


در لحظه تحویل 
سـال نــو هـم 

در کنار شمار هستیم
تعطیــات نــوروز و آغــاز بهــار موســم ســفر اســت؛ حضــور در کنــار 

ــای  ــتین پیامده ــی از نخس ــدن، یک ــاده ش ــی ج ــواده و راه خان

ــه  ــی ک ــا در فرصت ــت ت ــوروز اس ــد ن ــوب عی ــتنی و خ دوست داش

شــاید تــا ســال دیگــر بــه دســت نیایــد، اصطاحــا بزنیــم بــه دل 

جــاده و تــا می توانیــم از ایــران زمیــن و دیدنی هایــش لــذت 

بربیــم.

نــوروز، فرصتــی اســت بــرای رفــع خســتگی یــک ســاله و ذخیره ی 

ــت  ــن فرص ــازه. ای ــای ت ــا امیده ــو ب ــالی ن ــاز س ــرای آغ ــرژی ب ان

مغتنمــی اســت کــه بــرای اهــل آن، ملزومــات خــاص خــودش را 

دارد تــا بــرای بــاال بــردن کیفیــت ایــن ایــام احتــال هــر تنشــی 

ــد. ــی کنن را پیش بین

یکــی از مهم تریــن ملزومــات ارتقــاء کیفیــت این روزهــا، اصطاحا 

حــارض بــه یــراق بــودن خودرویــی راحــت و قــوی اســت تــا خیــال 

خانــواده از هــر تنــش مربــوط بــه وســیله ی نقلیــه ی مــورد 

ــد. ــت باش ــان راح استفاده ش

در همیــن راســتا، اطلس خــودرو هــر ســاله در روزهــای نزدیــک 

بــه نــوروز طــرح بازدیــد رایــگان خودروهــای کیــا را برگــزار 

می کنــد تــا احتــال هــر مشــکلی را بــرای خانــواده ی اطلــس در 

ــه حداقــل برســاند. ــوروز ب ــام ن ای

البتــه اطلس خــودرو بــه ایــن بســنده نکــرده و بــرای رشیــک 

ــواده ی خــود در  شــدن در شــادی و آرامــش خیــال اعضــای خان

ــام نــوروز، پایگاه هــای امــداد خــود را در نقــاط پرتــردد رسارس  ای

کشــور مســتقر کــرده اســت.

آرامــش خیــال مشــریان کیــا در ایــن ایــام، نــه تنهــا خســتگی را 

از تــن آنهــا کــه از تــن اطلس خــودرو نیــز بیــرون می کنــد، تــا بــا 

هــم، ورود بــه ســالی جدیــد را جشــن گرفتــه باشــیم.

پشــتیبان  شــعار  راســتای  در  اطلس خــودرو  وســیله،  بدیــن 

همچــون خانــواده، بــرگ جدیــدی از تقویــم شمســی را، بــه 

صــورت تلویحــی پــای ســفره ی هفــت ســین خانوده هــای ایرانــی 

ــش  ــازی فرح بخ ــا آرزوی آغ ــرای آن ه ــاپیش ب ــد و پیش ورق می زن

ــد را دارد. ــال جدی ــرای س ب

ت
س

هر
ف

2کوتاه و خواندنی 

14خلق ارزش برنـد
GDI  بـررسی مـوتـورهای

10
برگزاری موفقیت آمیز طرح  فروش ویژه ی قطعات اطلس خودرو

12

16

1 در لحظه تحویل  سـال نــو هـم  در کنار شمار هستیم

24

)ECRM( مدیریت الكترونیكی ارتباط با مشتری

خانواده اطلس خودرو

25 فهرست عاملیت های مجاز

4 سال 93 در یک نگاه

8

20 حضور موفق کیا از طریق عاملیت امامی در یازدهمین نمایشگاه صنعت خودرو
18

 خبرنامه داخلی 
 شرکت اطلس خودرو 
24 صفحه رایگان

 شــماره 57 

تولید محتوا، نظارت و اجرا:                    واحد بازاریابی 
                                                     شرکت اطلس خودرو

طراحی و چاپ:                      انتشارات مكث نظر

12 16 2

223

1014

18

20

22 عاملیت مجاز کد 225 شرکت نواخودروی شمال

بنجامین فرانكلین: 9 روش برای رهبری یک زندگی معنادار
سیستم ارزش توسعه ی اجتماعی کیا : راهـی بهتـر بـرای رفتـن

4

کسب نشان عالی و طالیی کیفیت و 
بهره وری توسط شرکت اطلس 
خودرو در نهمین کنفرانس 
ملی بهره وری و کیفیت

www.atlaskhodro.com1

خبرنامه داخلی        اطلس خودرو        شــماره 57          فروردین 1394

ســرمقالــه



معرفی دو خودروی قدرتمند کیاموتورز به بازار ایران:
GDI آغاز فروش کیاسورنتو و کارنز با موتور

ــد ورود دو  ــی نوی ــه تازگ ــران، ب ــورز در ای ــمی كیاموت ــد ه ی رس ــودرو مناین ــت اطلس خ رشك

خــودروی جدیــد ایــن رشكــت بــه بــازار ایــران را داده اســت. مدل هــای ۲۰۱۵ کیا ســورنتو 

ــت  ــن رشک ــه ای ــتند ک ــران هس ــازار ای ــرای ب ــودرو ب ــد اطلس خ ــوالت جدی ــز، محص و کارن

ــا  ــل ۱۵۰ روزه ب ــد تحوی ــا موع ــن دو خــودرو را ب ــروش علی الحســاب ای در حــال حــارض ف

احتســاب ســود ویــژه ی مشــارکت بــه صــورت روز شــار از طریــق مناینــدگان مجاز خــود، در 

رسارس ایــران آغــاز كــرده اســت.

ــران را دارد و نامــی آشــنا  ــازار ای ــز، کــه ســابقه ی حضــور در ب خــودروی ســورنتو ۲۰۱۵ نی

بــرای ایرانیــان اســت، ایــن بــار بــا ظاهــری متفــاوت، قدرمتنــد و درخشــان در بــازار خــودرو 

 SUV و در ایــن كاس، خواهــد درخشــید. ایــن خــودرو بــا ظرفیــت ۷ رسنشــین در کاس

قــرار دارد و از مزایــای رقابتــی آن اســتاندارد یــورو 6، حجــم موتــور cc ۲4۰۰ از نــوع 

ــه  GDI و قــدرت ۱۸۸ اســب بخــار اســت. از ویژگی هــای رفاهــی ایــن خــودرو، می تــوان ب

ســانروف پانورامــا، ترمــز پــارک الکرونیکــی، سیســتم حافظــه ی یکپارچه ی فرمــان، انتخاب 

نــوع رانندگــی، دریچــه ی هــوا بــرای رسنشــینان ردیف هــای عقــب، گرمکن هــای صندلــی 

ردیف هــای جلــو و عقــب خــودرو و آپشــن های بســیار متنــوع دیگــر را نــام بــرد. خــودروی 

کارنــز ۲۰۱۵، کــه پیشــر منونــه ی قدیمــی آن در بــازار ایــران عرضــه شــده بــود و اســتقبال 

ــی  ــل قبل ــا نس ــراوان ب ــری ف ــاوت ظاه ــا تف ــار ب ــن ب ــت، ای ــان داش ــان ایرانی ــی در می خوب

خــود، در بــازار ایــران حضــور پیــدا کــرده اســت. ایــن خــودرو، بــا ظرفیــت ۷ رسنشــین در 

کاس MPV قــرار دارد و از حجــم موتــور cc ۲۰۰۰ از نــوع GDI و قــدرت ١٦٦ اســب بخــار 

ــز  ــا، ترم ــانروف پانورام ــوان س ــودرو می ت ــن خ ــی ای ــای رفاه ــت. از ویژگی ه ــوردار اس برخ

پــارک الکرونیکــی، سیســتم کنــرل پایــداری، سیســتم کنــرل ایســتایی در رسباالیــی، 

سیســتم کمکــی پــارک هوشــمند و آپشــن های متنــوع دیگــر را نــام بــرد.

از مزایای نســل جدید موتورهای GDI کیاموتورز، می توان به تزریق مستقیم سوخت داخل 

ســلیندر اشاره کرد که راندمان حجمی ســیلندر را افزایش داده و نیروی حاصل از احراق 

را بیشــر می کند و در نتیجه با کاهش چشــم گیر مرصف ســوخت، موجب افزایش نیروی 

خروجی موتور می شــود. عاقمندان می توانند جهت کسب اطاعات تکمیلی به وب سایت 

رشکت اطلس خودرو به آدرس www.atlaskhodro.com و یا به صورت حضوری به یکی از 

عاملیت های رسمی این رشکت در رسارس کشور، مراجعه فرمایند.

جایزه ی طراحی IF از کیاســـورنتوی کامال جدید تقدیر به 
آورد عمل 

ــت  ــه فعالی ــا ب ــد کی ــراح ارش ــوان ط ــه عن ــال ۲۰۰6، ب ــر، در س ــر رشای ــه پی ــی ک از زمان

پرداخــت اســت، تــا امــروز همــواره یکــی از مشــخصه ها و ارزش برنــد رشکــت کیــا طراحــی 

ــه خاطــر SUV،  ســورنتوی کامــا جدیــد،  ــا ب ــوده اســت. ایــن روزهــا کی شــگفت انگیز آن ب

از ســوی یکــی از معتربتریــن جوایــز طراحــی یعنــی IF مــورد تقدیــر و قدردانــی قــرار گرفتــه 

ــال،   ــر س ــت. ه ــده اس ــا ش ــه از آن کی ــت ک ــزه ی IF اس ــن جای ــزه، هفتمی ــن جای ــت. ای اس

هیــأت داوران ایــن مســابقه کــه در ســطح جهانــی شــناخته شــده اســت، محصوالتــی کــه 

باالتریــن اســتانداردها در طراحــی کلــی،  درجــه ی نــوآوری،  تاثیــرات محیطــی و ایمنــی را 

ــردی و  ــی کارب ــای طراح ــر ویژگی ه ــه خاط ــد ب ــورنتوی جدی ــد. س ــند، برمی گزین دارا باش

زیبایــش و نیــز بــه دلیــل ســطوح بــاالی نــوآوری مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. 

پیـر رشایـر،  رئیـس و طـراح ارشـد رشکـت کیا موتـورز و هیوندای موتـور در ایـن بـاره گفـت: 

»مـن بـه ایـن جایـزه افتخـار می کنـم؛ زیرا ایـن جایزه به رسـمیت شـناخنت پیرشفـت بزرگی 

اسـت کـه مـا در ایـن مدل به آن دسـت یافته ایم. کیاسـورنتو هم زمان وقار و ابهت کاسـیک 

یـک SUV را بـا ظاهـر و حسـی اعـا در هـم آمیختـه و این موضـوع بخصـوص در کابین این 

خـودرو محسـوس اسـت. این خـودرو باالتریـن کیفیت طراحـی را عرضـه می کند.«

ظاهــر ســورنتوی جدیــد، بــه خاطــر ویژگی هــای کاربــردی و زیبایــش، امتیــاز باالیــی 

کســب کــرد؛ ایــن در حالــی اســت کــه قســمت داخلــی نیــز بــه خاطــر جــادار بــودن، جدیــد 

کیا پرونده ی اپن 2015 استرالیا را بست
ایـن یـک جمـع بندی اسـت؛ ! نـواک جوکوویـچ، پنجمین تـاج افتخـارش را از اپن اسـرالیا 

بعـد از یـک مسـابقه ی پایانـی نفس گیـر در برابـر انـدی مـوری، بـه خانه بـرد. کیا بـه عنوان 

حامـی مالـی اصلی اپن ۲۰۱۵ اسـرالیا،  از رشکـت در این تورمننت و دیـدن رقابت برترین 

تنیسـورهای جهـان بهـره بـرد. اگـر چـه همـه ی بازی هـا بـه پایان رسـیده اسـت، امـا حال و 

هوای هیجان برندگان و مسـابقات فوق العاده همچنان در جریان اسـت. نکات برجسـته ی 

آغـاز و پایـان مسـابقات تنیـس را از تورمننـت ۲۰۱۵ چک کنید.

در نهمین کنفرانس ملی بهره وری و کیفیت؛
کسب نشان عالی و طالیی کیفیت و بهره وری توسط شرکت 

اطلس خودرو 
رشکت اطلس خودرو موفق به کســب نشــان طــای کیفیت و بهــره وری در كنار همــراه اول، 

بانك شــهر و گاز خوزســتان شــد و تندیس طایــی کیفیت و بهــره وری در ایــن کنفرانس به 

دکر فرهاد احتشام زاد، مدیر عامل رشکت اطلس خودرو اهدا شد.

بــه گزارش روابط عمومی اطلس خودرو در نهمین كنفرانس کیفیت و بهره وری، ۱4 كاندیدای 

منتخب نسبت به ارائه تجارب برتر خود در زمینه بهره وری و كیفیت اقدام کردند که از این بین 

رشکت های برتر در سه رده نشان طا، نشان نقره و نشان برنز دسته بندی شدند.

گفتنی است این کنفرانس در تاریخ ۱۱ اسفند در مركز هایش های بین املللی صدا و سیای 

جمهوری اســامی ایران، توسط انجمن مهندســی بهره وری صنعت برق و با مشاركت انجمن 

علمی كیفیت ایران، با حضور منایندگان مراكز علمی و صنعتی كشــور و حضور متخصصین و 

فعاالن صنایع، دانشگاهیان، تولیدكنندگان برگزار شد.

کیاسول جایزه ی  Golden Klaxon )شاخ طالیی( را در 
روسیه از آن خود کرد

کیاســول جدیــد همچنــان در حــال نشــان دادن و اثبــات کــردن خــود بــا طراحــی آکونیــک 

ــز  ــم جوای ــه مراس ــی ک ــیه،  جای ــکو،  روس ــار در مس ــن ب ــت. ای ــده اش اس ــت فزاین و محبوبی

خودرویــی معتــرب شــاخ طایــی برگــزار شــد. ایــن جایــزه یکــی از ســه جایــزه  ی خودرویــی 

معتــرب در روســیه اســت کــه بــه شــدت بــر روی دارنــدگان خودروهــا تاثیرگــذار اســت. از بیــن 

بیــش از ۱3۰ مــدل خودرویــی رشکــت کننــده در ایــن رقابــت،  کیــا ســول در بخــش بهریــن 

SUV جمــع و جــور مقــام نخســت را بــه دســت آورد.

ــر،   ــبک عضانی ت ــر س ــول نظی ــل دوم کیاس ــده در نس ــام ش ــات انج ــه اصاح ــن ک ــا از ای م

راحتــی ارتقاء یافتــه و از همــه مهم تــر ویژگی هــای ایمنــی بهبــود یافتــه،  بــه ایــن خوبــی درک 

و دریافــت شــده اســت، بســیار هیجان زده ایــم. کیاســول از زمــان عرضــه اش بــه بــازار در بهــار 

ســال ۲۰۱4 محبوبیتــش را نــه تنهــا بــا فــروش بــاال بلکــه بــه رســمیت شــناخته شــدنش در 

بیــن جاعــت خودرویــی حرفــه ای،  بــه اثبــات رســاند. از زمــان معرفــی نخســتین نســل ایــن 

ــت؛  ــرده اس ــود ک ــف را از آن خ ــی مختل ــزه ی بین امللل ــش از ۵۰ جای ــول بی ــا س ــدل،  کی م

.IF و جایــزه ی معتــرب طراحــی Red Dot جوایــزی نظیــر جایــزه ی طراحــی

ــل دوم  ــت: »نسـ ــه Klaxon گفـ ــر مجلـ ــأت داوران و رسدبیـ ــس هیـ ــارازوف،  رئیـ ــن تـ رومـ

کیاســـول، منونـــه ی بـــارزی از رشـــد بخـــش SUV جمـــع و جـــور اســـت؛ ایـــن خـــودرو در حالـــی 

کـــه بهریـــن ویژگی هـــا و مشـــخصات اجـــدادش را حفـــظ کـــرده اســـت، در عیـــن حـــال 

بالغ تـــر و راحت تـــر شـــده اســـت و اکنـــون نیـــز ویژگی هـــای کنرلـــی اش بـــه طـــور قابـــل 

ـــت.« ـــه اس ـــاء یافت ـــه ای ارتق ماحظ
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برای نخستین بار در میان کلیه ی شرکت های خودرویی کشور:
کسب رتبه ی نخست رضایتمندی خدمات پس از فروش 

توسط شرکت اطلس خودرو 
رشکـــت بازرســـی كیفیـــت و اســـتاندارد ایـــران ISQI بـــه عنـــوان مناینـــده ی وزارت صنعـــت، 

معـــدن و تجـــارت و همچنیـــن ســـازمان حایـــت مـــرصف كننـــدگان و تولیـــد كننـــدگان و تنهـــا 

نهـــاد رســـمی ارزیابـــی خودرو ســـازان و واردکننـــدگان خـــودرو در کشـــور، گـــزارش اخیـــر خـــود 

مربـــوط بـــه ســـه ماهـــه ی ســـوم ســـال 93 را منتـــرش کـــرد کـــه در ایـــن گـــزارش نتایـــج ارزیابـــی 

ـــت. ـــده اس ـــام ش ـــریان اع ـــدی مش ـــاس رضایتمن ـــر اس ـــی ب ـــای خودروی رشکت ه

ـــب ۸۱۱  ـــا کس ـــی، ب ـــن دوره ی ارزیاب ـــودرو در ای ـــت اطلس خ ـــزارش، رشك ـــن گ ـــاس ای ـــر اس ب

ـــود؛  ـــب من ـــور کس ـــی کش ـــای خودروی ـــه ی رشكت ه ـــان کلی ـــت را در می ـــه ی نخس ـــاز، رتب امتی

رشکت هـــای آســـان موتور و مـــزدا  یـــدک نیـــز در جایگاه هـــای بعـــدی قـــرار گرفته انـــد. 

براســـاس ایـــن آمـــار از مجمـــوع نـــه رشکـــت قـــرار گرفتـــه در جایـــگاه بـــاالی متوســـط صنعـــت، 

ـــای اول و دوم  ـــه رتبه ه ـــد ک ـــرار دارن ـــده ق ـــد کنن ـــت تولی ـــار رشک ـــده و چه ـــت وارد کنن ۵ رشک

ـــت. ـــدگان اس ـــه واردکنن ـــوط ب مرب

ـــمی  ـــده ی رس ـــودرو مناین ـــت اطلس خ ـــع رشک ـــورز و بالطب ـــت کیاموت ـــعار رشک ـــه ش ـــا ک از آنج

ایـــن رشکـــت در ایـــران "پشـــتیبان همچـــون خانـــواده" تعریـــف شـــده اســـت، ایـــن موفقیـــت را 

ـــه ی  ـــه منظـــور ارائ ـــن شـــعار در کشـــور و ب ـــات تحقـــق ای ـــری در راســـتای اثب ـــوان گام موث می ت

ـــود. ـــی من ـــرم تلق ـــریان مح ـــه مش ـــب تر ب ـــات مناس خدم

بــودن، اســتفاده از مــواد بــا کیفیــت و حافــظ محیــط زیســت، بــه شــدت مــورد توجــه قــرار 

گرفــت. ایــن مــدل، هم چنیــن برخــی ویژگی هــای بــا تکنولــوژی بــاال نظیــر سیســتم 

ــد.  ــه می کن ــت را ارائ ــور متام جه ــتاوربردار و مونیت ــا گش ــرک ب ــرخ مح چهارچ

کسب نشان عالی و طالیی کیفیت و 
بهره وری توسط شرکت اطلس 
خودرو در نهمین کنفرانس 
ملی بهره وری و کیفیت
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی







جلســـه ی طـــرح فـــروش ویـــژه ی قطعـــات، بیســـتم بهمـــن مـــاه، در هتـــل آکادمـــی املپیـــک 

ـــد.  ـــزار ش برگ

ایـــن طـــرح کـــه بـــا مشـــارکت قابـــل توجـــه عاملیت هـــا همـــراه شـــد، حاصـــل تـــاش 

ـــدی را  ـــه جدی ـــزاری، تجرب ـــوه ی برگ ـــت و نح ـــاظ کیفی ـــود و از لح ـــات ب ـــد قطع ـــه ی واح چهارماه

ــم زد. ــس داران رقـ ــگ اطلـ در هلدینـ

ــودرو،  ــت اطلس خ ــات رشک ــوش، مدیــر قطع ــار فرن کامی

اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن جلســه بــاب جدیــدی در 

ــد.  ــاد منای ــا ایج ــات و عاملیت ه ــد قطع ــن واح ــط بی رواب

ــکان  ــوق مال ــظ حق ــرح را حف ــن ط ــی ای ــدف اصل وی، ه

ــن  ــازار ای ــم ب ــار ترمی ــت در کن ــی رشک ــای قدیم خودرو ه

مــدل خودرو هــا بیــان کــرد و خاطــر نشــان منــود: »در 

ــی  ــا وجــود متام ــن طــرح ســعی شــده اســت ب اجــرای ای

محدودیت هــا منافــع عاملیــن بیــش از پیــش محقــق 

ــود.« ش

فرنــوش از متامــی عاملیت هــا دعــوت کــرد بــا توجــه 

ــرات و  ــد، نظ ــور دارن ــازار حض ــن ب ــا در بط ــه آنه ــه این ک ب

ــام  ــات اع ــد قطع ــه واح ــود را ب ــمند خ ــای ارزش دیدگاه ه

کننــد؛ چــرا کــه  اطاعــات کســب شــده از نظــرات و رفتــار 

مشــریان در کنــار اطاعــات بــازار و عملکــرد رقبــا می تواند 

ــای  ــراتژی ها و راهکار ه ــاب اس ــه انتخ ــایانی ب ــک ش کم

مناســب بــرای واحــد قطعــات کنــد تــا بــا همدلــی و 

همــکاری اعضــاء خانــواده ی بــزرگ اطلس خــودرو، اهــداف 

مشــرک آنهــا بــه نحــو احســن محقــق شــود.

ــات  ــا بررســی جزئی ــو ب ــن جلســه عاملیت هــای مدع در ای

ــود  ــرات خ ــه نظ ــه ی نقط ــه ارائ ــنهادی ب ــته های پیش بس

پرداختنــد و ضمــن اســتقبال از ایــن جلســه، امیــدوار 

ــد.  ــات بودن ــن جلس ــزاری ای ــد و برگ ــن رون ــه ی ای ــه ادام ب

همچنیــن در پایــان ایــن جلســه آنهــا پیشــنهادات خــود را 

بــه واحــد قطعــات اعــام کردنــد تــا زمینه ســاز برنامه ریــزی 

ــد. ــد باش ــن واح ــدی ای ــای بع ــرای طرح ه و اج

نیــز  مراســم  برگــزاری  مســئول  صــادق زاده،  ســامان 

ــی  ــل آکادم ــه در هت ــن جلس ــزاری ای ــه برگ ــاره ب ــا اش ب

ــری از  ــره گی ــا به ــا ب ــتیم ت ــد داش ــت: »قص ــک گف املپی

ــکان داده  ــن ام ــرم ای ــای مح ــه عاملیت ه ــا ب ــن فض ای

شــود تــا بــا آرامــش خاطــر بــه بررســی پیشــنهادات 

ــر  ــادل نظ ــکان تب ــن ام ــد و همچنی ــده بپردازن ــه ش ارائ

ــد  ــنل واح ــا پرس ــا را ب ــه ی عاملیت ه ــت صمیان و نشس

ــازیم.« ــر س ــات می قطع

برگزاری موفقیت آمیز طرح 
فروش ویژه ی قطعات اطلس خودرو
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  سیستم ارزش توسعه ی اجتامعی

شعار:

»راهی بهر برای رفنت«

ماموریت:

 

انجــام وظایــف و مســئولیت های اجتاعــی و اســتقبال از 

چالش هــای جدیــد بــرای مشــارکت در ســاخت دنیایــی بهر

ارزش مشرتک:

 اصول:

 فرصت های یکسان

 

احرام به تفاوت ها

 

خودشناسی

  برنامه ی توسعه ی اجتامعی جهانی

فعالیت هـــای توســـعه ی اجتاعـــی، کـــه بـــه صـــورت 

ـــارض در  ـــراد ح ـــت و اف ـــتادهای رشک ـــط س ـــه توس جداگان

ـــرد،  ـــورت می گی ـــی ص ـــی و خارج ـــه ای داخل ادارات منطق

توســـعه ی  ارزش  سیســـتم  یـــک  ایجـــاد  طریـــق  از 

یـــک  زیـــر  در   ۲۰۱۱ ســـال  در  جهانـــی  اجتاعـــی 

نـــام گـــرد آمدنـــد؛ کیـــا بـــه منظـــور تحقـــق بخشـــیدن 

ــی و  ــئولیت های اجتاعـ ــف و مسـ ــام وظایـ ــدف "انجـ هـ

اســـتقبال از چالش هـــای جدیـــد بـــرای مشـــارکت در 

ـــوان  ـــه عن ـــش را ب ـــت و چال ـــر"،  حرک ـــی به ـــاخت دنیای س

اصـــول کلیـــدی و تفـــاوت،  خودشناســـی و فرصت هـــای 

ــهیم  ــد سـ ــه بایـ ــی کـ ــوان ارزش هایـ ــه عنـ ــان را بـ یکسـ

شـــویم،  مشـــخص منـــود. 

ـــناخت  ـــه ش ـــا ب ـــل م ـــده ی متای ـــان دهن ـــت نش ـــل حرک اص

حرکـــت و پویایـــی جهانـــی بـــه عنـــوان یـــک خودروســـاز 

اســـت،  در حالـــی کـــه اصـــل "چالـــش" بیانگـــر هویـــت 

ـــر  ـــم« در براب ـــا می توانی ـــر »م ـــا تفک ـــه ب ـــت ک ـــی ماس رشکت

چالش هـــا، مشـــخص می شـــود. مـــا همچنیـــن برنامـــه ی 

ـــا  ـــرای برنامه ه ـــور اج ـــه منظ ـــود را ب ـــرده خ ـــازمانی گس س

و فعالیت هـــای توســـعه ی اجتاعـــی تقویـــت می کنیـــم.

CSR نقشه ی راه مسئولیت اجتامعی رشکت  

رشکت  اجتاعی  مسئولیت  فرهنگ  کردن  )درونی   ۲۰۰۸

سازمانی،  تثبیت طرح مسئولیت اجتاعی جهانی رشکت(

۲۰۰9 )تحکیم و تشدید طرح اجرای مسئولیت اجتاعی 

رشکت؛ ایجاد سیستم ارزیابی CSR و طرح ارزش های توسعه ی 

اجتاعی جهانی(

۲۰۱۱ )ارتقاء CSR جهانی: اجرای کامل پروژه های جهانی(

۲۰۱۲ )تصویب منشور مسئولیت اجتاعی(

جهانی   -CSR شاخص  پروژه های  )راه اندازی   ۲۰۱3-۱4

)GLP(،  داخلی )سفر سبز((

)CSR و تاسیس کمیته ی CSR ۱6-۲۰۱۵ )بیانیه ی تعهد

از  است  ترکیبی  کیاموتورز  اجتاعی  توسعه ی  برنامه ی 

برنامه های پرچمداری که تحقق پویایی و حرکت جهانی را 

هدف قرار داده اند.  برنامه های محلی که برای حل مشکات 

برنامه های  از  مجموعه ای  و  شده اند  طراحی  خاص  محلی 

ساالنه. متام برنامه های توسعه ی اجتاعی با تکیه بر مشارکت 

کارکنان طراحی شده اند. برنامه های شاخص جهانی ارتقاء 

قرار داده اند که  را هدف  افراد و جوامعی  پویایی و حرکت  

در زمینه ی حمل و نقل توسعه نیافته اند. در سال ۲۰۱۲،  

برنامه های آزمایشی در کره و آفریقا توسط ستادهای مستقر 

انجام شد. تا سال ۲۰۱3،  پنج کارخانه اصلی زیرمجموعه ی 

کیاموتورز  اروپا،   آمریکا،  کیاموتورز  )کیاموتورز  کیاموتورز 

گرجستان،  کارخانه ی اسلوواکی و کارخانه های ۱ و ۲ چین( 

به این برنامه ی جهانی پیوستند و تا سال ۲۰۱۵ متام ادارات 

پرچمدار  برنامه های  در  اصلی  منایندگی های  و  منطقه ای 

جهانی کیا رشکت خواهند داشت. برنامه های محلی به گونه ای 

طراحی شده اند که نیازهای محلی خاصی را در مناطق کلیدی 

کره ی  جنوبی،  چین و  آمریکای شالی برآورده می سازند. بدین 

ترتیب آن ها ما را قادر می سازند تا در حل چالش های محلی 

رشکت داشته باشیم و اطمینان سهامداران را به دست آوریم.

سیستم ارزش توسعه ی اجتماعی کیا :

راهـی بهتـر بـرای رفتـن

در سـال 2011،  کیاموتـورز یـک سیسـتم ارزش توسـعه ی اجتامعـی را بنیـان نهـاد و یـک طـرح 

سـازمانی گسـرده را ارائـه کـرد کـه برنامه های توسـعه ی اجتامعـی داخلی و خارجـی را در هم 

تنیـده بـود. برنامه هـای توسـعه ی اجتامعـی کیـا بـر روی مناطقـی مترکـز می کنـد کـه کیـا در 

آن هـا بهریـن نتایـج را دارد و یـک تفـاوت واقعـی ایجـاد می کنـد. امیدواریـم کـه لوگـوی کیـا 

نـه تنهـا یـادآور خودروهـای کیا باشـد کـه یـادآور فعالیت هـای توسـعه ی اجتامعـی،  کارکنان و  

داوطلبـان کیـا نیز باشـد.

  قسمت اول

www.kia.com                                                                                          :منبع 

برنامه های توسعه ی 
اجتماعی کیا بر روی مناطقی 

تمرکز می کند که کیا در آن ها 
بهترین نتایج را دارد و یک 
تفاوت واقعی ایجاد می کند

پویایی

چالش

 )MDGs( کیاموتورز در عین حال حامی اهداف توسعه ی هزاره

برنامه ی توسعه ی سازمان ملل متحد )UNDP( است. هشت 

هدف توسعه ی هزاره همراه با منایه هایشان در زیر فهرست 

شده اند. هر کدام از فعالیت های توسعه ی اجتاعی کیاموتورز 

با منایه ی مرتبط مشخص شده است تا نشان دهد به تحقق 

کدام هدف توسعه ی هزاره کمک می کند:

  لوگو: چراغ سبز

 "پـــروژه ی چـــراغ ســـبز" عنـــوان مســـئولیت اجتاعـــی 

ــل  ــه متایـ ــت کـ ــورز اسـ ــی کیاموتـ ــی )CSR( جهانـ رشکتـ

کیـــا بـــه خامـــوش کـــردن چـــراغ قرمـــز یـــاس و نومیـــدی 

ــد.  ــان می دهـ ــت را نشـ ــت اسـ ــرای حرکـ ــی بـ ــه مانعـ کـ

ـــت  ـــاخته اس ـــبز را س ـــراغ س ـــروژه ی چ ـــوی پ ـــورز، لوگ کیاموت

ــور  ــه طـ ــازد و بـ ــت سـ ــا ثبـ ــان مـ ــی آن را در اذهـ ــا معنـ تـ

ـــر  ـــای درگی ـــام گروه ه ـــه مت ـــتیاقش را ب ـــل و اش ـــمی متای رس

در رسارس جهـــان اعـــام دارد. 

لوگـــوی چـــراغ ســـبز نقـــش یـــک چـــراغ راهنـــا را بـــازی 

ــعه ی  ــا و توسـ ــدات مـ ــدن تعهـ ــی شـ ــه عملـ ــد کـ می کنـ

مـــداوم منطقـــه و معیـــار را اعـــام ســـازد.

منایه ی ۱- ایجاد همکاری جهانی برای توسعه

منایه ی ۲- حصول اطمینان از پایداری محیط زیستی

منایه ی 3- مبارزه با بیاری ایدز و ماالریا و سایر بیاری ها

منایه ی 4- بهبود سامت مادران

منایه ی ۵- کاهش مرگ و میر کودکان

منایه ی 6- ارتقاء برابری جنسیتی و قدرت بخشیدن به زنان

منایه ی ۷- دستیابی به آموزش ابتدایی همگانی

منایه ی ۸- ریشه کن کردن فقر و گرسنگی
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تازه های کیا تازه های کیا



1    خشــنودی باعــث می شــود مــردان فقیر 

ثرومتند شوند و نارضایتی، مردان ثرومتند را 

فقیر می كند.

بســیاری از آدم هــا بــا ایــن کــه پــول دارنــد، خوشــحال 

ــه آن  ــاخه ب ــن ش ــان از ای ــا در روابطش ــا دامئ ــتند. آنه نیس

ــی و مــواد مخــدر مــرصف  ــات الكل ــد؛ مرشوب شــاخه می پرن

ــادی را در  ــح و ش ــق و صل ــد عش ــا منی توانن ــد؛ آنه می كنن

زندگیشــان پیــدا كننــد. فرانكلیــن معتقــد بــود این دســته از 

آدم هــا فقیــر هســتند.

فرانكلیــن آن دســته از افــرادی را كــه در زندگــی راضــی 

ــه ایــن اهمیــت منی دهنــد كــه چــه قــدر پــول  هســتند و ب

در می آورنــد، ثرومتنــد خطــاب می كنــد. در ســاختان 

مــا، رسایــدار شــادترین شــخص اســت. او هــر روز صبــح بــا 

یــك لبخنــد گــرم و صمیمــی از افــراد اســتقبال می كنــد. او 

ــت. ــرده اس ــدا ك ــردم را در كارش پی ــا م ــاط ب ــای ارتب معن

فرانكلیــن بــر ایــن بــاور بــود كــه اگــر شــا از زندگــی كنونــی 

ــان،  ــزان درآمدت ــه می ــه ب ــدون توج ــید، ب ــی باش ــود راض خ

ــول داری هســتید. شــخص پ

2    اجازه دهید هر چیزی جای خودش باشد، 

اجــازه دهیــد هر بخشــی از كارتــان در زمان 

خودش اتفاق بیفتد.

در یــك روز، ۲4 ســاعت داریــم؛ مهــم ایــن اســت كــه چطــور 

ایــن زمــان را مدیریــت كنیــم.

فرانكلیــن، در مــورد برنامه هایــش ســخت گیر و متعصــب 

بــود. او یكــی از نخســتین کســانی بــود كــه بــرای كارهــای 

بنجامین فرانكلین:
9 روش برای رهبری یك زندگی معنادار

متحـده  ایالـت  بنیانگـذار  عنـوان  بـه  و  بـرق  مـورد  در  نظریه هایـش  بـا  را  فرانكلیـن  همـه 

. سـند می شنا

گرچـه بنجامیـن فرانكلین، به عنوان كسـی كـه در اخراعاتی مانند اجـاق فرانكلین، میله های 

بـرق دار و هم چنیـن اخـراع آالت موسـیقی پیـرو بـود و متـام اینها بـه نظر كافی می رسـید، 

بـا ایـن حـال او یادگیـری فرانسـه، التیـن و ایتالیایـی را آغـاز كـرد. فرانكلین هیـچ گاه به خاطر 

مشـغولیت ایـن کار را نکـرد، بلکه او می خواسـت همیشـه متفـاوت به نظر برسـد. توانایی های 

چشـم گیر در مدیریـت و رهـری زندگـی معنـا دار، باعـث شـد درس هـای توامنندسـازی بـرای 

رهـری و هدایـت فـردی را در پیـش روی ما قـرار دهد.

كم پیدا می شود شخصی 
در برابر مسائل منفی با یك 
لبخند قدرتمند بایستد، راه 
حل بدهد، ایده های تازه و 
جسورانه داشته باشد و در 
آخر این كه به آنها عمل كند

مترجم:
مریم سدیو
سمــت:
کارشناس
روابط عمومی

ــك  ــر از ی ــال او فرات ــن ح ــا ای ــت. ب ــت داش ــه اش لیس روزان

لیســت ســاده پیــش رفــت. بــرای آن كــه زندگــی اش معنــا 

داشــته باشــد، وقتــش را بــه كارهایــی اختصــاص داده بــود 

كــه برایــش مهــم بــود. او ایــن کارهــا را از برنامه هــای جــاری 

مثــل خــوردن، خوابیــدن و كارهــای اجتاعــی تفکیــک 

ــود. كــرده ب

ــخ  ــوال پاس ــن س ــه ای ــرد ب ــعی می ک ــر روز، س ــان ه در پای

دهــد کــه" امــروز چــه كار خوبــی انجــام داده ام؟" و ایــن كار 

بــه او ایــن اجــازه را مــی داد كــه بــر روی كارهایــش نظــارت 

داشــته باشــد و در بخش هــای مختلــف، پیرشفــت اش را 

ارزیابــی كنــد.

برنامه ریزی كنید و كارهایتان را پی گیری كنید.

3    بدون رشد و پیرفت مداوم، كلامتی 
مانند بهبود، پیرفت و موفقیت معنایی ندارد. 
زمانــی در زندگــی هســت كــه افــراد فكــر می كننــد كارشــان 

را خــوب انجــام می دهنــد؛ ایــن كافــی نیســت، بایــد هــر روز 

نســبت بــه روز قبــل بهــر باشــیم. در ژاپــن، كســب و كار بــر 

اســاس اصــل قانــون "كایــزن" یــا بهبــود مســتمر اســت.

ــه  ــرای ب ــار فرانكلیــن در مــورد رهــربی خــود ب اصالــت گفت

ــزن  ــون كای ــا قان ــق ب ــا دار منطب ــی معن ــت آوردن زندگ دس

اســت. زمانــی كــه بــه عنــوان یــك عضــو كوچــك در تیمــی 

هســتیم، چنانچــه هــر روز یــك چیــز جدیــد یــاد بگیریــم و 

ــق  ــت موف ــوان گف ــه می ت ــت ك ــان اس ــویم، آن زم ــر ش به

هســتیم.

بهر است بر روی پیرشفت مستمر متركز داشته باشیم.

4    بعضی افراد در سن 25 سالگی می میرند 
و برخی دیگر در سن 75 سالگی هنوز زنده و 

سامل هستند.
ممكــن اســت شــا افــرادی را بشناســید كــه از زندگی شــان 

ــت آوردن  ــه دس ــرای ب ــی ب ــچ تاش ــیده اند و هی ــت كش دس

شــغل خــوب و همــر مناســب منی كننــد.

ــان  ــی خودش ــدن زندگ ــر ش ــرای به ــه ب ــر آن ك غم انگیز ت

هــم تاشــی منی كننــد. آن هــا در پیــچ و تاب هــای زندگــی 

گیــر كرده انــد. زمانــی كــه در ســن جوانــی از درون مبیریــم، 

دیگــر اهمیتــی نــدارد كــه جســمان كــی می میــرد.

زندگی تان را تا زمان مرگتان در كال نگه دارید.

5    هر احمقی می تواند نقد كند، شكایت كند 
و بیشر احمق ها این كار را انجام می دهند.

مــا در محصــور یكــری امــواج منفــی و رشــته های انتقــاد 

هســتیم. امــا فرانكلیــن معتقــد اســت هــر احمقــی می تواند 

شــكایت كنــد. كــم پیــدا می شــود شــخصی در برابر مســائل 

ــا یــك لبخنــد قدرمتنــد بایســتد، راه حــل بدهــد،  منفــی ب

ایده هــای تــازه و جســورانه داشــته باشــد و در آخــر ایــن كــه 

بــه آنهــا عمــل كنــد.

به جای شكایت كردن راه حل بدهید.

6    به خوبی انجام دادن و عمل كردن بهر از 
خوب حرف زدن است.

همــه ی مــا می دانیــم افــرادی كــه دوســت دارنــد خودشــان 

را بــه رخ بكشــند، ســخنوران خوبــی هســتند، صــدای خوبی 

دارنــد. امــا در پایــان روز می بینیــد هیــچ كاری انجــام 

ــاره ی  ــردن درب ــت ك ــای صحب ــه ج ــن ب ــد. فرانكلی نداده ان

كارهــا، تصمیــم گرفتــه بــود آنهــا را انجــام دهــد.

به جای حرف زدن تنها عمل کنید.

7    به من بگو، فراموش كردم. یاد بده شاید به 
خاطر بیاورم. من را درگیر كارها كن تا یاد بگیرم.

ــر  ــراد را درگی ــر اف ــه زودت ــر چ ــتید، ه ــر هس ــك مدی ــر ی اگ

كارهــا كنیــد. اهــداف را مشــخص كنیــد و چگونگــی انجــام 

كارهــا را بــه آن هــا بســپارید. یكــی از خصوصیــات فرانكلیــن 

درگیــر كــردن خــودش بــه كارهــای مختلــف بــود.

همیشــه بــه صــورت مســتقیم خودتــان را درگیــر كار كنید تا 

بتوانیــد بــر متامــی جوانب كاری مســلط شــوید.

8    اگــر افــراد بــه نصفــی از آرزوهایشــان 
برســند، بــدان معناســت كــه مشكاتشــان دو 

برابــر خواهــد شــد. 
ــه انجــام رســیدن كارهــا  ــرای ب ــادی ب ایــن روزهــا تــاش زی

می كنیــم و این گونــه بــه نظــر می آیــد كــه همــه یــك 

ــه دســت آوردن  ــرای ب ــه ب ــد. عجل زندگــی پرمشــغله ای دارن

چیزهــای مختلــف. فرانكلیــن هــم این مشــكل را داشــت. او 

ــد. ــی را اداره كن ــای مختلف ــت پروژه ه ــت داش دوس

امــا بــه زودی بــه ایــن اشــتباهش پــی بــرد. بهریــن كار آن 

ــدام را در  ــر ك ــم و ه ــدی كنی ــا را اولویت بن ــه كاره ــت ك اس

زمــان خــودش انجــام دهیــم.

ــه  ــی ب ــد، حت ــه بگویی ــه ن ــت ك ــوب اس ــا خ ــی وقت ه بعض

خودتــان.

9     اگر كــور بودم، آنگاه لباس خوب، خانه ی 
خوب و یا مبلامن خوب منی خواستم.

ــه در  ــرین كاری ك ــد بیش ــا می گوی ــه م ــن ب ــا فرانكلی اینج

زندگیــان انجــام می دهیــم، ایــن اســت کــه دیگــران را 

تحــت تاثیــر قــرار دهیــم. امــا زندگــی بــه معنــی تحــت تاثیــر 

ــر  ــای به ــك دنی ــاخنت ی ــت و س ــت، خدم ــرار دادن نیس ق

اســت.

زندگــی تحــت تاثیــر قــرار دادن نیســت، تاثیر مثبت داشــنت 

ــته  ــری داش ــا و پرمث ــی پرمعن ــد زندگ ــا می توانی ــت. ش اس

ــر منطــق فرانكلیــن  باشــید، بــه رشط ایــن كــه زندگــی را ب

ــد. ــری كنی پی گی

www.coygalbraith.com                                                                        :منبع 

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com13 12

خبرنامه داخلی        اطلس خودرو        شــماره 57          فروردین 1394

روانشناسی روانشناسی



  نقش برند چیست؟
ــك  ــرصف ی ــود، از م ــته ی خ ــات گذش ــر تجربی ــر اث ــراد ب اف

محصــول یــا خدمــت و فعالیت هــای بازاریابــی آن محصــول 

ــدام  ــه ك ــد ك ــی  یابن ــد و در م ــت می آورن ــه دس ــی را ب ادراك

برنــد  كــدام  و  می كنــد  تامیــن  را  آنهــا  نیازهــای  برنــد 

این گونــه عمــل منی كنــد. در دنیــای امــروز كــه زندگــی 

پیچیده تــر از قبــل شــده و بــه دلیــل كمبــود وقــت، فرصــت 

كم تــری بــرای تصمیم گیــری پیرامــون خریــد یــك محصــول 

بــرای ساده ســازی فرآینــد  برندهــا  توانایــی  وجــود دارد، 

تصمیم گیــری و انتخــاب محصــول و كاهــش ریســك خریــد، 

ــن  ــذا ای ــت؛ ل ــا اس ــیار گرانبه ــدگان بس ــرصف كنن ــرای م ب

ــریان  ــی دارد و مش ــریان را در پ ــازی مش ــوع وفادارس موض

وفــادار امــكان پیش بینــی و امنیــت تولیــد محصــول را ارتقــا 

ــورت  ــات ص ــاس تحقیق ــر اس ــر ب ــوی دیگ ــد و از س می بخش

گرفتــه، مشــری وفــادار بــه علــت عرقــی كــه بــه برنــد مــورد 

ــش  ــد بی ــا ۲۵ درص ــت ۲۰ ت ــارض اس ــود دارد، ح ــه خ عاق

ــد مــورد عاقــه ی خــود را تهیــه  از قیمــت كاالی مشــابه، برن

منایــد كــه همیــن عامــل ســبب ســودآوری بیشــر برنــدی بــا 

مشــریان وفــادار می شــود كــه یــك مزیــت رقابتــی پــرارزش 

ــد اســت. ــرای هــر برن ب

بــرای آشــكار شــدن تاثیــری كــه یــك برنــد بــر ذهــن مشــری 

خلق ارزش برنـد
  برند چیست؟

انجمـن بازاریابـی آمریـکا، برنـد را ایـن گونـه تعریـف می كنـد: " نام، عبارت، نشـانه، سـمبل یا 

تركیبـی از آنهاسـت كـه موجـب شناسـایی محصـول و یا خدمت یـك یا گروهی از فروشـندگان 

شـده كـه آنهـا را از رقبایشـان متامیز می كند." اولین نشـانه های برندینـگ در اروپا، در قرون 

وسـطا بـه وجـود آمـد؛ زمانـی كـه صنعت گـران بـه منظـور حفاظـت از خـود و مشریانشـان در 

مقابـل كاالهـای بـا كیفیت پاییـن، عامئی را بـر روی محصوالت خـود درج می كردند. در عرصه 

هـرن نیـز برندینـگ بـا امضای هرنمنـدان بـر روی آثارشـان پدید آمد.

ــرای  ــد آن اســت. ب ــل ملــس یــك ســازمان، برن ــر قاب یكــی از ارزشــمندترین دارایی هــای غی

ســاخنت یــك برنــد قــوی هــم بایــد هرنمنــد بــود و هــم دانــش الزم ایــن فرآینــد را داشــت. 

ــا  یــك برنــد قــوی ســبب وفــاداری مشــری می شــود. قلــب تپنــده برنــد، یــك محصــول و ی

ــت. ــاده اس ــت فوق الع خدم

ــد مدیریــت  ــوان موفــق تلقــی منــود كــه در اجــرای فرآین ــی را می ت در قــرن حــارض، بازاریاب

اســراتژیك برنــد بهــر عمــل كنــد. مدیریــت اســراتژیك برنــد، تركیبــی اســت از طراحــی و 

ــد،  ــت برن ــنجش و مدیری ــاخت، س ــور س ــه منظ ــی ب ــای بازاریاب ــا و برنامه ه ــرای فعالیت ه اج

بــه منظــور حداكرثســازی ارزش برنــد. فرآینــد مدیریــت اســراتژیك برنــد چهــار گام اصلــی 

ــود: ــامل می ش را ش

• شناسایی و سازماندهی جایگاه برند

• برنامه ریزی و اجرای بازاریابی برند

• سنجش و تحلیل كارایی برند

• ارتقا و حفظ ارزش برند از طریق جایگاه یابی برند

دارد، تحقیقــی صــورت گرفتــه اســت كــه طبــق آن تعــدادی 

كــودك پیــش دبســتانی مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. طــی 

ــم  ــا عائ ــی ب ــدن كاورهای ــا پیچی ــان ب ــق، محقق ــن تحقی ای

ــد  ــی مانن ــی مختلف ــد، دور خوراكی های ــك دونال ــاری م تج

هویــج، شــیر، آب ســیب و رسو آنهــا بــرای ایــن كــودكان نظــر 

آنهــا را پیرامــون طعــم و مــزه ی ایــن خوراكی هــا جویا شــدند و 

پاســخی كــه دریافتنــد ایــن بــود: ایــن خوراكی هــا از همیشــه 

ــود! ــمزه تر ب خوش

  هدف برندینگ چیست؟
هــدف غایــی فرآیندهــای بازاریابــی آن اســت كــه یك برنــد در 

ذهــن مشــریان حــك شــود؛ ایــن امــر یــك امــر ادراكی اســت 

كــه ریشــه در واقعیــت دارد، امــا از ادراك و خصیصه هــای 

ذاتــی یــك مشــری ناشــی می شــود. همیــن امــر اســت كــه 

ســبب می شــود بتــوان شــخصیت افــراد را از برندهایــی كــه 

اســتفاده می كننــد، بهــر شــناخت.

ــی  ــاختار ذهن ــك س ــدگان ی ــرصف كنن ــرای م ــگ، ب برندین

ایجــاد می كنــد كــه بــه مشــریان كمــك می كنــد آگاهی هــا 

و اطاعــات خــود را دربــاره ی محصــوالت و خدمــات بــه نحوی 

در ذهــن خــود ســازمان دهنــد كــه تصمیم گیــری بــرای خرید 

ــد. ــر كن ــفاف تر و راحت ت را ش

  ارزش برند چیست؟
ارزش افــزوده ای كــه ناشــی از برنــد بــه محصــول یــا خدمــت 

اضافــه می گــردد ارزش برنــد گفتــه می شــود كــه تاثیــر 

ــدگان  ــرصف كنن ــل م ــاس و عم ــر، احس ــیوه فك آن را در ش

می تــوان مشــاهده منــود كــه بــر قیمــت، ســهم بــازار و 

ســودآوری برندهــا اثرگــذار اســت. بازاریابــان و محققــان، 

ــه كار  ــد ب ــنجش ارزش برن ــرای س ــی را ب ــای مختلف روش ه

می گیرنــد. رویكــرد مشــری- محــور، بــه محاســبه ارزش برنــد 

از زاویــه دیــد مشــریان می پــردازد. قــدرت یــك برنــد، در آنچــه 

مشــریان پیرامــون برنــد می بیننــد، می شــنوند، می خواننــد، 

فرامی گیرنــد، می اندیشــند و احســاس می كننــد، نهفتــه 

اســت.

ارزش برند مشرتی - محور سه جز دارد:

۱. ارزش برنـد از متایـز در واكنـش مشـریان نسـبت بـه آن 

محصـول آشـكار می شـود؛ اگـر برنـد تفاوتـی بـرای مشـری 

ایجـاد نكنـد، آن محصـول دیگـر برنـد نبـوده و رصفـا یـك 

كاالسـت و رقابت قطعا بر اسـاس قیمت شكل خواهد گرفت.

ــول،  ــك محص ــه ی ــبت ب ــری نس ــش مش ــاوت در واكن ۲. تف

ــأت  ــری نش ــن مش ــد در ذه ــده از برن ــاد ش ــی ایج از آگاه

ــی،  ــر ذهن ــات، تصاوی ــه ها، احساس ــه اندیش ــرد. هم می گی

تجربیــات و اعتقــادات مرتبــط بــا برنــد را آگاهــی برنــد گویند. 

ــا  ــط ب ــات مرتب ــات و اقدام ــد در ادراك، ترجیح 3. ارزش برن

ــردد. ــس می گ ــد منعك ــی برن ــای بازاریاب ــه فعالیت ه كلی

در جدول زیر مزایای بازاریابی یك برند قوی قابل مشاهده است:

مزایای بازاریابی یك برند قوی

بهبود رشاكت تجاریارتقاء ادراك كارایی محصول

افزایش اثربخشی ارتباطات بازاریابیبهبود وفاداری

امكان لیسانس دهی به سایر فعاالن1  كاهش آسیب پذیری در تقابل با اقدامات رقابتی فعاالن بازار

ایجاد موقیت های گسرتش برندكاهش آسیب پذیری در تقابل با بحران های بازاریابی

بهبود رشایط جذب و حفظ نیروی انسانیارتقاء حاشیه سود

كاهش حساسیت مرصف كنندگان نسبت به افزایش قیمت ها

 منبع:                                        برگرفته از كتاب مدیریت بازاریابی ـ فیلیپ كاتلر

۱-  هان طـور كـه در بـازار ایـران نیـز دیـده می شـود، برخـی تولیدكننـدگان تحت لیسـانس برندهای مطرح دنیا فعالیت می كنند كه این امر سـبب می شـود به اعتبـار برند مرجـع، درآمد آنها افزایـش یابد و برند 

مرجـع نیز از این وضعیـت منتفع گردد.

در قســمت دوم ایــن مقالــه كــه در شــاره های بعــدی آورده 

خواهــد شــد، بــه شــیوه های ســنجش ارزش برنــد و خلــق 

ارزش برنــد خواهیــم پرداخــت.        

  قسمت اول

نویسنده:
مهدی چراغی
سمــت:
کارشناس
تحقیقات بازار
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  روش های تزریق سوخت

بــه زبــان ســاده، وظیفــه ی سیســتم تزریــق ســوخت تحویــل 

مخلــوط ســوخت و هــوا بــه ســیلندرهای موتــور اســت.

در موتورهــای درون ســوز یــا موتورهــای احــراق داخلــی، 

مخلــوط ســوخت و هــوا در داخــل محفظــه بســته ای مراكــم 

ــن  ــر ای ــوند. در اث ــرق می ش ــمع مح ــه ی ش ــا جرق ــده ب ش

احــراق، گازهایــی بــا دمــا و فشــار بــاال حاصــل می شــوند و 

ــه پیســتون وارد كــرده  انبســاط ایــن گازهــا نیــروی زیــادی ب

و ســبب حركــت رفــت و برگشــتی آن می شــود. از طریــق 

اتصــاالت شــاتون و میل لنــگ ایــن حركــت بــه حركــت دورانی 

ــد. ــتاور می كن ــد گش ــده و تولی ــل ش تبدی

ــبتاً  ــب نس ــل ترکی ــوری، عم ــی کاربرات ــای قدیم در موتوره

ــزه،  ــه صــورت امتی ــق هــوا و ســوخت و اختــاط آن ب غیردقی

ــب  ــی از معای ــود. یک ــام می ش ــد ورودی۱ انج ــل از منیفول قب

١. بخشی از موتور است که هوا یا ترکیب سوخت و هوا را به سیلندرها می رساند.

عمــده ی موتورهــای کاربراتــوری، توزیــع غیریکســان ســوخت 

در سیلندرهاســت. بــه ایــن معنــی کــه بعضــی از ســیلندرها 

ســوخت غنی تــر )درصــد بنزیــن بیشــر( دریافــت می کننــد 

و احــراق ناقــص انجــام می دهنــد؛ در حالی که ســیلندرهای 

دیگــر بــا کمبــود ســوخت روبــه رو می شــوند. علت اصلــی این 

ــبت  ــوخت نس ــای س ــودن مولكول ه ــنگین تر ب ــاف، س اخت

ــن  ــت. ای ــن آنهاس ــی بی ــاف لخت ــه اخت ــوا و در نتیج ــه ه ب

موضــوع یکــی از علــل افزایــش مــرصف ســوخت و آالیندگــی 

موتورهــای کابراتــوری اســت. از دیگــر معایــب سیســتم های 

كاربراتــوری ایــن اســت كــه مخلــوط ســوخت و هــوا هنــگام 

عبــور از منیفولــد ورودی كمــی دمــای خــود را از دســت 

ــاً  ــه غالب ــد ك ــای منیفول ــا دیواره ه ــورد ب ــد و در برخ می ده

ــزه  ــورت امتی ــه ص ــه ب ــن ك ــز بنزی ــرات ری ــت، قط ــزی اس فل

ــات  ــكیل قطع ــبیده و تش ــر چس ــه یكدیگ ــد ب ــده بودن درآم

بزرگ تــری می دهنــد. در نتیجــه، مخلــوط از حالــت بخــار بــه 

GDI بـررسی مـوتـورهای

قـرار  اطلس خـودرو  تازگـی در سـبد محصـوالت  بـه  کـه   2015 و سـورنتو  کارنـز  خودروهـای 

گرفته انـد، از موتورهـای GDI برخوردارنـد؛ ایـن ویژگـی ای اسـت کـه از آن بـه عنـوان یکـی از 

نقـاط قـوت ایـن دو خـودروی کیاموتـورز یـاد می شـود. در ایـن مطلـب، بـه بررسـی موتورهـای 

GDI و اهمیـت توجـه بـه آنهـا در هنـگام انتخـاب خـودرو پرداختـه می شـود.

از زمـان اخـراع موتورهـای احـراق داخلـی، تاش هـای زیـادی بـرای باالتر بـردن راندمـان آنها 

صـورت گرفتـه اسـت. بـه ویـژه در دهه هـای اخیـر، مسـائل زیسـت محیطـی و بحـران انـرژی 

موجـب شـده اسـت تـا خودروسـازان اقـدام بـه تحقیقـات و آزمایشـات زیـادی بـرای کاهـش 

مـرف سـوخت و آلودگی هـای خـودرو در عیـن افزایـش تـوان خروجـی موتـور مناینـد کـه 

تکامـل سیسـتم های تزریـق سـوخت یکـی از اقدامـات مفیـد در ایـن راسـتا بـوده اسـت. 

مترجم:
بهنام نجار صادقی
سمــت:

کارشناس 
تحقیقات بازار

حالــت مایــع تغییــر حالــت داده و وارد ســیلندر می شــود. از 

آنجایــی كــه می دانیــد بنزیــن ســطوح روغنــی را بخوبــی پــاك 

می كنــد. امــا ایــن خاصیــت بــرای موتــور مــر اســت. زیــرا 

بنزیــن مایــع روغــن دیــواره ی ســیلندر را شســته و بــه كارتــل 

می بــرد. در نتیجــه روغــن كاری پیســتون انجــام منی شــود و 

اصطــكاك بیــن رینــگ پیســتون و جداره ی ســیلندر بــاال رفته 

و ســبب از بیــن رفــنت زودهنــگام رینــگ پیســتون و ســیلندر 

می شــود. از طرفــی بنزیــن ریختــه شــده بــه كارتــل بــا روغــن 

ــیدهای  ــكیل اس ــبب تش ــد و س ــیمیایی می ده ــش ش واكن

مخــرب می شــود كــه ســبب خوردگــی قطعــات داخلــی موتور 

می شــود.

در سیســتم های تزریــق تک نقطــه ای )SPI(، از یــك انژكتــور 

بــرای تغذیــه ی چهــار ســیلندر اســتفاده می شــود. ایــن 

انژكتــور، ســوخت مــورد نیــاز را بــه ابتــدای منیفولــد ســوخت 

می پاشــد. از نظــر انتقــال ســوخت، نظیــر سیســتم های 

ــه كمــك ECU، رشایــط مناســب تر و  ــوده امــا ب كاربراتــوری ب

مطلوب تــری را بــرای احــراق فراهــم می ســازد. 

نــوع دیگــر تزریــق ســوخت کــه در بســیاری از ماشــین های 

 )MPI( امــروزی اســتفاده می شــود، تزریــق چند نقطــه ای

ــودرو،  ــیلندرهای خ ــداد س ــه تع ــتم، ب ــن سیس ــت. در ای اس

از انژكتــور اســتفاده می شــود. ایــن انژكتورهــا، بــر روی 

ریــل ســوخت نصــب شــده و ســوخت مــورد نیــاز را بــه طــور 

مســتقیم بــه پشــت ســوپاپ ها تزریــق می كننــد. در مقایســه 

بــا سیســتم های SPI، میــزان تغییــرات ســوخت در آنهــا پــس 

از پاشــش تــا زمــان احــراق، بســیار كم تــر اســت. در نتیجــه، 

ســوخت بــا رشایــط بهــری وارد ســیلندر می شــود. همچنیــن 

 MPI مشــکل غیریکنواختی توزیع ســوخت نیز در موتورهــای

ــال  ــوع در ح ــن ن ــتم ، رایج تری ــن سیس ــت. ای ــده اس ــع ش رف

ــد. ــار می رون ــه ش ــارض ب ح

هان طورکــه در تکامــل سیســتم های تزریــق ســوخت از 

کاربراتــوری بــه SPI و MPI ماحظــه کردیــد، نقطــه ی تزریــق 

ســوخت بــه تدریــج بــه محفظــه ی احــراق نزدیک تــر شــد. در 

روش تزریــق مســتقیم )GDI( ایــن ســیر تکامل با قــرار گرفنت 

انژکتــور در داخــل ســیلندر وارد مرحلــه ی جدیدی می شــود و 

منجــر بــه مزیت هــای GDI نســبت بــه ســایر روش هــای تزریق 

ســوخت ذکــر شــده می گــردد. 

نخســتین بــار آملان هــا طــی جنــگ دوم جهانــی، از ایــن نوع 

ــد. نخســتین  موتورهــا در هواپیاهــای خــود اســتفاده کردن

سیســتم تزریــق مســتقیم مــورد اســتفاده در خودروهــای 

بــا  و  داده شــد  توســعه  بــوش  توســط رشکــت  ســواری 

ــی  ــال ۱9۵۲ معرف ــای Goliath و Gutbrod در س خودروه

شــد. در ســال ۱9۵۵ در تولیــد مرســدس بنــز SL300 نیــز از 

سیســتم تزریــق مســتقیم اســتفاده شــد. 

در سیســتم GDI، بــرای رســیدن بــه حداقــل تغییــر در رشایط 

ســوخت ورودی بــه ســیلندر، انژكتورهــا ســوخت مــورد نیــاز 

بــرای احــراق را مســتقیاً درون محفظــه ی ســیلندر تزریــق 

ــوا  ــط ه ــش فق ــورس مك ــتم، در ك ــن سیس ــد. در ای می كنن

وارد ســیلندر می شــود؛ ســپس بنزیــن كــه تحــت فشــار بــاال 

قــرار داده شــده اســت، از طریــق ریــل مشــرك ســوخت 

مســتقیا بــه داخــل محفظــه احــراق هــر ســیلندر تزریــق 

می شــود و مخلــوط ســوخت و هــوا شــكل می گیــرد. بنابرایــن 

زمــان تزریــق و توزیــع ســوخت درون ســیلندر می توانــد 

بــدون محدودیــت تحــت كنــرل قــرار گیــرد و مقــدار ســوخت 

کمــری بــه هــدر رود. 

سیســتم GDI بــا اطاعــات دریافتــی از سنســورهای مختلــف 

ــاس  ــر اس ــنجیده و ب ــور را س ــه موت ــی ب ــار تحمیل ــزان ب می

خواســته ی راننــده، دمــای موتــور، دمــای هــوا و ... زمان بندی 

متغیر پاشــش ســوخت در مرحلــه تراکم را مشــخص می کند. 

سیســتم تزریــق ســوخت در دورهــای پائیــن و متوســط، عمل 

ــش از  ــم و پی ــه ی تراک ــای مرحل ــوخت را در انته ــش س پاش

ــت،  ــن حال ــد. در ای ــام می ده ــمع انج ــه زدن ش ــل جرق عم

نســبت بنزیــن بــه هــوا در ترکیــب ســوخت کاهــش می یابــد 

ــن عمــل ســبب  ــر می شــود. ای ــه اصــاح ســوخت رقیق ت و ب

ــود.  ــوخت می ش ــرصف س ــراوان م ــش ف کاه

و  مانــع  هیچ گونــه  بــدون  هــوا  ورود  اثــر  در  همچنیــن 

محدودیتــی، راندمــان حجمــی موتــور افزایــش می یابــد. 

مجموعــه عوامــل فــوق، کاهــش مــرصف ســوخت و افزایــش 

قــدرت موتــور را در پــی دارد. در عیــن حــال، احــراق درســت 

 ،GDI ــتم ــده ی سیس ــرل ش ــال کن ــن ح ــب و در عی و مناس

آلودگــی را بــه میــزان قابــل توجهــی کاهــش می دهــد. 

ممکــن اســت ایــن پرســش بــه وجــود بیایــد کــه بــا توجــه بــه 

محاســن ذکــر شــده بــرای سیســتم GDI در مقایســه بــا ســایر 

 MPI سیســتم های تزریــق ســوخت، چــرا همچنــان سیســتم

رایج تریــن روش مــورد اســتفاده در خودروهاســت؟ دلیــل ایــن 

موضــوع، هزینــه ی باالتــر ســاخت موتورهــای GDI بــه دلیــل 

پیچیدگــی قطعــات آن اســت. 

ــه دلیــل قــرار گرفــنت  ــه عنــوان مثــال، انژکتورهــای GDI ب ب

ــرارت  ــر ح ــت در براب ــوان مقاوم ــد ت ــیلندر، بای ــل س در داخ

ناشــی از احراق هــای پیاپــی را داشــته باشــند و همچنیــن 

فشــار پاشــش ســوخت در ایــن سیســتم بســیار باالتــر از نــوع 

MPI اســت. بــه نظــر می رســد بــا کاهــش هزینه هــای تولیــد 

موتورهــای GDI اســتفاده از آنهــا در تولیــد خودروهــای آینــده 

رواج بیشــری پیــدا کنــد. 

تصویر 1- توزیع غیریکنواخت سوخت بین سیلندرها در موتورهای کاربراتوری 

MPI تصویر 2- تزریق سوخت در موتورهای

GDI تصویر 3- تزریق سوخت در موتورهای

 منابع:   
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ــن در  ــیار مطم ــیله ای بس ــزار CRM وس ــك نرم اف ــنت ی داش

برقــراری روابــط موفقیت آمیــز بــا مشــری نخواهد بــود. برای 

ایــن طراحــی و مهندســی مجــدد فرهنــگ رشكــت و رونــد رو 

ــر مشــری الزم  ــه ی تجــارت متمركــز ب ــه رشــد آن در زمین ب

اســت. نرم افــزار CRM تنهــا بــه عنــوان ابــزاری بــرای انجــام 

ــت  ــزار مدیری ــذا نرم اف ــت. ل ــری اس ــظ مش ــراتژی حف اس

ارتبــاط بــا مشــری را می تــوان بــه دو ویژگــی تقســیم كــرد: 

اولیــن ویژگــی اداره كــردن روابــط متقابــل بــا مشــری اســت 

ــه  ــات ب ــام خدم ــرای انج ــی ب ــامل راهكارهای ــود ش ــه خ ك

مشــری و حایــت از او اســت. هم چنیــن فــروش و بازاریابی 

خــودكار نیــز شــامل ایــن ویژگــی اســت. دومیــن خصوصیت 

نرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا مشــری، تحلیــل كــردن رفتــار 

مشــری اســت و شــامل ابزارهایــی همچــون گــزارش دادن و 

بــه دســت آوردن اطاعــات اســت )Ronni 2002(. ایــن امــر 

اجــازه می دهــد تــا میــزان رضایــت مشــری ارزیابــی شــود 

و درك، شــناخت، مشــكات و اولویت هــای مشــری ارتقــاء 

بخشــیده شــود. ایــن امــر بازاریابــی هدفمنــد و اســراتژی 

ــازد.  ــن می س ــروش را ممك ف

همچنیــن مدیریــت ارتبــاط بــا مشــری از طریق مســیر های 

ــریان  ــا مش ــود آور ب ــه س ــظ رابط ــر حف ــن ب ــی ممک ارتباط

تکیــه دارد. رشــد رسیــع اینرنــت و اســتفاده ی وســیع از آن 

فرصت هــا و چالش هــای جدیــدی را در زمینــه ی کاربــرد 

ایــن مفهــوم در کســب و کار هــا ایجــاد کــرده اســت. واژه ی 

ــه  ــن منون ــری آخری ــا مش ــی ب ــاط الکرونیک ــت ارتب مدیری

از جهــان ارتبــاط بــا مشــری اســت کــه اینرنــت را بــه 

عنــوان مســیر مهــم ارتباطــی مــد نظــر قــرار می دهــد. ایــن 

ــر  مســیر ارتباطــی دارای قابلیت هــای شــناخته شــده ی زی

است:۱-دسرســی متــام وقــت ۲- ایجــاد ارتباطــات در هــر 

مــکان و فاصلــه 3-دسرســی رسیــع و ارزان بــه اطاعــات 4- 

ــا افــراد.  تعامــل ارزان و اختصاصــی شــده ب

CRM متدولوژی مدیریت ارتباط با مشری 

ــت.  ــده اس ــكیل ش ــی تش ــزء اصل ــه ج ــه ی CRM از س مقول

ــط.  ــن رواب ــت ای ــا 3ـ مدیری ــا آنه ــط ب ــریان ۲ـ رواب ۱ـ مش

ــد  ــی واح ــردن منای ــدا ك ــی CRM پی ــاش اصل ــع ت در واق

ــط  ــاد رواب ــت و ایج ــطح رشك ــریان در س ــه از مش و یكپارچ

ــت. ــا اس ــا آن ه ــوری ب مح

1    مشری

مشــری تنهــا منبــع تأمیــن درآمــد رشكــت در زمــان حــال 

)ECRM( مدیریت الكترونیكی ارتباط با مشتری

بـرای حفـظ بقـا در بـازار جهانـی توجـه بـه نیازهـا و خواسـته های مشـری، عاملی كلیـدی برای 

موفقیـت در رشكت هـای بـزرگ و كوچـك اسـت. بـه دسـت آوردن یك مشـری جدید سـودی 

معـادل پنـج برابـر بیشـر از ایجـاد متایـل در مشـریان موجـود بـرای یـك خریـد جدیـد، بـه 

دنبـال دارد )Adrian، 2002(. بنابرایـن نگهـداری و حفـظ مشـری اهمیـت ویـژه ای دارد، زیـرا 

منابعـی محـدود دارد. دومیـن جنبه ی CRM شـناخت مشـری و خواسـته ها و نیازهای او اسـت 

كـه ایـن شـناخت منجـر بـه جـذب بیشـر مشـری می شـود. امـا ایـن سـئوال وجـود دارد كـه 

چـه چیـزی می توانـد منجـر بـه ایجـاد رابطـه ای خـوب بـا مشـری شـود؟ تنهـا در رشكت هـای 

كوچكـی كـه بیـش از ده كارمنـد ندارنـد، شـناخت شـخصی مشـری و محصولی كـه خریداری 

می كنـد، ممكـن اسـت. امـا بـرای رشكت هـای بزرگ تـر بایـد بدانیـم كـه برقـراری و مدیریـت 

ایجـاد رابطـه ی خـوب بـا مشـری امری اسـراتژیك اسـت.

رشد سریع اینترنت و استفاده ی 
وسیع از آن فرصت ها و چالش های 
جدیدی را در زمینه ی کاربرد این 
مفهوم در کسب و کار ها ایجاد 
کرده است. واژه ی مدیریت ارتباط 
الکترونیکی با مشتری آخرین 
نمونه از جهان ارتباط با مشتری 
است که اینترنت را به عنوان مسیر 
مهم ارتباطی مد نظر قرار می دهد

مترجم:
گالره ساسانی
سمــت:

کارشناس فروش 
نمایشگاه مرکزی 
اطلس خودرو

ــا ایــن وجــود  و تضمیــن كننــده ی رشــد آینــده آن اســت. ب

پیــدا كــردن یــك مشــری خــوب یعنــی كســی كــه درآمدها و 

منابــع مالــی بیشــری را بــرای رشكــت بــا رصف هزینه هــای 

كمــر فراهــم كنــد، اغلــب اوقــات كار بســیار ســختی 

ــع گذشــته  ــرا مشــریان دامئــاً از خریدهــا و وقای اســت. زی

آموخته هــای بیشــری كســب می كننــد و در بــازار رقابــت، با 

مقایســه ی شــا بــا ســایر رقبــا تصمیــم بــه خریــد می گیرند. 

حتــی گاهــی اوقــات تشــخیص این كــه چــه كســی مشــری 

واقعــی رشكــت اســت، كار بســیار ســختی اســت. دلیــل این 

امــر آن اســت كــه تصمیــات خریــد افــراد، تابعــی از عوامــل 

بســیار مختلــف و گســرده در ســطح اجتاع اســت. فناوری 

ــه  ــه ب ــد ك ــم كن ــزاری را فراه ــد اب ــا می توان ــات تنه ارتباط

كمــك آن مشــخص كــردن و مدیریــت ایــن مشــریان كمــی 

ســاده تر شــود. بنابرایــن CRM می تــوان نوعــی تكنیــك 

بازاریابــی فــرض كــرد كــه مبنــای آن بانك هــای اطاعاتــی 

مشــریان اســت. 

2     روابط با مشریان

ــط بیــن یــك رشكــت و مشــریان آن شــامل ارتباطــات  رواب

ــد  ــط می توان ــن رواب ــت. ای ــه اس ــداوم و دو طرف ــی م و تعامل

كوتاه مــدت یــا بلند مــدت، پیوســته یــا گسســته و مــداوم یــا 

ــادی  ــیار زی ــت بس ــط اهمی ــن رواب ــند. ای ــار باش ــط یك ب فق

دارنــد. چــون حتــی وقتــی كــه مشــریان شــا دارای 

گرایشــات مثبــت بســیار زیــادی نســبت بــه رشكــت شــا و 

محصــوالت آن داشــته باشــند، بــاز هــم رفتــار خریــد آنهــا تــا 

حــد زیــادی وابســته بــه رشایــط مختلــف محیطــی اســت. 

بــه عنــوان مثــال رفتــار افــراد در خریــد بلیــط از یــك رشكــت 

هواپیایــی تــا حــد زیــادی بــه ایــن موضــوع كــه ایــن فــرد 

بلیــط را بــرای تعطیاتــی بــه همــراه خانــواده یــا بــرای یــك 

ســفر تجــاری تهیــه می كنــد، متفــاوت خواهــد بــود. تــاش 

CRM آن اســت كــه ایــن روابــط را بــه شــكلی مدیریــت كنــد 

كــه اثر بخشــی و دارای فوایــد مالــی بــرای رشكــت باشــند. 

ارزش دوره ی عمــر مشــریان )CLV( پارامــر بســیار مهمــی 

اســت كــه بــه عنــوان معیــار اندازه گیــری ایــن روابــط بــه كار 

ــود.  ــرده می ش ب

3    مدیریت ارتباط

CRM تنهــا یــك فعالیــت در زمینــه ی بخــش بازاریابــی یــك 

ــد،  ــد بتوان ــق بای ــك CRM موف ــع ی ــت. در واق ــت نیس رشك

تغییراتــی پیوســته و مــداوم در فرهنگ و روش های ســازمانی 

ایجــاد كنــد. اطاعــات مشــریان در این پروســه، جمــع آوری 

ــاد  ــاوت و ایج ــرای قض ــی ب ــوان مبنای ــه عن ــده و از آن ب ش

دانــش اســتفاده شــود تــا بتــوان بــر مبنــای آن فعالیت هایــی 

را كــه در بخــش فــروش و بازاریابــی مــا ایجــاد ارزش افــزوده 

می كننــد، شناســایی كنیــم. در واقــع CRM در یــك ســازمان 

نیازمنــد تغییراتــی بســیار وســیع و گســرده در آن ســازمان 

ــران سیســتم( اســت. در واقــع  و كارمنــدان آن )یعنــی كارب

هــر نرم افــزاری كــه بــه منظــور پشــتیبانی سیســتم های 

مدیریتــی در زمینــه ی CRM بــه كاربــرده می شــود، بایســتی 

ــت ـ ۱3۸۵( ــر باشــد: )عدال شــامل قســمت های زی

ــه مشــریان ۲ـ  ــروش ب ــس از ف ــات پ ۱ـ رسویس هــا و خدم

ســفارش دهی اینرنتــی مشــریان 3ـ مدیریــت كاتولوگ هــا 

منایــش  و  ارائــه  نحــوه ی  4ـ  تبلیغاتــی  بروشــورهای  و 

صورتحســاب ها بــرای مشــریان  ۵ـ برنامه هــای ارزیابــی 6 ـ 

ــج و داده هــا. كاربردهــای تحلیــل نتای

و  تكنیك هــا  هــا،  روش  ایــن  متامــی  نتایــج  واقــع  در 

ــهیل  ــا تس ــود و ی ــعه، بهب ــی، توس ــیوه های CRM طراح ش

عملیــات فــروش و بازاریابــی اســت.

 منابع:                                                                                 ۱- عدالت - احمد، مدیریت الکرونیکی ارتباط با مشری - فناوری اطاعات و ارتباطات - ۱3۸۵

                      ۲- الهی - شعبان، مدیریت ارتباط با مشریان - موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - ۱39۰
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ــورز و باالخــص رشكــت اطلس خــودرو  ــد كیا موت ــی برن معرف

و عاملیــت امامــی در ســطح اســتان اصفهــان، معرفــی 

ــروش و  ــط ف ــه ی رشای ــورز و ارائ ــد كیاموت ــوالت جدی محص

معرفــی خدمــات پــس از فــروش، ارائــه ی اطاعــات فنــی و 

ــده نســبت  ــه ی مــرصف كنن ــش ســطح آگاهــی جامع افزای

بــه محصــوالت كیاموتــورز و آشــنایی بــا خدمــات ارائــه شــده 

توســط عاملیــت امامــی، هــدف ایــن عاملیــت بــرای حضــور 

ــود. در منایشــگاه صنعــت خــودرو ب

رضورت  خصوص   در  عاملیت،  مدیر  امامی  محمود  سید 

منایشگاه های  برگزاری  چون  فرصت هایی  از  استفاده 

تخصصی گفت: »قرار گرفنت در معرض دید مراجعه كنندگان 

به گونه ای كه برند كیا در ذهن مخاطب نقش ببندد، منجر 

به تقویت تصویر ذهنی برند Brand Image می شود. در 

همین راستا،  نفوذ برند و محصوالت كیا در ضمیر ناخودآگاه 

پیدا  افزایش  از طریق منایش محصوالت  كنندگان  بازدید 

خواهد کرد.«

وی تاکیــد کــرد: »بــا  ایجــاد ارتبــاط كامــی رو در رو توســط 

مراجعیــن در محــل غرفــه، احتــال خریــد باالتــر مــی رود.«

امامـی در خصـوص کیفیت حضور مناینـده ی اطلس خودرو 

در ایـن منایشـگاه گفـت: »اسـتقبال از غرفـه بـا توجـه بـه 

وسـعت غرفـه ی اطلس خـودرو و وجـود تنـوع در محصـوالت 

كیـا و تبلیغـات گسـرده ی محیطی و منایشـگاهی عاملیت 

امامـی اسـتقبال بی نظیـری بـود. به طـور میانگیـن روزانه 3 

تـا ۵ هـزار تـن از غرفـه كیاموتـورز بازدیـد منودند.«

مدیـر عاملیـت امامـی تاکید کـرد: »معرفـی ایـن عاملیت در 

سـطح اسـتان و آشـنایی مراجعیـن بـا خدمـات ارائه شـده ی 

عاملیـت امامـی، آشـنایی بـا سـایق و انتظـارات مراجعـه 

دریافـت  كیاموتـورز،  خودروهـای  خصـوص  در  كننـدگان 

پیشـنهادات ارائه شـده توسـط مراجعه كنندگان و اسـتفاده 

دیگـر  از  عاملیـت،  و  رشكـت  آتـی  اهـداف  بـرد  پیـش  در 

دسـتاوردهای حضور ما در این منایشـگاه بود.« وی در انتها 

از همـكاری رشكـت اطلس خـودرو باالخـص آقایـان مهندس 

احتشـام زاد، مهنـدس زربخـش، مهنـدس بهرامی منـش و 

رسكار خانـم كثیـری و از كلیـه ی همكاران تشـكر ویـژه کرد.

حضور موفق کیا از طریق عاملیت امامی 
در یازدهمین نمایشگاه صنعـت خـودرو

یازدهمین منایشگاه صنعت خودرو، از تاریخ 23 بهمن لغایت 27 بهمن در محل دامئی منایشگاه های 

اصفهـان برگـزار شـد. در ایـن منایشـگاه، رشكت هـای تجـاری اطلس خـودرو، نگین خـودرو، ایرتویـا،  

رامك خـودرو، گـروه بهمـن، سـیف خودرو، گـروه خودرو سـازی سـایپا، كرمان موتـور، مدیا موتـورز، 

خودرو سـازان رایـن و توان جی خـودرو )اپـل( حضـور داشـتند و از خودروهـای جدیـد خـود رومنایـی 

كردنـد. عاملیـت امامـی به منایندگی از رشكت اطلس خـودرو در غرفه ای به مـراژ 380 مر در این 

منایشـگاه رشكت كرد.

نویسنده:
سید محمود امامی
سمــت:

مدیر عاملیت 
امامی  اصفهان
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  واحدهای فعال

مســاحت عرصــه ی ایــن عاملیــت ۱۲۰۰ مــر مربــع اســت 

كــه در ایــن فضــا بخــش اعیانــی بــه مســاحت ۱۸۵۰ مــر 

ــوله ی  ــروش، س ــگاه ف ــامل: منایش ــه و ش ــع در ۲ طبق مرب

تعمیرگاهــی، انبــار قطعــات یدکی، فضــای پذیــرش و انتظار 

ــگاه كارواش  مشــریان، پاركینــگ خودروهــای امانــی، جای

ــت. و... اس

  تجهیزات و ابزارآالت

دو دســتگاه جــک قیچــی، یــك دســتگاه جــك قیچــی دوبل، 

دســتگاه باالنــس چــرخ، پــرس هیدرولیکــی 3 تــن، دســتگاه 

گاز، عیب یاب هــای  آنالیــز4  کولــر، دســتگاه   گاز  شــارژ 

دســتگاه   ،)GSCAN - GDS –KDS( كیــا  خودروهــای 

شستشــوی قطعــات، دســتگاه جداكننــده ی الســتیك از 

ــزار  ــه ی اب ــا و كلی ــای كی ــوص خودروه ــزار مخص ــگ، اب رین

دقیــق مــورد نیــاز، مطابــق اســتاندارد در جایگاه هــای 

ــت.  ــده اس ــتقر ش ــه مس مربوط

سیســتم  اســتقرار  حــال  در  عاملیــت  ایــن  همچنیــن 

ــت و  ــتم ثب ــت )ISO 9001-2008( و سیس ــت كیفی مدیری

 )ISO و )ISO 10002:2014(  پایــش شــكایات مشــریان

اســت.  10004:2012(

 عاملیت مجاز کد 225 شرکت نواخودروی شمال

رشکت نواخودروی شامل، در سال 1390 تاسیس و فعالیت خود را با افتتاح منایندگی كد 3180 

سایپا در شهرستان بابلرس آغاز منوده است. نظر به اشتیاق مؤسسان این رشكت و همچنین 

ظرفیت شهرستان بابلرس بر آن شدیم تا با احداث عاملیت فروش و خدمات پس از فروش رشكت 

اطلس خودرو گام بزرگی در معرفی این برند محبوب در شهر بابلرس پیموده باشیم.

رسانجام پس از ساخت فضایی مطابق با آخرین استانداردهای كیاموتورز، تهیه و استقرار تجهیزات 

مورد نیاز و آموزش كلیه ی کارکنان فنی و ستادی، این عاملیت از اول اسفند ماه 93 با كد 225 و 

مدیریت آقای احسان بالی مقدم رشوع به كار منوده است.

این عاملیت با بهره گیری از امكانات و تجهیزات مناسب و توان باالی پذیرش گردشگران در سطح 

استان مازندران، با هدف جلب رضایت و تكریم مشریان محرم خودروهای كیا، روزانه آماده ی 

پذیرش خودروهای كیا، تا سقف 40 دستگاه خودرو است.

ارائه ی خدمات با کیفیت باال و تسهیل دسرسی مشریان محرم به اطاعات فروش خودروها 

و همچنین ارتقاء سطح دانش، آگاهی و مهارت کارکنان به عنوان بهرین رسمایه های این رشکت، 

همواره رسلوحه ی كار عاملیت خواهد بود.

با  بر صنعت خودرو،  حاکم  مقررات  و  قوانین  رعایت   نواخودروی شامل ضمن  مدیریت رشکت 

بهره گیری از سیستم بهبود مستمر در جهت افزایش اثربخشی، كارآیی و نیل به اهداف كان رشكت 

اطلس خودرو تاش خواهد منود.

محمد شعبانیمدیر تعمیرگاه

حوریا محمدپوركارشناس فنی

حسین اکرب نتاج مكانیك

احمد فاحیبرق کار

رضا سلان زادهمیزان فرمان و جلوبندی

الهه عباس نیاپذیرشگر و مسئول گارانتی

خاطره شعبانیمدیرفروش

عطا محمدیانانباردار

در پایــان از تاش هایــی کــه واحدهــای خدمــات پــس 

بازاریابــی رشکــت اطلس خــودرو در جهــت  از فــروش و 

بــر عهــده  ایــن عاملیــت  راه انــدازی و استاندارد ســازی 

ــدوارم  ــته و امی ــی را داش ــکر و قدردان ــال تش ــتند، ک داش

ــه  ــزرگ اطلس خــودرو همچــون گذشــته ب ــواده ی ب کــه خان

موفقیت هــای روافــزون نائــل شــود.

  معرفی پرسنل عاملیت

ــر  ــال ۲۵ نف ــودروی ش ــت نواخ ــان رشک ــداد کل کارکن تع

اســت کــه از ایــن تعــداد ۱۱ نفــر در بخــش کیاموتــورز فعــال 

 . هستند
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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 فلكه 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

47320000 (021)  103تهرانشرکت بالیران8
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 151

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 امكان - 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

6-34479093 (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 مكتبی 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

37213000 (083)553کرمانشاهکامبیز جعفری25
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 جاللی26

4-33842002 (013)232رشتکامبیز پوررستگار27
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-33561108 (013)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل28

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 337057004164116836 (013)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل29

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 332261344813637639 (011)221ساریاحمد نادری علمداردهی30

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 323520204731659439 (011) 223بابلشرکت بزرگ روشن 31

بابلسر - خیابان پاسداران - روبروی اداره دارایی35290300 (011)225بابلسرنوا خودرو شمال32

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-32248041 (081)341مالیرحبیب اله فرهادی فر33

32654436 (081)342همدانعلیزاده34
همدان-خیابان 17 شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 362653898918617167 (035)322یزداحمد قناد باشی35

1394/01/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ
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