، در 

مراســم اختتامیه، با اشــاره به این که اطلس خودرو دو سال 

پیاپــی رتبــه ی نخســت رضایتمنــدی مشــریان را در بین 

واردکنندگان خودرو به دســت آورده اســت، بر اهمیت نقش 

تک تک اعضای خانــواده ی اطلس ـ به ویژه همکاران بخش 

پذیرشـ  در دســت یابی به این مهم تاکید کرد و گفت: »این 

دســتاورد، رصفا با شعارهای کیا به عنوان یک برند موفق به 

دست نیامده است، بلکه ترویج روحیه ی ماجراجویی به معنی 

حفظ مشــریان قبلی و در عین حال جذب مشریان جدید 

از طریق ارائه ی نوآوری و از طرفی داشن رشیک موفقی مثل 

کاسرول به عنوان عضوی از این خانواده، همه و همه باعث 

شد تا بتوانیم جایگاه امروز را در بین مردم داشته باشیم.«

وی تاکیــد کرد: »بــا این وجود، ما خودمــان را در اول راه 

دیــده و هنــوز خودمــان را بهریــن منی دانیــم؛ چرا که 

چشــم انداز وســیع تری مثــل موفقیــت در شــاخص های 

بین املللی را پیش رو داریم.«

  پوریا میر آفتابی: خدمات پس از فروش 
مزیت رقابتی مهم در صنعت خودرو

پوریــا میر آفتابــی، مدیــر خدمــات پــس از فــروش رشکت 

اطلس خــودرو، نیز در این مراســم با اشــاره به این که جذب 

مشــریان ثابت متقاضی خدمــات پس از فــروش، یکی از 

ســودآورترین بخش های صنعت خودرو در جهان محســوب 

می شود، گفت: »بســیاری از اعضای شبكه ی خدمات پس 

از فــروش كیاموتورز بــه دلیل عدم اطــالع از نقش خدمات 

پــس از فروش در موفقیــت، در رسمایه گذاری بر روی بخش 

خدمات رسانی مردد هســتند.« وی با  تاکید بر این که اقتاع 

مشــریان برای خرید مجــدد از یک کمپانی از طریق حفظ 

مشــریان وفادار، یکــی از مهم ترین مزیت هــای رقابتی در 

صنعت خودرو اســت، گفت: »عدم اطــالع و رسمایه گذاری 

در بخش بازاریابی خدمات پس از فروش، ســبب می شــود 

مشــریان به دیگر برند هــا و یا دیگر مراكــز خدمات پس از 

فــروش روی آورند.« میرآفتابی، ترصیــح کرد: »تفکر صحیح 

در  ارائه ی خدمات، بســر مناســب خدمات پس از فروش، 

مدیریت درســت مشــری و کارکنان ماهر منجــر به ایجاد 

یه پایگاه ســود آور می شــود. در این راســتا، نظم و نظافت و 

آراســتگی کارکنان ماهر و مسئولیت پذیر، موجودی مناسب 

انبــار و تامین به موقع قطعات همچنین احرام به مشــری 

حایز اهمیت اســت.«  میرآفتابی افزود: »مشریان به غیر از 

احرام، ســه توقع اصلی دارند: رفع کامل ایراد در مراجعه ی 

نخســت، پرداخت هزینه ی متناســب و رفع عیــب در زمان 

مشخص.« وی ادامه داد: »رضایت مشری رابطه ی مستقیم 

بــا تکرار و ترتیــب مراجعاتش دارد. در صورتی که  مشــری 

از خدمــات دریافتی چندان راضی نباشــد، هیچ گاه به یک 

مشری وفادار تبدیل نخواهد شد.« پوریا میرآفتابی، در پایان 

خاطر نشان کرد: »به متامی کارکنان عاملیت خود، اهمیت 

رضایت كامل مشری را پس از هر بار مراجعه یادآوری کنید.«

  مرضیه کثیری: حفظ مشرتی مهم تر از 
جذب مشرتی جدید است

مرضیــه كثیری، مدیــر بازاریابی اطلس خــودرو،  نیز در این 

مراســم با اشــاره به نقش كلیدی هر مشــری در ارتقاء یک 

رشکت گفت: »باید انواع مشری اعم از راضی، شاد، شیفته، 

خشــمگین و ناراضی را بشناســیم و بدانیم هر كدام از این 

مشری ها چه تاثیری در روند رشد رشكت ها خواهند داشت.«

وی ادامه داد: »هر مشــری ناراضی، می تواند مشــكل خود 

را با 67 نفر در میان گذاشــته و آنها را به سوی رقیب هدایت 

كند.« كثیری با  تاكید بر این که حفظ مشری مهم تر از جذب 

مشری جدید است، به رضرهایی كه یك رشكت در نتیجه ی 

نارضایتی مشریان ممكن است متقبل شود و سودهایی كه 

از دســت خواهد داد، اشاره کرد و در ادامه اعالم کرد: »رشكت 

اطلس خودرو به منظور ســنجش میزان رضایت مشــریان از 

خدمات ارائه شده و هم چنین آشنایی بیشر با اقشار مختلف 

خریــداران محصــوالت و ویژگی هــای آن ها، اقــدام به انجام 

نظر سنجی های دوره ای در حوزه های فروش و خدمات پس 

از فروش از مشریان می كند؛ به گونه ای كه با تحلیل درست 

رفتار مرصف کننــده بتواند هدف گذاری و تصمیم گیری های 

مناسبی را در راســتای تحقق خواسته های مشری، اهداف 

ســازمان و هم چنین تسهیل فروش هر چه بیشر عاملیت ها 

انجام دهد.« مدیر بازاریابی اطلس خودرو  در پایان، طبق نتایج 

تحلیل نظرسنجی ترصیح کرد: »كیفیت خدمات اطلس خودرو 

برای مشــریان از اهمیت باالتری نسبت به سایر شاخص ها 

برخوردار است.«

  گریدبندی عاملیت ها
گفتنی است مراســم اختتامیه ی این مسابقات، هم زمان با 

معرفی سه تن برتر، با معرفی گرید های برتر در بین عاملیت ها 

نیز مصادف شد وگرید های برتر طبق آخرین نتایج ارزیابی به 

ترتیب ذیل معرفی شدند: 

  پایان اختتامیه  مسابقات 
در فضایی شاد و خاطره انگیز

شایان ذکر است، در بخش پایانی مراسم  اختتامیه مسابقات 

نیز ترتیبی اتخاذ شــد تا مراســم در فضایی مفرح و با نشاط 

به پایان برسد. در این راستا با حضور حسن ریوندی اجراگر 

معــروف و اجــرای برنامــه ی طنز توســط وی، ایــن دوره از 

مسابقات در فضایی شاد و خاطره انگیز به کار خود پایان داد.

شهــركد عاملیتنام عاملیت

تهران117عاملیت آقای رضا سمیعی زفرقندی
سمنان443عاملیت آقایان رضا، مهدی و مجید خرسوانی

شیراز  643عاملیت آقای سید سامان شجاعی
كرج121عاملیت آقایان محمدرضا معینی- خرسو زمانی

خرم آباد571عاملیت آقای سجاد باژدان

ســومین دوره ی مســابقات ملــی مهارت های ارتباط با مشــرتی، پس از ســه روز کار پرفراز و 
نشــیب، در ۳۰ مهرماه ۹۳ به کار خود پایان داد. این دوره از مســابقات که با غافلگیری هایی 
برای رشکت کنندگان ـ از نحــوه ی اجرای آزمون های عملی گرفته تا برنامه های تفریحی جانبی 
ـ همراه بود، در روز پایانی طی مراســمی در هتل پارسیان آزادی سه تن را به عنوان برندگان 
خود معرفی کرد. علی رضا حاجی نیلی از عاملیت ۳۱۱-حاجی نیلی رتبه ی نخست، محمد پورآقایی 
از عاملیــت 251 -احمدی-نعمتی رتبه ی دوم و رضا صالحیان از عاملیت 443 ـ خرسوانی رتبه ی 

سوم را کسب کردند.
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برگزاری مسابقه کارتینگ مشترک کیا 
و کاسترول همزمان با مسابقات

تکاپــوی همــــــــــکاران اطلــس خــودرو بـرای برگــزاری مســابقـات
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ـ حاجی نیلی،   علی رضا حاجی نیلی از عاملیت 311
نفر اول  

ـ  احمدی - نعمتی،  محمد پورآقایی از عاملیت  251
نفر دوم   

ـ خسروانی ، رضا صالحیان از عاملیت 443 
نفر سوم

فضای رقابتی بین عاملیت های 
مجاز، تفاوت بارز اطلس خودرو 

با سایر نمایندگی ها

اطلس خودرو خانواده ای که 
تمام همکاران مثل دوستان 

صمیمی هستند

 تاثیر مهم مسابقات در 
ایجاد آمادگی برای مواجه 

با مشتریان شاکی

سـایر  بـا  اطلس خـودرو  بـارز  تفـاوت  کلـی  طـور  بـه 

منایندگی هـای رسـمی برندهای وارداتی خودرو، این اسـت 

کـه موفـق شـده اسـت رقابـت شـدیدی بیـن عاملیت هـای 

مجـاز خـود در رسارس کشـور ایجـاد کنـد و ایـن بـه خـودی 

خـود باعـث شـده اسـت تـا بیـن کارکنـان انگیـزه ای ایجـاد 

شـود کـه خودشـان را بـاال بکشـند و رشـد کننـد.

ایـن اتفـاق در زندگـی شـغلی ام چنـان تأثیـر گذاشـته کـه 

پیــش از این نیــز در املپیاد های اطلس خــودرو، موفق به 

کســب رتبه شــده بودم. با این حال، این اتفاق تاثیر زیادی 

در زندگی شــغلی ام دارد و انگیزه رشــد و پیرشفت را در من 

ایجاد می کند.

از طرفی این اتفاق باعث می شــود به عنــوان یک فعال در 

حوزه ی خدمات پس از فروش صنعت خودرو که با برند های 

مختلف خودرو  رس و کار داریم، نسبت به برند اطلس خودرو 

گرچــه در رقابت هایــی کــه توســط اطلس خــودرو برگــزار 

می شــود، ایــن نخســتین تجربــه ی حضــورم بــود و بــا فضــای 

آن آشــنا نبــودم، امــا حــس می کنــم ایــن رقابــت، فــارغ 

ــر  ــر، تاثی ــا خی ــی ی ــت باش ــر نخس ــه نف ــزء س ــه ج از این ک

بســزایی در روحیــه ی کاری دارد و بــه شــخصه احســاس 

می کنــم روحیــه ی مضاعفــی بــرای ادامــه ی کار دارم.

امیـدم را بـه آینده بیشـر کرده اسـت؛ این حـس تاثیر کلی 

خـودش را بـر کیفیـت زندگـی ام نیـز می گـذارد.

قطعـا با دریافت این افتخار، مسـئولیت عاملیت هم بیشـر 

می شـود. از طرفـی توقع مشـریان از عاملیتی کـه در حوزه 

پذیـرش، رتبـه یـک را کسـب کرده اسـت، نیـز باال مـی رود و 

ایـن موضـوع باعث می شـود بـرای بـه روز کـردن اطالعات و 

مهارت هـای خـود تالش بیشـری کنیم.

معتقـدم کارکنـان اجرایـی اطلس خـودرو بـه خوبـی از پـس 

اجـرای ایـن املپیـاد برآمدنـد تـا اضطـراب یـا تنـش ذهنـی 

بـه حداقـل  را  رقابـت  در  بـرای حضـور  کننـدگان  رشکـت 

برسـانند. از مدیریـت اطلس خـودرو، بـه خاطـر طرح ریـزی 

بـه همـکاران اجرایـی  و  چنیـن رقابت هایـی سـپاس گزارم 

این طـور  کـه  می گویـم  نباشـید  خسـته  املپیـاد  برگـزاری 

منظـم و دقیـق و صادقانـه اجـرای مسـابقات را بـه بهریـن 

نحـو پیـش بردنـد.

در بین ســایر رشکت های خودرویی عرق و احســاس تعلق 

بیشری داشته باشیم. چرا که بر این باوریم رشکت مربوطه 

بــرای کاری که انجام می دهیم، ارزش خاصی قائل اســت. 

این رابطه ی دوسویه باعث می شود توانایی و تجربه مان را به 

طور مستمر افزایش دهیم. معتقدم اطلس خودرو، همچون 

خانواده ای اســت که متام همــکاران در آن مثل دوســتان 

صمیمی هســتند و مشــرکات حرفه ای منجــر به ترشیک 

مساعی در جهت بهبود زندگی شغلی نیز می شود.

اعتقادم بر این است که کیفیت برگزاری این املپیاد نسبت 

به سال های گذشته رشد و به خصوص بخش های جانبی و 

تفریحی در روحیه ی رشکت کنندگان تاثیر بســزایی داشته 

اســت.از همه ی مدیران اطلس خــودرو و به خصوص بخش 

خدمات پس از فروش آن، به خاطر فراهم کردن این فضای 

رقابتی و در عین حال دوســتانه سپاسگزارم و امیدوارم این 

نوع برنامه ها همچنان ادامه یابد.

تجربــه ی حضــور در ایــن مســابقات، تجربــه ی  خیلــی خوبــی 

بــود؛ بــه خصــوص این کــه تجربــه ی مواجــه شــدن با مشــری 

شــاکی بــه عنــوان بخــش عملــی آزمــون بســیار مفیــد بــود؛ 

چــرا کــه مواجــه شــدن بــا این نــوع مشــریان بــه نــدرت اتفاق 

می افتــد و ایــن آزمــون بــه خــودی خــود نوعــی آمادگــی ایجاد 

ــد.  می کن

ــه  ــابقات و ب ــن مس ــزاری ای ــر برگ ــه خاط ــودرو ب از اطلس خ

ــی  ــت فضای خصــوص از بخــش خدمــات پــس از فــروش باب

کــه جهــت تجربــه و آمــوزش بــرای مــا فراهــم کردنــد، 

ســپاس گزارم.

آشنایی با اعضای جدید خانواده ی اطلس خودرو

مجتبی ضیائینام و نام خانوادگی: 
1364/05/08تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی ارشد مهندسی صنایعمیزان تحصـیالت:

مسئول تحقیقات بازارزمینه ی فعـالیت:
ســـوابــق کــــاری:

سرپرست گروه برنامه عملیاتی ادارات مركزی - 
مركز تحقیقات و برنامه ریزی بانك ملت

اطلس خودرو، به عنوان نامی آشنا در صنعت خودروی 
كشور، جایگاه بسیار مناسبی در این حوزه داشته و قطعا 
آینده ای روشن تر توام با موفقیت بیشر، در انتظار آن 
است. نظر به پتانسیل رشد بسیار باالی صنعت خودرو، 
امكان رشد و توسعه ی رشكت فراهم بوده و با توجه به 
سوابق رشكت، نیل به اهداف از پیش تعیین شده میرس 
خواهد بود. با عنایت به مسائل مطروحه، اینجانب جایگاه 
خود و پتانسیل رشد آن را در سطح مطلوبی دانسته و با 

تالش و همت عالی، سعی در ارتقاء آن خواهم داشت.

امیر سمیعی   نام و نام خانوادگی: 
1366/6/30 تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی میزان تحصـیالت:
مهندسی محیط زیست

واحد فروش زمینه ی فعـالیت:
)پشتیبانی فروش( 

كارمند اسناد و مدارك
ســـوابــق کــــاری:

كارمند واحد پذیرش به مدت یکسال در مجتمع 
صدا و سیما شعبه زیبا كنار  

رشکت اطلس خودرو، یکی از معتربترین و بزرگ ترین 

رشکت های بین املللی در زمینه ی واردات خودرو است. 

هدفمندی، برنامه ریزی و آموزش در جهت ارتقاء سطح 

و  مشریان  به  ویژه  خدمات  ارائه ی  کارکنان،  دانش 

و  پیرشفت  الگوی  رضایت مندی،  کردن سطح  برآورده 

رشد این رشکت بزرگ است. امیدوارم به نوبه ی خود 

و  مفید  فردی  رشکت  اهداف  تحقق  جهت  در  بتوانم 

موثری باشم.

سعید مسرورنام و نام خانوادگی: 
1366/05/27تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسیمیزان تحصـیالت:
 رشته ی حسابداری 

كارشناس حسابداری زمینه ی فعـالیت:
در قسمت مالی شركت 

اطلس خودرو
ســـوابــق کــــاری:

كارشناس حسابداری در شركت پارت ماشین

رشكت اطلس  خودرو، جوان و فعال و یكی از پیرشوترین 

است  خودرویی  محصوالت  كننده ی  وارد  رشكت های 

كه همكاری در آن رشكت باعث افتخار من است. امید 

بتوانم  پشتكار  و  تالش  با  و  حق تعالی  یاری  با  است 

حضوری شایسته و همراه با پیرشفت داشته باشم.

مهسا جنابینام و نام خانوادگی: 
1366/05/12تـاریخ تـولـــــد:

كارشناس میزان تحصـیالت:
مدیریت بازرگانی

كارشناس ارتباطات- زمینه ی فعـالیت:
IT مسئول دفتر واحد

ســـوابــق کــــاری:
مسئول دفتر مدیرعامل و كارشناس فروش در 

شركت سونی

رشكت اطلس خودرو، یكی از پیرشوترین رشكت های وارد 

آن  در  است كه همكاری  كننده ی محصوالت خودرویی 

باعث افتخار و امتنان است. امید است با تالش و پشتكار 

بتوانم حضوری مثمر مثر و همراه با پیرشفت داشته باشم.

انگیزه برای تالش 
و پشتـکار در یکی 
پیـشـروتریـن  از 

شرکت های خودرویی

اطلس خودرو و رشد و 
توسعه  نیروهای انسانی

هدفمندی، 
برنامه ریزی و آموزش 

در جهت ارتقاء سطح 
دانش کارکنان

امید به حضوری موثر 
در شرکتی  پیشرو

اطلس خودرو از جمله ســازمان هایی است 

کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بیــن 

نیروهای انســانی حــرف اول را می زند. به 

عبارتی شعار این رشکت یعنی »پشتیبان 

همچون خانواده« که معرف آرمان او نسبت 

به مشــرتیان اســت، دربــاره ی مدیریت 

داخلی ســازمان نیز صدق می کند؛ از این 

رو توجه بــه زحامت گذشــته ی کارکنان، 

پاس داشت دســتاوردهای زمان حال آنها 

و اســتقبال از رسمایه های جدید رشکت 

که با حضور آنها آینــده ی جدیدی تجربه 

خواهد شــد، از خط مشی های مدیران این 

رشکت است. 

»معرفــی اعضــای جدید اطلس خــودرو و 

اطالع رسانی ارتقاءهای سازمانی همکاران« 

بخشی اســت که به نرشیه ی پیک اطلس 

اضافه شــده اســت تا هم بــه همکارانی 

که بــه تازگی بــه مجموعه پیوســته اند، 

خوش آمد بگوییم و هم با تغییرات درون 

رشکتی آشنا شویم.
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 لطفــا توضیحی اجاملی از زمــان آغاز به كار 

بخش خدمــات امداد رشكــت اطلس خودرو و 

دســتاوردهای این بخــش در این مدت، بیان 

فرمایید؟

بخــش خدمات امــداد در ســال 1387 با تجهیــز منودن دو 

دســتگاه خودروی كارنیوال امداد، فعالیت خود را آغاز منود و 

در كمر از یك  ســال، 80% شــبكه ی خدمات پس از فروش با 

خودروهای امداد مجهز شــدند. در این مدت، بخش خدمات 

ویژه، همواره در صدد تحقق استانداردهای سازمان بازرسی در 

بخش خدمات امدادی بوده است که امروز میانگین مدت زمان 

امدادرسانی از 90 دقیقه به 50 دقیقه در سال 93 كاهش یافته 

است. هم چنین رضایتمندی مشریان از خدمات امداد رشكت 

اطلس خودرو به باالی 85% رسیده است.

 آیــا واحــد خدمــات پــس از فــروش، در 

جهــت ارتقاء دانش فنــی و روحیه ی كار تیمی 

امدادگران خود در شبكه ی امداد، برنامه ای را 

در نظر گرفته است؟

بله، بخش خدمات امدادی با كمك بخش آموزش فنی، در 

طول سال، برای كلیه ی امدادگران اطلس خودرو، دوره های 

آموزشی برگزار می کند. هم چنین طبق برنامه ریزی، هر دو 

ســال یك بار در مركز آموزش رشكــت اطلس خودرو املپیاد 

امدادگران برگزار می شــود كه در ســال 1392 نخســتین 

دوره ی این املپیاد برگزار شد.

 رشكــت اطلس خودرو از بدو تاســیس، هر 

ساله اقدام به برگزاری طرح امداد جاده ای در 

ایــام نوروز و ایام تعطیالت رســمی در رسارس 

كشــور منوده اســت. بازخــورد مشــرتیان از 

ارائه ی این گونه خدمات امدادی در ایام نوروز 

و تعطیالت رسمی چطور بوده است؟

بســیار مثبت بوده اســت. یکی از اهداف راهربدی  رشكت 

اطلس خودرو جلب رضایت مشریان پس از فروش خودرو، 

با ارائه خدمات پس از فروش ممتاز است. خدمات امدادی 

یكــی از خدمات ویژه و مهم اســت که واحــد خدمات پس 

از فروش بــا ارائه خدمات امدادی 24 ســاعته و هم چنین 

برگــزاری طرح هــای امــداد جــاده ای در ایام نــوروز و ایام 

تعطیالت رسمی در رسارس كشور، در این مسیر گامی مهم 

برداشته است.

 هــدف واحــد خدمــات پــس از فــروش 

از برگــزاری طــرح بازگشــایی مدارس توســط 

امدادگــران كــه هر ســاله در كالن شــهرهای 

كشور برگزار می شود، چیست؟

هر ســاله، روز اول مهر به دلیل آغاز ســال تحصیلی جدید 

و بازگشــایی مدارس در ســطح كالن شــهرها، بــا ترافیك 

سنگین همراه است. لذا واحد خدمات پس از فروش رشكت 

اطلس خودرو، جهت تحقق شعار پشتیبان همچون خانواده 

و اطمینــان خاطــر به خانــواده ی محرم كیــا، در روزهای 

آغازین سال تحصیلی با حضور خودروهای امداد در سطح 

شــهرها آماده ی ارائه ی خدمات امــدادی در كمرین زمان 

ممكن است. 

در كنار این مهم، با توجه به جذابیت همیشگی خودرو برای 

كودكان و كنكاش آنان در مورد ویژگی های متفاوت خودروها، 

رشكت اطلس خودرو هر ساله در این ایام، با برنامه ای خاص 

و هدایای ویژه به اســتقبال مهر می رود. با توجه به تجربه ی 

چنــد ســاله ی خود در برگــزاری این طــرح،  منی توانم جو 

صمیمی و با نشــاطی را كه بچه های امدادگر در این روزها 

تجربه می كنند، برای شــام توصیــف كنم؛ به همین خاطر 

به شام پیشــنهاد می كنم كه در طرح بازگشایی مدارس با 

امدادگران اطلس خودرو همراه باشید.

خدمات امداد اطلس خودرو یکی از بازوهای 
پشتیبـانی مشتریان کیـا همچون خانواده

خدمات امداد  سیار در خدمات پس از فروش هر رشکت خودرویی، یکی از بخش های کلیدی 

برای جلب رضایتمندی مشرتیان است، چرا که مواجه شدن با ناراضی ترین مشرتی ها که در 

رشایط غیر معمول به مشــکل فنی بر خورده اند، نقطه عطف خدمات پس از فروش محســوب 

می شود.

از ایــن رو بخــش خدمات پس از فــروش اطلس خودرو همواره در پی آن بوده اســت تا عالوه 

بر روال معمول، در راســتای تحقق شــعار پشتیبان همچون خانواده، در اعیاد و مناسبت های 

مختلــف نیز همــراه و همگام این خانواده باشــد تا آرامش خاطر هرچه بیشــرت را برای آن ها 

فرا هم آورد. جشــن بازگشــایی مدارس یکی از این مناسبت ها بوده اســت که به این بهانه 

با ادریس بیداران کارشناس خدمات ویژه رشکت اطلس خودرو، گفت و گویی نیز داشتیم.

 کیاموتورز پیام آور شادی و طراوت، 

با نوای زنگ مدارس

گروه هـای امـداد اطلس خـودرو، بـا رسکشـی بـه مـدارس 

بیـن  دفـر  و  شـکالت  و  گل   توزیـع  و  شـهر  سـطح 

ایـن  از  آنهـا رشیـک شـد. یکـی  دانش آمـوزان در شـادی 

مـدارس مدرسـه اسـپروز  واقـع در منطقـه 2 تهـران بـود. 

خوش آمدگویـی  بـا  مدرسـه،  ایـن  مدیـر  سـلیمی،  غـالم 

بـه گـروه امـداد کیـا، بـر نقـش آموزش هـای شـهروندی و 

آشـنایی کـودکان و نوجوانـان بـا عالیـم و اسـتانداردهای 

راهنامیـی و رانندگـی تاکیـد کرد و گفت:»بـر آنیم تا قوانین 

و عالیـم راهنامیـی و رانندگـی را بـا رویکـردی تفریحی، در 

برنامه هـای آموزشـی مان بگنجانیـم و در قالـب برنامه هایـی 

مثـل بازدیـد بچه هـا از پـارک ترافیـک و هم چنین اسـتفاده 

مهـم  آموزش هـای  ایـن  مصـور،  کتاب هـای  و  فیلـم  از 

شـهروندی را بـه بچه هـا منتقـل کنیـم.«

گـروه امـداد کیـا، بـا اولیـن زنـگ کالس سـال تحصیلـی 

93ـ94 و تربیـک سـال نـو بـه بچه هـا، در صـف بـه آنها گل 

هدیـه کردنـد و پس از حضـور بچه ها در کالس، با شـکالت 

کیاموتـورز،  ویـژه ی  هدیه هـای  و  کـرده  پذیرایـی  آنهـا  از 

شـامل دفرهـای نقاشـی را بیـن آنهـا توزیـع کردنـد.

سفری با گروه امداد خودرو 
اطلس خودرو در جشن بازگشایی مدارس

گروه خدمات امداد رشکت اطلس خودرو، امســال هم مانند سال های پیشین، در روزهای اول 

مهر ماه، با خانواده ی بزرگ اطلس در رسارس کشور همراه بود تا روزهای فرح انگیز آغاز پاییز، 

با امنیت خاطر برای آنها سپری شود.

گروه خدمات امداد ســیار رشکت اطلس خودرو ، عالوه بر اســتقرار در ۳۳ نقطه ی پرتردد در 

تهران و ســایر شهرستان ها، آماده ی یاری مشــرتیان کیا در روزهای پرترافیک بود. امسال با 

یکی از گروه های امداد ســیار اطلس خودرو همراه شدیم تا از نزدیک شاهد فعالیت های آنها 

باشیم.
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گــروه امــداد اطلس خــودرو، هم چنین گوش بــه زنگ بود 

تــا هیچ یک از اعضای این خانواده، در این روزهای شــلوغ 

به مشــکلی بر نخورد و در صورت نیــاز خودش را به رسعت 

در محــل آماده کند. حســن اســناوندی، یکــی از اعضای 

خانــواده ی کیا، با یاری گروه امداد ســیار اطلس خودرو، با 

رصف زمان کوتاهی، مشــکلش رفع شــد. وی در خصوص 

نحوه ی آشنایی اش با برند کیا گفت:» با چند تن از دوستانم 

در مورد ماشــینی که می خواســتم خریداری کنم، تحقیق 

کردیــم؛ پس از این که ســوار خــودروی اســپورتیج یکی از 

دوســتانم شدم و قدرت و راحتی اش را تجربه کردم، مصمم 

شدم که این ماشین را داشــته باشم.« وی افزود:» کیا یک 

برند جا افتاده در ایران است و اگر تصمیم بگیرم ماشین ام 

را عــوض کنم، حتــام دوباره مدل دیگــری از همین برند را 

امتحــان خواهــم کــرد.« وی با اظهــار تشــکر و رضایت از 

خدمات پس از فروش کیا گفت:» خدمات پس از فروش این 

رشکت از لحاظ فنی خوب اســت و رسعت خدمات رســانی 

باعث می شود از دغدغه های مشری جهت نگهداری و رفع 

نیازهای احتاملی فنی این خودروی خارجی کاسته شود.«

وی تاکید کرد:» خوشــحامل ماشینی دارم که همیشه برای 

هر مسافرتی آماده است.«

حمایت همیشگی امداد خودرو 
اطلس خـودرو از مشتریان کیـا

توسط اعضای ورزشکار خانواده اطلس: 

کیا موتورز در ایران نیز ورزش دوستی خود را اعالم می کند
در  خــودروسـازی  کمـپانی های  بیـن  در 
از  یکـی  عنـوان  به  کیــاموتــورز  جهــان، 
ورزش دوسـت تریـن برنــد هـا شنــاختـه 
از  ورزش  چنـدین  در  چنانـکه  می شـود، 
جمله تنیس یا رالی »سفیر برند« دارد و در 
سایر ورزش ها نیز از جمله فوتبال و غیره 
از حامیان اصلی شناخته می شود. از این رو 
این روحیه در خانواده اطلس نیز به عنوان 
مناینده رسمی این برند در ایران بروز و 
ظهور دارد. به طوریکه شاهد برافراشنت 
پرچم کیاموتورز در ارتفاعات و قله های 
مختلف کشورمان توسط اعضای کوهنورد 
خانواده اطلس بوده ایم. در همین راستا 
محمودی  رضا    با  داشتیم  گویی  و  گفت 
کوهنورد اطلس خودرویی که اقدام به این 

حرکت کرده است.

 لطفا خودتان را معرفی کنید.

اینجانــب رضا محمودی، ســال های متامدی اســت که در 

عرصــه ی هرنهای رزمی فعالیت کرده و توانســته ام در چند 

سبک مختلف، احکام مربیگری و داوری ملی و بین املللی 

دریافــت کنم. هم اکنون نیز مســئولیت ریاســت کمیته ی 

انضباطی سبک ساندای استان الربز را بر عهده دارم. 

رشته ی کوهنوردی یکی از رشته های مورد عالقه ام است که 

از سال های دور در کنار ورزش های رزمی به آن می پرداختم 

و در حال حارض حدود ســه سالی اســت که به همراه آقای 

نادر قدســی زاد، از پیشکسوتان این رشته، تصمیم به ایجاد 

یک کلــوپ کوهنــوردی گرفتیم و بــه طور مــداوم روزهای 

جمعه با هامهنگی قبلی که انجــام می دهیم، یکی از قلل 

اســتان های تهران، الربز یا قزوین را فتح می کنیم. این کار 

روحیه ی مضاعفی را جهت ســپری یک هفته ی کاری پر از 

انرژی و نشــاط، برای ما ایجاد کرده است که از همین جا از 

کلیه ی دوستان و همکاران عزیز برای حضور در این کلوپ و 

رونق بیشر آن دعوت به عمل می آوریم.

 چطور شــد به این فكر افتادید که ورزش 

كوهنــوردی را بــا پیغــام ورزش دوســتی کیا 

موتورز همراه کنید؟ 

بــا توجه به تعصب خاصی که نســبت به برنــد کیاموتورز و 

خانــواده ی اطلس خودرو داشــته و داریــم، تصمیم گرفتیم 

در صعودهایــی کــه انجــام می دهیــم، پرچــم کیاموتــورز 

)اطلس خودرو( را در قلل مختلف به احتزاز در بیاوریم که هم 

تبلیغی برای مجموعه مان باشد و هم حامیت برند و رشکت 

خــود را از ورزش و ورزشــکاران به گوش دیگران برســانیم؛ 

گذشــته از این که ما در کنار کوهنــوردی تبلیغات فروش را 

نیز انجام می دهیم.

 بــه نظر شــام توجه بــه ورزش چقــدر در 

محبوبیــت یك برند در بین مــردم تاثیرگذار 

است؟

از آنجایی که ورزشکاران و قهرمانان، افراد محبوبی در میان 

اکرثیــت قریــب به اتفاق جوامع به شــامر می آینــد و غالبا 

جوانان این افراد را به عنوان یک الگوی مناســب برای خود 

می پذیرنــد، تبلیغ یک برند خاص توســط ایــن افراد دارای 

تاثیرگذاری بیشــری نســبت به روش هــای دیگر تبلیغات 

خواهد بود.

 كیاموتــورز در دنیا در ورزش های مختلفی 

از جملــه تنیس و رالی، ســفیر برنــد دارد؛ آیا 

می توانیم شــام را بــه عنوان یکــی از اعضای 

ورزش  در  كــه  اطلس خــودرو  خانــواده ی 

كوهنوردی فعال هســتید، ســفیر برند كیا و 

خانواده ی اطلس خــودرو در ورزش كوهنوردی 

بدانیم؟

در ایــن چند مــاه که پرچــم کیاموتورز )اطلس خــودرو( در 

صعودهــا توســط مــا برافراشــته می شــود، تقریبا بــه طور 

غیررســمی خود را ســفیر  اطلس خودرو می دانستیم و اگر 

رســام به عنوان ســفیر برند کیا و خانــواده ی اطلس خودرو 

افتخار فعالیت داشته باشیم، باعث مباهات ما خواهد بود.

تهیه و تنطیم:
مریم سدیو

سمــت:
کارشناس 

روابط عمومی
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در امتداد اطلس شبکه اطلس



1   خودرویتان را سنگین نکنید:

وزن چیزهایــی کــه در خودرویتان حمــل میکنید، ممکن 

است در وهله ی اول بی اهمیت Unimportant جلوه کند، 

اما اصال این طور نیســت. آســانرین کاری که می توانید در 

راســتای بهینه ســازی و رصفه جویی مرصف سوخت انجام 

دهیــد، خــارج کردن اشــیا و ابزاری اســت که بــه آنها نیاز 

نداریــد. مانند متام چیزهایی که در صندوق عقب اســت و 

شــام هرگز از آنها استفاده منی کنید. شاید گاهی اوقات به 

نظر برســد بد نباشــد که آنها را دم دست داشته باشید. اما 

فرامــوش نکنید که حمل و نقل آنها برای شــام هزینه بردار 

اســت. این موضوع خصوصا در مورد دارندگان خودروهای 

کوچــک صدق می کند؛ برداشــن خرت و پرت ها از صندوق 

عقــب، واقعا تفاوت ایجاد می کند. طبق آمار منابع رســمی 

دولتــی ایاالت متحــده ی آمریکا در مــورد اطالعات مرصف 

سوخت، شام می توانید به ازای کم کردن هر 45 کیلوگرم از 

بار خودرویتان تا 2 درصد MPG )مسافت طی شده به ازای 

هر گالن بنزین( را بهبود بخشید.

2    از تایرهای خودرویتان مراقبت کنید:

وقتی پای مرصف ســوخت وسط باشــد، تایرها نیز اهمیت 

می یابند. تایرهای کم باد، نه تنها خطرناک هســتند بلکه بر 

میزان مرصف سوخت نیز تاثیر منفی دارند. تایرهایی که به 

اندازه ی کافی باد شده باشــند، اصطکاک کمری با جاده 

ایجاد می کنند و بــه این ترتیب میزان انرژی مورد نیاز برای 

به کار افتــادن موتور را کاهش می دهنــد. طبق گفته های 

آژانس حامیت از محیط زیست ایاالت متحده )EPA(، حفظ 

فشار تایرهای خودرو در سطحی که خود خودروسازان ارائه 

می دهند، می تواند تا 6 درصد مســافت طی شــده به ازای 

هر گالن بنزین را بهبود بخشــد. بنابراین از چک کردن باد 

تایرها آن هم حداقل هر یک ماه یک بار و یا قبل از سفرهای 

طوالنی اطمینان Confidenceحاصل کنید.

3    در جاده آرام برانید:

اگر یک راننده ی آرام و آهســته هســتید، پس مسیر درست 

را برای تبدیل شــدن به یک راننده ی سبز انتخاب کرده اید. 

شــتاب زیاد و ترمز کــردن، نه تنها تا 33 درصد ســوخت را 

مــرصف می کند، بلکــه این طرز رانندگــی مقادیر متنابهی 

آالینده را در محیط آزاد می کند. تحقیقات نشــان می دهد 

یک ثانیه فرشدن شتاب دهنده، معادل 30 دقیقه رانندگی 

معمولی، مونوکسید کربن تولید می کند! رسعت همچنین 

هیچ کمکی بــه رصفه جویی در مرصف ســوخت منی کند. 

رانندگــی بــا رسعت 136 کیلومــر بر ســاعت، 25 درصد 

سوخت بیشری نسبت به رانندگی با رسعت 112 کیلومر 

بر ساعت مرصف می کند. پس کمر گاز بدهید و با مالیمت 

بیشری پدال گاز را فشار دهید. این موضوع به خصوص در 

مسیرهای طوالنی به نفع شامست.

4   نصــب پوشــش پنجــره بــرای خنــک نگــه 
ــنت: داش

دمـــای بـــاال، ســـد بزرگـــی بـــر رس راه رصفه جویـــی در 

مـــرصف انـــرژی اســـت. اســـتفاده از سیســـتم تهویـــه ی هـــوا، 

ـــواد  ـــد و م ـــش می ده ـــوخت را افزای ـــرصف س ـــدت م ـــه ش ب

ـــاز  ـــر ب ـــالوه ب ـــام ع ـــازد. ش ـــفر می س ـــی امتس ـــری را راه م

ــایه،  ــودرو در سـ ــردن خـ ــارک کـ ــا و پـ ــن پنجره هـ گذاشـ

 window film پوشـــش پنجره نصـــب  بـــا  می توانیـــد 

خودرویتـــان را خنک تـــر نگـــه داریـــد. ایـــن کار هـــم 

ــت از  ــادوام. مامنعـ ــیار بـ ــم بسـ ــت و هـ ــبتا ارزان اسـ نسـ

ــری  ــاز دیگـ ــودرو، امتیـ ــه درون خـ ــاب بـ ــور آفتـ ــش نـ تابـ

ـــه  ـــت ک ـــعه ی UV اس ـــا اش ـــاس ب ـــش مت ـــز دارد و آن کاه نی

ـــود. ـــوب می ش ـــت محس ـــان پوس ـــروز رسط ـــی ب ـــل اصل عام

5   خودروهای موثرتری را انتخاب کنید:
به عنوان راه حل نهایی، ممکن است شام به خریدن اتومبیلی 

بودن،  زیست  محیط  دوست دار  روحیه ی  به  که  بیندیشید 

بیشر نزدیک باشد؛ خودرویی که مرصف سوخت بهینه تری 

دارد و آلودگی کمری منترش می کند. از این بهر، انتخاب 

یک خودروی هیربیدی یا برقی است که آالیندگی آنها تقریبا 

صفر است! کیا با رانندگی سبز و رصفه جویی در مرصف انرژی، 

غریبه نیست و یکی از کاربردی ترین خودروهای برقی موجود 

در بازار یعنی کیا سول  Kia Soul EV را عرضه کرده است.  

گروه مدافع خودروهای الکریکی Plug-In America دریافته 

است که رانندگی با یک کیا سول EV می تواند به رصفه جویی 

میانگین 1600 دالر در مرصف سوخت ساالنه منجر شود. 

برای کیا، رصفه جویی در انرژی و پایداری، از اهمیت بسزایی 

برخوردار است  و ما همچنان به تالشامن در راستای ارتقاء 

رانندگی سبز در جهان ادامه خواهیم داد.

پنج توصیه برای راننـدگی سبـز 
صرفه جویی در مصرف سوخت

دوســت داران  از  شــام  اســت  ممکــن 
محیط زیســت و متیــز نگه داشــنت آن 
باشــید و یــا ممکــن اســت بــه دنبال 
رصفه جویی و پس انداز کردن باشــید، 
به هــر حــال فرقــی منی کنــد، در این 
مقاله با پنج توصیه برای رانندگی ســبز 
آشــنا می شــوید که با پیروی از آنها، نه 
تنهــا نقش خود در رابطــه با حفظ محیط 
زیســت را ایفا می کنیــد، بلکه هم زمان 

مقداری پول نیز پس انداز می کنید.

شتاب زیاد و ترمز کردن، 
نه تنها تا 33 درصد 

سوخت را مصرف می کند، 
بلکه این طرز رانندگی 

مقادیر متنابهی آلاینده را 
 منبع:                                                                                                 www.kia-buzz.comدر محیط آزاد می کند
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بنابر اعالم سـامانه ی مدیریت رضیب نفوذ اینرنت کشـور، 

رضیـب نفـوذ اینرنـت در سـال 1392 بـه 49.13 درصـد 

رسـیده کـه البتـه ایـن آمـار نسـبت بـه سـال 1391، حدود 

12 درصـد کاهش داشـته اسـت.

از  در ســال 1392  ارائــه  شــده  آمارهــای  اســاس  بــر 

ــزار  ــون و 198 ه ــور 21 میلی ــی کش ــت 75 میلیون جمعی

و 945 مشــرک اینرنــت در کشــور وجــود داشــته اســت 

و تعــداد کاربــران اینرنــت نیــز 36 میلیــون و 918 هــزار 

و 795 تــن بوده انــد.

امـا در ایـن سـال، بـر خـالف رویـه ی مرسـوم کـه معمـوال 

اتصـال از طریـق اینرنـت موبایـل )GPRS( پرکاربردتریـن 

می شـد،  محسـوب  اینرنـت  بـه  دسرسـی  شـیوه ی 

 ADSL این گونـه اعـالم شـده اسـت که دسرسـی از طریـق

محبوب تریـن روش بـرای اتصـال بـه اینرنـت بـوده و حدود 

15.96 درصـد رضیـب نفـوذ داشـته اسـت و 4 میلیـون و 

796 هـزار و 493 مشـرک اینرنـت کشـور از ایـن روش 

بهـره گرفته انـد. تعـداد کاربـران ADSL نیـز 11 میلیـون و 

991 هـزار و 233 تـن بـوده اسـت.

 مقایسه ی رضیب نفوذ اینرتنت 

در استان های مختلف

بر اسـاس بررسـی های بـه عمل آمده، اسـتان مازنـدران با 

86.77 درصـد بیشـرین رضیـب نفـوذ اینرنـت در ایـران 

را از آن خـود كـرده اسـت و در مرتبـه ی بعـدی تهـران بـا 

رضیـب نفـوذ 68.04، اصفهـان بـا رضیـب نفـوذ 59.32، 

خوزسـتان بـا رضیـب نفـوذ 56.28 و سـمنان بـا رضیـب 

نفـوذ 53.8 قـرار دارنـد.

از آنجا که اینرنت توسـط کاربران زیادی از گروه های سـنی 

و طبقـات اجتامعـی مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار می گیرد، 

توانسـته اسـت به یک رسانه ی مهم و تاثیرگذار در ارتباطات، 

رسگرمـی، آمـوزش و اطالع رسـانی تبدیـل شـود و بـه عنـوان 

رقیبـی جـدی برای روش های سـنتی تبلیغات مطـرح گردد.  

بـه عنـوان مثـال، بـر اسـاس گـزارش "گروه بنـدی مخاطبان 

ماهـه ی  سـه  در  اطلس خـودرو"  رشکـت  فـروش  هـدف 

نخسـت سـال 1393، 40 درصـد از مراجعـه کننـدگان بـه 

عاملیت هـای فـروش، اطالعـات و اخبـار روزانـه ی خـود را از 

طریـق اینرنـت دریافت می کننـد و حدود 72 درصـد از آنها 

روزانـه بیـش از یـک سـاعت از اینرنت اسـتفاده می منایند. 

راهـی  عنـوان  بـه  را  اینرنتـی  تبلیغـات  می تـوان  لـذا 

مناسـب جهـت معرفـی محصـوالت رشکـت اطلس خـودرو 

در  موجـود  اطالعـات  از  اسـتفاده  بـا  و  گرفـت  نظـر  در 

خصـوص رضیـب نفـوذ اینرنـت در اسـتان های مختلـف، 

افـزود.  اینرنتـی  تبلیغـات  اثربخشـی  بـر 

طی سال های گذشته، استفاده از تلفن های 

برای  راه  محبوب ترین  و  ساده ترین  همراه 

از  بسیاری  و  ایران  در  اینرتنت  به  اتصال 

کشور ها بوده است. با این حال آمارهای سال 

ایرانی  کاربران  که  است  آن  مدعی   ،1392

مجازی  فضای  به   ADSL طریق  از  بیشرت  

متصل شده اند. 

http://isna.ir/fa/news/93041508292 منابع:                 

http://isna.ir/fa/news/93040200730

رضیب نفوذ )درصد(تعداد کاربرانتعداد مشرتکینراه اتصال به اینرتنت

ADSL4,796,49311,991,23315.96

GPRS9,207,2529,207,25212.25

Dialup3,467,3806,934,7609.23

2,565,0006,106,0008.13فیرب نوری

1,071,8202,679,5503.57وایمکس

جدول 1- رضیب نفوذ شیوه های مختلف اتصال به اینرتنت در سال 1392

استانرتبه
رضیب نفوذ اینرتنت در 

سال 1392 )درصد(

86.77مازندران1

68.04تهران2

59.32اصفهان3

56.28خوزستان4

53.8سمنان5

51.01قم6

50.5فارس7

49.22اردبیل8

48.56یزد9

46.55گلستان10

43.88هرمزگان11

42.92بوشهر12

41.97زنجان13

41.85مرکزی14

41.8الربز15

41.67کردستان16

41.44قزوین17

40.99همدان18

40.37آذربایجان رشقی19

40.27خراسان رضوی20

39.43آذربایجان غربی21

39.18چهارمحال و بختیاری22

38.73گیالن23

36.31کهکیلویه و بویراحمد24

34.72خراسان جنوبی25

34.63ایالم26

33.18کرمانشاه27

32.38سیستان و بلوچستان28

32.01کرمان29

31.35لرستان30

27.55خراسان شاملی31

جدول 2- رضیب نفوذ اینرتنت در استان های مختلف 
در سال 1392 

راه های محبوب ایرانی ها 
برای دسترسی به اینترنت

گردآوری:
بهنام نجار صادقی 
سمــت:

کارشناس 
تحقیقات بازار
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دانــش دانــش



طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس اتوماتیک 
خودروهای کیا  شهریور و مهرماه 93

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

با آغاز فصل زیبای پاییز و بازگشــایی مدارس، شــور و حال خاصی در خیابان های شــهرها پدیدار می شــود که حاکی از دغدغه های والدین برای حارض شدن به 

موقع فرزندانشان در کالس های درس است. در این زمان، اهمیت و نقش سالمت خودروها در ترددهای درون شهری، پررنگ تر از هر زمان دیگری است. در این 

راستا، واحد خدمات پس از فروش رشکت اطلس خودرو، دل نگرانی های والدین محرتم در این ایام را با برگزاری طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس اتوماتیک 

کاهش داده و مانند همیشــه پشــتیبان خانواده محرتم کیا بود. این طرح که به مدت سه هفته از 93/06/22 لغایت 93/07/10 در کلیه عاملیت های مجاز برگزار 

شد، تسهیالتی همچون بازدید رایگان سیستم موتور و گیربکس،10% تخفیف اجرت خدمات رسویس های دوره ای و 15% تخفیف مکمل های شستشوی سیستم 

موتور و گیربکس را برای کلیه خودروهای کیا را نیز در برداشت.

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 521 تبریز   /   آقای کهنموییورودی عاملیت 101 تهران /  آقای محسنیان

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 451 کرمان   /   آقایان امیری و امیری مقدمتعمیرات و عیب یابی- عاملیت 442شاهرود   /   آقای ترابی

انجام سرویس دوره ای- عاملیت 611اهواز   /   شرکت خوزستان گل ماشین

تعمیرات و عیب یابی   /   تعمیرگاه مرکزیپذیرش خودرو- عاملیت 223 بابل  /   شرکت بزرگ روشن

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 553 کرمانشاه   /  آقای جعفریورودی عاملیت 112 تهران  /  آقای حسینی

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 643 شیراز   /   آقای شجاعیجلسه توجیهی قبل از برگزاری طرح- عاملیت232رشت   /   آقای پوررستگار

کارواش خودروها- عاملیت 571 خرم آباد   /   آقای باژدانپذیرش خودرو- عاملیت117 تهران   /    آقای سمیعی زفرقندی

جلسه توجیهی قبل از برگزاری طرح- عاملیت 114 تهران   /   آقای محمدی طامه
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شبکه اطلس شبکه اطلس



آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -33294568 (041) 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 573 - کد پستی 323583755719645741 (044)513ارومیهافشین ضیاء2

4- 36261181 (031) 311اصفهانعباس حاجی نیلی 3
اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائی حسین آباد - پالک 335

کد پستی 1698481759

نجف آباد - بلوار الغدیر - مابین فلکه گلدشت و ویالشهر2- 42236990 (031)313اصفهانامامی4

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالک 14 - کد پستی 346792593198777777 (026) 121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی 5

48644444 (021)100تهرانتعمیرگاه مرکزی6
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 محسنیان7

103تهرانشرکت بالیران8
(021) 44404664

  (021) 47320000
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

66591331 (021)105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303 

کد پستی 1318883444

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

7-66021285 (021)118تهرانداود جاللیان15
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک 186

کد پستی 1341784673

37528811 (051)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 385398289174693777 (051)424مشهدمهدی هاشمی سیگاری17

6-34479092 (061)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 34516635416-33337071 (024)532زنجانرسول قربانیان19

32226108 (023)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 333000013518994965 (023)443سمنانخسروانی21

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 87135836495-32222897 (071) 643شیرازسید سامان شجاعی 22

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-33292553 (028)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 333100067616673386 (034)451کرمان

37213000 (083)553کرمانشاهکامبیز جعفری26
کرمانشاه - بلوار نقلیه - روبروی کالنتری 16 سعدی - پالک 108 - 

کد پستی 6719734549

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 32145801 (017)211گرگانمحمود جاللی27

10-33842000 (013)232رشتکامبیز پوررستگار28
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 33561108 (013)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل29

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 337057004164116836 (013)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل30

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-33438570 (066)571خرم آبادسجاد باژدان31

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 332261344813637639 (011)221ساریاحمد نادری علمداردهی32

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 323520204731659439 (011) 223بابلشرکت بزرگ روشن 33

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-32248041 (081)341مالیرحبیب اله فرهادی فر34

32654436 (081)342همدانعلیزاده35
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 باشی36

1393/09/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




