


با فرا رســیدن نخستین روزهای پاییز و آغاز این فصل، جنب وجوشی 
تازه در دل شــهر دمیده می شود. بازگشایی مدارس و دانشگاه ها، پس 
از ســه ماه تعطیلی، گویی جان تازه ای به رگ های شــهر می بخشد و 
خیابان ها را با رنگ زندگی آغشته می کند. در این روزها، حضور بیش 
از پیش ماشین ها و آدم ها در خیابان ها دوباره خودش را به رخ همگان 

خواهد کشید.
این بازگشت و هجوم دوباره ی زندگی به رگ های شهر، البته با نگرانی 
و اضطراب دیر رسیدن ها و در ترافیک ماندن ها نیز همراه است و ممکن 
اســت شهروندان، وقت بیش تری از روز را در خیابان ها صرف کنند تا 

به مقصد برسند. 
با آغاز ماه مهر، حجم مسافرت های درون شهری افزایش چشم گیری 
می یابد. بدین منظور، هر ســاله پلیس راهنمایی و رانندگی و  نیروی 

انتظامی، تمهیدات ویژه ای را برای آغاز این ماه در نظر می گیرند.
در این بین، اطلس خودرو، پیرو شعار»پشتیبان همچون خانواده«، در 
ایــن آغاز دوبــاره در روزهای اول و دوم مهر مــاه، هم گام با نیروهای 
انتظامی و شــهروندان و اعضای خانواده ی بزرگ اطلس در سراســر 

کشور، به استقبال فصل جدید رفت.
امدادگران اطلس خودرو در این روزها، در مسیرهای پرتردد شهر حضور 
داشتند. گروه های امدادی اطلس خودرو متشکل از عاملیت های مجاز 
سراسر تهران  و 17 شهر بزرگ کشور از جمله تبریز، مشهد و شیراز، 
برای خدمات رسانی و رفاه حال مشتریان کیا در حالت آماده باش قرار 

گرفتند.
هدف از برگزاري مانور سراســري، عالوه بر همراهي دانش آموزان در 

استقبال از بازگشایی مدارس، خدمت رساني به مشتریان محترم بود.
در این راستا شرکت اطلس خودرو، هم زمان با بازگشایی مدارس، حضور 
و حمایت خود را در مناطق برگزاری طرح امداد، با اهدای هدایایی به 

دانش آموزان، آغاز سال تحصیل جدید را به ایشان تبریک گفتند.
گفتنی اســت این شرکت، فرصت ها و مناسبت ها را مغتنم می شمارد 
تا با ارائه ی خدمات گسترده و متنوع، برای خانواده ی خود در سرتاسر 
کشــور، امنیت خاطر و رضایت بیش تری به ارمغان آورد؛ در این بین 
آغاز افزایش مسافرت های درون شهری، فرصتی است تا این خانواده ی 
بزرگ، حضور گــرم اطلس خودرو را همانند پشــتیبان در کنار خود 

احساس کنند.
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30  کاندید جایزه ی 
خودروی سال اروپا مشخص شدند

نام30 کاندید برای جایزه ی خودروی سال اروپا اعالم شد. هر ساله، جمعی از کارشناسان و 
نویســندگان مجالت تخصصی حوزه ی خودرو در کشورهای اروپایی، به بررسی خودروهای 
موجود در بازار و انتخاب برترین خودروی مردمی بازار اروپا می پردازند که در پی آن لیستی 
از برترین ها اعالم می شود. در رقابت امسال نیز 30 خودرو کاندید دریافت این جایزه هستند 
و در این لیســت نام خودروهایی چون کیا کارنز، بی ام و، پژو ســیتروئن، هیوندا، لکسوس و 

مزدا به چشم می خورد. 
از آنجا که یکی از شــروط حضور در این رقابت ســاالنه، تولید حداقل 5،000 دســتگاه از 
خودروهای مذکور در لیســت کاندیداهاست، بسیاری از سوپراسپرت ها و خودروهای خاص 

با تولید محدود، از شانس انتخاب به عنوان برترین خودروی مردمی بازار اروپا بازمی مانند. 

برگزاري سومين المپياد فني - پایيز 92
سومین دوره ی مسابقات ملی مهارت فنی در مهرماه 1392، در شبکه ی عاملیت های مجاز شرکت 
اطلس خودرو و با همکاری مرکز آموزش فنی و واحدهای پشتیبانی فنی و بازاریابی برگزار خواهد 

شد.
در این مســابقات که هر دو ســال یک بار به منظور ایجاد حس رقابــت و افزایش انگیزه در بین 
کارشناســان فنی عاملیت ها برگزار می گردد، در چندین گزینه به صورت نظری و عملی، مهارت 

عیب یابی و تعمیر خودرو مورد ازریابی قرار می گیرد.
این دوره از مســابقات نیز با ســاختاری متفاوت نســبت به دوره های پیشــین، با بهره گیری از 
تکنولوژی هــای نوین محصوالت کیاموتورز و روش های متفــاوت ارزیابی، عرصه ی بزرگی جهت 

نمایش توانایی کارشناسان فنی در عیب یابی خودروهای کیاموتورز خواهد بود.

قهرمانی مارک ویلکينز از تيم کيا در دور  11 
)Mid-Ohio( مسابقات جهانی پيرلی در پيست اوهایو

موفقیت کیا در دورهای 11 و 12 پیست اوهایو )Mid-Ohio(، حفظ عنوان دومی تا این بخش از 
مسابقات را برای این خودروساز ممکن ساخت. مارک ویلکینز، راننده ی خودروی شماره ی 38 کیا 
اپتیمای توربو )B.R.A.K.E.S(، تاکنون در 10 دور متوالی توانسته به عنوان یکی از 5 نفر نخست از 
خط پایان عبور کند. این راننده، هم چنین برای دو بار نیز عنوان نخست را از آن خود کرده و از آغاز 
سال هم 6 عنوان نخست را به دست آورده است. البته هنوز دو مسابقه ی نهایی باقی مانده و مارک 
ویلکینز با شدت و هیجان در حال رقابت با دیگر رانندگان مسابقات است. نیک جانسون، راننده ی 
ماشــین شماره ی 36 کیا اپتیمای توربو )DonorsChoose.org(، توانسته دو بار سریع ترین دور 
را به نام خود به ثبت برساند. تیم کیا، در سری مسابقات جهانی پیرلی، تا آخر هفته ی گذشته به 
شدت در حال رقابت با سایرین بوده و در دورهای 11 و 12 هم چنان به رقابت سرسختانه ی خود 
ادامه می دهد. در میان خودروهایی چون موستانگ، کامارو، پورشه، استون مارتین که در مسابقات 
حضور داشتند، این مارک ویلکینز، راننده ی خودروی اپتیما بود که توانست در دور یازدهم پیش از 
همه از خط پایان عبور کند. این پیروزی، دومین قهرمانی مارک ویلکینز در این فصل از مسابقات و 
ششمین بار از آغاز سال جاری تاکنون به شمار می رود. پیست خوب و هوای خنک، هر دو شرایط 
مطلوبی را فراهم آوردند تا با ترکیب قدرت و ویژگی آیرودینامیکی خودروهای کیا، این شــرکت 
بتواند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارد. ویلکینز در این مورد گفت:»ما با هر بُرد به قهرمانی 
نزدیک تر می شویم و پیروزی های اخیر در پیست mid-ohio، نیز بخشی از این پازل بود. ما از پیش 
اطمینان داشتیم که می توانیم توانمندی های کیا توربو را به نمایش بگذاریم.« وی افزود:»درست 
اســت هر گاه که بتوانیم با کسب مقام نخست مســابقه ای را پشت بگذاریم، کار بزرگی را به ثمر 
رسانده ایم، ولی باید بگویم در این صورت نیز کار هنوز ناتمام است و ما باید پس از آن تمام تالش 
خود را وقف این کنیم که در دو دور باقی مانده در سونوما و هوستن نیز عنوان قهرمانی را به خود 

اختصاص دهیم و با این کار موفقیت خود را به اوج کمال برسانیم.«

افزایش ساالنه ی 2/3 درصدی 
فروش جهانی محصوالت کياموتورز

شــرکت کیاموتورز، در جــوالی 2013، آمار فروش جهانی خودروهای ســواری، تفریحی 
)کاروانی( و تجاری خود را اعالم کرد. این آمار که بالغ بر 232،039 دســتگاه خودرو است، 

یک افزایش ساالنه ی 2/3 درصدی را نشان می دهد.
کیا در ماه جوالی، افزایش فروش ساالنه اش در کشورهای چین، کره و آمریکای شمالی را به 
ترتیب با 15/9 درصد )فروش 40،794 دستگاه(، 3 درصد )41،500 دستگاه( و 1/5 درصد 
)56،620 دســتگاه( به ثبت رسانده اســت. هم چنین در همین ماه، فروش کیا در بازراهای 
عمومی و اروپا کاهش  4/6 درصدی )43،342 دستگاه( و 0/6 )49،783 دستگاه( را تجربه 
کرده است. در مجموع تا این تاریخ از سال 2013، فروش جهانی کیا با فروش 1،615،798 

دستگاه، رشد ساالنه ای معادل 2/5 درصد داشته است.
 Rio ،پرفروش ترین مدل کیا در بازارهای خارجی در ماه جوالی، با فروش 38،295 دستگاه
 ،C  بوده و  اســپورتیج با 30،465 در جایگاه دوم قرار دارد. در حالی که ســراتو رده B رده
اپتیمای رده  D و CUV ســایز متوسط سورنتو، هر کدام به ترتیب با 30،171 و 21،922 و 

17،512 دستگاه در رده های بعدی جای می گیرند.

پایان چهارمين دوره ی کالس های زبان 
GBG در مجموعه خودرویی

چهارمین دوره ی آموزش زبان انگلیســي مجموعه خودرویی GBG، در شهریور ماه امسال 
با هدف ارتقای ســطح مهارتی پرسنل در این حوزه به پایان رسید. این کالس ها که از سال 
91 در پی اقدامی از سوی اطلس خودرو برگزار می شود، براي نخستین بار در دوره ی چهارم 
خود به صورت مشــترک بین سه شرکت اطلس خودرو، محورماشین و آسان موتور تشکیل 
شــد. بدین منظور هر یک از سه شرکت با توجه به فضاهاي مناسبي که جهت آموزش در 
اختیار داشــتند، مسئولیت برگزاري تعدادي از کالس ها را بر عهده گرفتند. در برگزاری این 
دوره ها، برای رفاه حال پرسنل سازمان شرایط ویژه ای پیش بینی شده است؛ بدین ترتیب که 
ســهم عمده هزینه بر عهده ی شرکت بوده و الباقی میان افراد شرکت کننده در آن کالس 
تقسیم مي گردد. گفتنی است کالس هاي آموزش زبان انگلیسي با نظر موافق مدیریت ارشد 
اطلس خودرو، جهت ارتقاء ســطح دانش کارکنان از تیر ماه ســال 91 با شــرکت 95 تن از 
پرسنل در 10 کالس برگزار شد و پس از آن با استقبال اعضای مجموعه تا امروز ادامه پیدا 
کرد. هدف از برگزاري کالس ها به صورت مشترک، کاهش هزینه ها و ایجاد تعامل بیشتر بین 
 کارکنان شرکت هاي گروه است. شرکت اطلس خودرو با برگزاري هفت کالس در سطح هاي 
 ،Elementary, Pre – Intermediate , Intermediate, Upper – Intermediate

در مجموع میزبان 57 تن از پرسنل مجموعه خودرویي بود که در این میان 40 نفر از پرسنل 
شرکت کننده در این کالس ها به سطوح باالتر راه پیدا کردند.

اعالم نتایج گریدبندي عامليت هاي مجاز 
در سه ماهه ی نخست 1392

نتایج گریدبندي عامیلت هاي مجاز شــرکت اطلس خودرو در سه ماهه ی نخست سال 1392، 
اعالم شــده. بر این اساس شرکت پیشتاز خودرو گیل )عاملیت مجاز 234( در جایگاه نخست 

رتبه بندي گرید سطح یک شرکت اطلس خودرو قرار گرفت.
جایگاه هاي نخســت گریدبندي ســطح دو، در بخش خدمات پس از فروش به شرکت پیشتاز 
خودرو گیل)عاملیــت مجاز 234(، در بخــش فروش به عاملیت مجاز آقای یحیي ســلماني 
)عاملیت مجاز 115( و در بخش قطعات به عاملیت مجاز آقای آخوندي )عاملیت مجاز 331( 
تعلق گرفت. شایان ذکر است گریدبندي سطح دو، شامل وضعیت عاملیت مجاز در هر یک از 

بخش هاي اجرایي فروش، خدمات پس از فروش و قطعات است. 
گریدبندي سطح یک نیز شامل وضعیت کلي عاملیت مجاز با لحاظ اطالعات گریدبندي سطح 
دو )کلیه ی واحدهاي اجرایي( و همچنین ســایر پارامترها نظیر وضعیت ترهین ملک و نتایج 
ممیزي ISQI بوده و بیانگر وضعیت نهایي عاملیت مجاز در سطح شرکت اطلس خودرو است. 
ضمن اعالم قدرداني شــرکت اطلس خودرو از زحمات و پشــتیباني هاي کلیه ی عاملیت هاي 
محترم، شــایان ذکر است کارشناسان این شرکت در هر بخش، آماده ی پاسخگویي به کلیه ی 
پرســش هاي مربوطه جهت تعریف اقدامات اصالحي و پیشــگیرانه در راستاي بهبود مستمر 
 فرآیندهــا و افزایش رضایت مشــتریان و همچنیــن تحلیل کارنامه و امتیازهاي اخذ شــده 

خواهند بود.  
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واحدهاي بازاریابي و فروش شرکت اطلس خودرو، در راستاي 
اطالع رســاني و افزایش آگاهي نســبت به مدل هاي جدید 
خودروهاي کیــا، برنامه ی ویژه اي براي ســال جاري تعیین 
کرده انــد. از جمله ی ایــن فعالیت ها می توان به کارشــوي 
خودروي پیکانتو در مجموعه ورزشــي انقالب اشاره کرد که 
به صورت پروژه اي مشــترک توســط واحدهاي بازاریابي و 
فروش، برنامه ریزي و اجرا شــده است. مدیر بازرایابي شرکت 
اطلس خودرو هدف از برگزاري کارشــو، در وهله ی نخســت 
معرفي خودروي سگمنت A کیاموتورز به مخاطبان و فراهم 
آوردن امکان مشاهده و آزمایش خودرو از نزدیک و همچنین 
اطالع رساني از شرایط ویژه ی آن برشمرد. غرفه ی اطالع رساني 
اطلس خودرو با بهره گیري از المان هاي اســتاندارد و تعریف 
شــده ی کمپاني کیاموتورز Red cube طراحي و اجراء شده 
است. مسئولیت اطالع رســاني هاي مربوطه در طول دوره ی 
برگزاري کارشــو با توجه به تخصص تیم فروش، بر عهده ی 
همکاران آن واحد قرار گرفت. الزم به ذکر است این غرفه در 
مجاورت جاده ی سالمتي مجموعه ورزشي انقالب مستقر شده 
است و در فاصله ی کوتاهي از آن، خودروی پیکانتو به عنوان 

یک خودروی دوســت دار محیط زیســت، بر روي سازه اي از 
چمن سبز و عالیم زیست محیطي خودنمایي مي کند. باشگاه 
انقالب تهران، یکي از مراکز تفریحي ورزشي پایتخت است که 
بسیاري از شهروندان تهراني، براي انجام فعالیت هاي ورزشي، 
روزانه در آنجا حضور می یابند؛ لذا با توجه به تعدد اعضاء آن به 
عنوان یکي از اماکن مهم تعامالت اجتماعي حائز اهمیت است.

 غرفه ی اطلس خودرو
با ورود از درب شــمالي باشــگاه و حرکت به سمت جاده ی 
تندرســتي، رنگ قرمز کیا را کــه از دور خودنمایي مي کند، 
خواهیــم دید. کمي کــه نزدیک تر شــویم، تزئینات داخلي 
غرفه را مي بینیم؛ یک ساختمان جمع وجور که دقیقاً مشابه 
نمایشگاه هاي یکپارچه ی کیا در جهان و بر اساس استاندارد  

Red cube این شرکت ساخته شده است. 

به محض ورود، برند کیا به استقبالمان مي آید؛ میز پذیرش، 
مبلمان و لباس هاي یک رنگ و یک شــکل که معرف هویت 
یکپارچه ی برند کیا هستند، هم چنین چشممان را به دیدار 

تازه می کنند.

  کارشوی کیا پیکانتو

کمــی باالتر از غرفــه کیا، خودرویی متفــاوت بر روی 
کف پوشــی از چمن خودنمایی می کند و در پشت آن  
ســازه ای قرار دارد که امکانــات و ویژگی های خودرو را 
در قالب اشــکال هندسی مدور به تصویر کشیده است. 
پیکانتــو نظر هر رهگــذری را به خــود جلب می کند. 
جمعیت زیادی در کنــار خودرو گرد آمده اند و در حال 
بررســی خودرو و صحبت پیرامون کیا پیکانتو هستند.  
کمی به این عالقمندان نزدیک شدیم تا نظرشان را جویا 

شویم:

خانم عمادی، مدیر مالی  اســت، او می گوید:»حدود 4 
سال از زمانی که تبلیغات کیا در ایران آغاز شد، گذشته 
است. من از طریق دوستانم با برند کیا آشنایی بیش تری 
پیدا کردم. پیکانتو، به نظر می آید ماشــین بسیار خوبی 
باشد. به هیچ وجه فکر نمی کردم با این مبلغ  بتوانم یکی 

از خودروهای کیا را خریداری کنم. 
از دور که خــودرو را می دیدیم، رنــگ آن، بیش از هر 
چیــز دیگری توجه ام را به خود جلــب کرد. بعد از این 
که نزدیک تر شــدم، قیمت خودرو و امکاناتش را بسیار 

مناسب دیدم. حاال قصد دارم این خودرو را تهیه کنم.«
آقای قندی، کــه در زمینه ی عرضه  ی ابزارآالت فعالیت 
می کند، برند کیا را از زمان ورود نخستین مدل های این 
برند به ایران می شناسد. او می گوید:»من خودم خودروی 
اســپورتیج دارم. برایم بســیار جالب بود که بســیاری 
از  امکانات کیا اســپورتیج را می تــوان در این خودروی 

کوچک دید.«
آقای زینالی، که یک شرکت بازرگانی دارد، از آغاز ورود 
خودروهــای کیا به ایران و دیدن آنهــا در خیابان های 
درون شــهری، کم کم با این برند آشــنا شده است. او 
گفت:»پیکانتو، خــودروی جمع و جور و بســیار خوبی 
اســت. فکر می کنم برای مصارف شهری عالی باشد. در 
کل خودروهای کیا، از طراحی بسیار خوبی برخوردارند. 
صادقانه بگویم من بیش از هر چیزی جذب طراحی این 

خودرو شدم.«
کیا پیکانتو، که یک خودروی شهری با مصرف سوخت 
پایین اســت و قیمت مناسب و امکانات ایمنی و رفاهی 
فوق العــاده ای هم دارد، تا کنــون طرفداران زیادی پیدا 
کرده است. البته ناگفته نماند طراحی متمایز این خودرو، 
یکی از دالیل موفقیت آن در بازار ایران به شمار می رود.

کيا پيکانتو در جمع 
ورزشکاران باشگاه انقالب تهران

ثبت خاطره ای دیگر

افتخاری دیگر در کارنامه ی اطلس خودرو

واحد خدمات پــس از فروش شــرکت اطلس خودرو، پیرو 
آرمان ارائه ی بهترین و با کیفیت ترین خدمات شکل گرفت. 
این واحد، متشــکل از امور عاملین، پشتیبانی فنی، آموزش 
فنی، گارانتی، خدمات ویژه/ امداد و تعمیرگاه مرکزی شعار 
»پشــتیبان همچون خانواده« را ســرلوحه ی کار خود قرار 
داده و قدم های اســتواری را جهت جلب رضایت خانواده ی 
عزیز کیا می پیماید و در این راســتا از نیروهای متخصص و 
شبکه ای هوشــیار و با تجربه، فناوری اطالعات و ارتباطات، 

دانش فنی و تجهیزات پیشرفته بهره می گیرد.
كسب رتبه ی نخســت خدمات پس از فروش در میان 
واردكنندگان خودروی ســواری، افتخاری دیگر بود که با 
ممارســت و تالش های بی وقفــه ی  کارکنان واحد خدمات 
پس از فروش، قطعات، بازاریابی، منابع انسانی و عاملیت های 

مجاز شرکت اطلس خودرو به وقوع پیوست.  

به همین مناســبت نیز روز شــنبه نهم شهریورماه جشنی 
توسط همکاران خدمات پس از فروش برگزار گردید. 

مراســم با پخش نما  آهنگی که یــادآور خاطرات و زحمات 
پرسنل از گذشته تا کنون بوده است، آغاز شد. سپس آقای 
گرامی کســب این افتخار مهم را به کارکنان کوشــای این 
واحد تبریک گفتند و همه ی اعضای این خانواده ی بزرگ را 
به هم دلی و هم بستگی دعوت و ضمناً خاطر نشان نمودند با 
کمک و هم یاری یکدیگر مقتدرانه به سمت پیشرفت حرکت 

و موفقیت های گذشته را تکرار خواهیم نمود. 
آقای میرآفتابی نیز این موفقیت را به همه ی همکاران تبریک 
گفته و از هم دلی و کوشش ایشان تقدیر و تشکر نمود و بیان 
داشت:»کســب این رتبه، مســئولیت یکایک ما را در قبال 
مشتریان دوچندان نموده و می بایست منتهای تالش خود را 

در راستای رضایتمندی مشتری معطوف داریم.«

واحد خدمات پس از فروش، بــا اهداء لوحی به آقای گرامی 
که تصاویر اعضای واحد خدمات پس از فروش و امضاء ایشان 
در آن درج گردیده بود، از تمامی پشــتیبانی بی دریغ ایشان 
سپاسگزاری نموده و هم قسم شدند تا از تمامی قدرتشان در 

حفظ رتبه ی نخست در تمام مراحل بهره بگیرند.

عدد »1« 
سمبل کسب 

رتبه ی نخست، 
توسط تمامی 

شرکت کنندگان 
در اين جشن 

به رسم يادبود 
امضاء شد.
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 تبديل مشتری ناراضی 
به مشتری وفادار 
جواد نفری، سرپرســت واحد خدمات 
خصوص  در  اطلس خــودرو،  ویــژه ی 
انگیــزه ی اطلس خــودرو از  برگزاری 
امدادرســانی  گفــت:»  المپیاد  ایــن 
در حــوزه ی ارائه ی خدمــات پس از 
فروش به مشــتریان، امری بسیار مهم 

و حســاس مي باشد. چرا که شرایط مشــتری امدادخواه با 
شرایط مشتری که خود به عاملیت مراجعه مي نماید بسیار 
متفاوت است. مشتري که خود به عاملیت مراجعه مي نماید 
از قبــل زمان خود را تنظیم نموده و مي داند چه خدماتي از 
عاملیت درخواست نماید و چه مدت زمان و چه مقدار هزینه 
صرف تعمیرات خودرو در عاملیت خواهد شد اما درخصوص  

مشــتري امداد خواه به طور ناخواسته ایرادي براي خودروي 
آن ها در جاده ، مســافرت و یا حین عزیمت به محل کار به 
وجــود آمده که برنامه آن روز آن هــا با وقفه مواجه گردیده 
اســت ، لذا این مشتري بالقوه یک مشتري ناراضي مي باشد 
که سرعت عمل امداد گر و عملکرد مناسب، مشتري ناراضي 

را به یک مشتري راضي و وفادار تبدیل مي نماید.«
وی تاکیــد کرد:» در نحــوه ی ارائه ی خدمــات امدادی به 
مشــتری، زمان و سرعت عمل امدادگر امر کلیدي محسوب 
مي گــردد و ضمن این که امدادگر بایــد از دانش و مهارت 
کافی جهت پذیرش ، عیب یابي و رفع ایراد خودرو برخوردار 
باشد ، بایســتي با برخورد مناسب خود با مشتری ، رضایت 

ایشان را جلب نماید.
وی با اشــاره به استقبال عاملیت های مجاز اطلس خودرو در 
سراسر کشور از المپیاد، گفت:» طی دعوت نامه اي که برای 

نخستین المپیاد امداد خودرو در کشور، توسط شرکت اطلس خودرو در حالی برگزار شد که با استقبال 
و مشارکت بیش از 90 درصدی عاملیت های مجاز اطلس خودرو در سرتاسر کشور روبه رو گرديد.

ايــن المپیاد، که نیروهــای امدادگر عاملیت های مجاز اطلس خودرو را در دو بخش تئوری و عملی به 
محک آزمايش گذاشت، مطابق با الگوها و استانداردهای المپیادهای جهانی کمپانی کیاموتورز طراحی 
شــده بود؛ واحد آموزش فنی و واحد خدمات ويژه و بازاريابي  به صورت مشترک مجريان برگزاری  
اين المپیاد بودند. محمد فتح آبادی از عاملیت 111 تهران، محسن علوی از نمايندگی 532 زنجان و 
امیرحســین انصاری پور از عاملیت 115 تهران، به ترتیب ســه رتبه ی نخست اين المپیاد را کسب 

کردند و به آنها هدايای ارزنده ای تعلق گرفت.

موفق  برگــزاری 
امداد خودرو  در کشور المپياد  نخستين 

عاملیت ها ارسال شد، بیش از 90 درصد از  عاملیت ها، نیروی 
امدادگر خود را روانه ی این المپیاد کردند.«

وی هم چنیــن با اعالم این که مقدمات برگزاری این المپیاد 
از زمان مطرح شــدن ایده تا اجرایی شدن در یک بازه  سه 
ماه انجام شــد، گفت:» این المپیاد، مطابق با برنامه ریزی در 
دو روز متوالی بیستم و بیست و یکم شهریور ماه برگزار شد 
که روز نخســت به آزمون تئوری و روز دوم به آزمون عملی 

اختصاص یافت.«
وی ادامــه داد:» جمع بندی امتیازات این دو آزمون، منتج به 
انتخاب اشخاص برتر شد؛ در بخش عملی، با توجه به ایرادات 
امــدادی که بر روی خودروها ایجاد شــده بود، امدادگران با 
توجه به مهارت و سرعت عمل در عیب یابی و تعمیر خودرو 
مــورد ارزیابی قرار گرفتنــد. جواد نفری، با اشــاره به تاثیر 
انگیزشــی این المپیاد بر نیروی انسانی فعال در این بخش، 
گفت:» با توجه به این که عملیات امدادرسانی، نقش مهمی در 
جلب رضایت مشتری ایفا می کند، توجه به اهمیت این بخش 
در عاملیت های مجاز یکی از اهداف ما بوده تا به ایجاد انگیزه 

در نیروهای فعال در این بخش منجر شود.«

 پايش سطح مهارتی امدادگرها
ســید مهدی عربی، سرپرســت واحد 
آموزش فنی اطلس خودرو، در خصوص  
اهــداف برگــزاری چنیــن المپیادی 
گفت:» این طرح در نتیجه ی احساس 
چندین نیاز ارائه شد و نخستین دلیل 
برگزاری این المپیــاد، ایجاد انگیزه و 

حس رقابت بین امدادگرهایی بود که با حساســیت موجود 
در مسئولیت شان در  عاملیت ها مشغول به کار هستند.«

وی افزود: » از سوی دیگر نیاز به یک پایش و نظارت بر سطح 
مهارتی امدادگرها نیز وجود داشت تا برای ایشان در صورت 

نیاز، برنامه ریزی های آموزشی دیگری نیز انجام گردد. 
سرپرســت واحد آموزش فنی اطلس خــودرو، در خصوص 
ارزیابی به دســت آمده از ســطح مهارتی امدادگرها گفت:» 
توانایی امدادگرها نســبت به قبل رشــد چشم گیری داشته 
اســت، اما با برگزاری چنین المپیادی، نیازهای آموزشــی 
جدیدی برای امدادگران تعریف خواهد شد تا بتوانیم با رشد 
این بخش مهــم در عاملیت های مجاز، گام های بلندتری در 
زمینه امدادرسانی به مشــتریان عزیز شرکت اطلس خودرو 
برداریم.« عربی، با اشــاره به این که خدمات امدادخودرو در 

خارج از عاملیت ارائه می شود و معموال مشتریان در جاده یا 
در سفر به این خدمات نیاز پیدا می کنند، گفت:» در چنین 
شرایطی، مشتری در اضطرار رفع هر چه سریع تر مشکالتش 
قرار دارد و صبر و حوصله ی مشــتری عادی را که با برنامه ی 
قبلی به عاملیت مراجعه می کند، ندارد؛ بنابراین یک امدادگر 
باید توانایی و مهارت الزم برای مواجهه با چنین شرایطی را 
داشته باشــد.« وی با مثبت ارزیابی کردن دستاوردهای این 
المپیاد گفت: »با توجه به پایشی که نسبت به نیروهای فعال 
در بخش امداد خودرو صورت گرفت، عالوه بر دوره های عیب 
یابی و تعمیرات پیشرفته، دوره هایی نظیر مشتری مداری نیز 

در نیاز سنجی آموزشی امدادگران قرار خواهد گرفت. 

برگزاری المپیاد امدادخودرو، فرصتی شــد تا عالوه بر این که 
خودمان را نشان دهیم، بتوانیم توانایی هایمان را نشان دهیم و از 
این بابت خوشحال هستم؛ چرا که در یک عاملیت، بیش ترین 
فشــار بر نیروهای امدادگر وارد می شود. از اطلس خودرو بابت 
ایجاد چنین فرصتی سپاس گزارم. از طرفی آشنا شدن با دیگر 
نیروهای امدادگر در سراسر کشور، زمینه ای را برای ما فراهم کرد 
تا به تبادل اطالعات و تجربیات خود بپردازیم؛ این موضوع نیز 
به خودی خود فرصتی برای رشد محسوب می شود. همچنین 
نظم در نحوه ی برگزاری مسابقه، شیوه ی نوین ارزیابی و سرعت 
اعالم نتایج از نقاط قوت این المپیاد بود؛ به هر روی، این که هر 
کدام از اعضای فعال در نمایندگی خودرو، در جایگاه خودشان 
و در میان همکاران نسبت به خودشان به یک ارزیابی برسند، 
قطعاً به رشــد و پیشرفت آنها کمک خواهد کرد و از این بابت 
از مدیران اطلس خودرو به خاطر برگزاری این المپیاد تشکر و 

قدردانی کرده و به دست اندرکاران خدا قوت می گویم.

برگزاری این المپیاد در همین مدت کوتاه، تاثیر بسیاری در 
ارتقاء روحیه ی کاری ام داشــته است؛ به طوری که هر گاه 
مشکل یک مشتری را رفع می کنم، برای پی بردن به علت 
مشکل نسبت به قبل، پی گیرتر بوده و انگیزه ی یادگیری 
در من تقویت شده است؛ این حاصل روحیه ی رقابتی است 
که در این المپیاد بین نیروهای امداد عاملیت ها در سراسر 

کشور به وجود آمده است. 
به هر روی امدادگر به تنهایی یک نمایندگی کامل خودرو 
اســت و هر قدر به روزتر و ماهرتر باشــد، می تواند بخش 
عمده  ای از جلب رضایت مشتریان را محقق سازد. فرآیند  
برگزاری این المپیاد به خصــوص در بخش عملی، عالوه 
بر جنبه ی رقابتی یا آموزشــی، شخصاً برای من تجربه ای 

لذت بخش بود.
اطلس خودرو در همه ی زمینه ها پیش رو است و امیدوارم 

این المپیاد در سال های دیگر نیز تکرار شود.

برگــزاری یک المپیــاد به طور تخصصی بــرای نیروهای 
امدادخودرو، به خودی خود ایده ی بسیار خوب و مفیدی 
بود. نحوه ی اجرای این ایده نیز به سبب برنامه ریزی دقیق 
و حرفه ای اطلس خودرو، از نقاط قوت بســیاری برخوردار 
بود. اگرچه می توانست رقابت طوالنی و فشرده تر از این هم 

در نظر گرفته شود.
به هــر روی، افزایش روحیه و انگیزه در زندگی شــغلی ، 
دســتاوردی بود که از شرکت در این المپیاد برای شخص 
من حاصل و موجب شــد تا نسبت به افزایش اطالعات در 

مورد کارم اشتیاق پیدا کنم.
حاال نه تنها مشتاق دانســتن مشکالت امدادی خودروها 
هســتم، بلکه فکر می کنم باید اطالعات فنی و مکانیکی 
خود را به طور کلی افزایش دهم تا بتوانم مســلط  تر عمل 
کرده و حتی اطالعاتی را کسب کنم که در حوزه ی کاری 

خودم نیست.

 محمد فتح آبادی  رتبـه ی نخست:
 111 آرمینیانس /  تهران نـــام  عاملـیت :

 محسن علوی  رتبــــه ی دوم:
 عاملیت 532 قربانیان /  زنجان نـــام  عاملـیت :

 امیرحسین انصاری پوررتبـه ی ســوم:
 عاملیت 115 سلمانی /  تهران نـــام  عاملـیت :

123
خوشحالم که فرصتی پيش آمد تا 

بتوانيم توانایی هایمان را  نشان دهيم 
تحول انگيزشی 
در روحيه ی کاری

نسبت به دانستن و افزایش 
اطالعاتم مشتاق تر شده ام

رتبـهرتبـهرتبـه

اولين المپياد امداد خودرو    /   شهریور ماه 92
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 آغاز سومين دوره ی مسابقات فوتسال 
»GBG جـام حذفي و ليـگ فوتسـال«

سومین دوره ی مسابقات فوتسال »جام حذفي و لیگ فوتسال 
GBG« از روز یکشنبه بیســتم مردادماه با تشکیل جلسه ی 

اعضاي هیأت فوتبال GBG آغاز شد.
شرکت اطلس خودرو، به عنوان بنیانگذار مسابقات فوتسال در 
گروه GBG، نخستین دوره ی این رقابت ها را در تابستان سال 
91 و با عنوان جام رمضان برگزار نمود. با پیشنهاد کارکنان و 
مدیران، دومین دوره ی این رقابت ها نیز پس از تشکیل و آغاز 
رســمی کار کلوپ فوتبال ، در دی ماه سال 91 با عنوان جام 
GBG، در کل گروه برگزار و با اســتقبال بي نظیري از ســوی 

کارکنان و مدیران مجموعه روبه رو شد.
اعضاي کلوپ که اکنون با نام هیأت فوتبال GBG شــناخته 
مي شوند، بر آن شدند تا سومین دوره ی این رقابت ها را با توجه 
به تجربیات گذشته و پیشنهادات واصله از تیم ها، به شیوه ای 
مطلوب تر و جذاب تر برگزار کننــد. بدین منظور رایزني ها و 

تبادل نظرها انجام شــد و سرانجام زنگ آغاز سومین دوره ی 
مســابقات فوتسال با نام جام حذفي و لیگ فوتسال GBG، با 
تشکیل جلسه ی اعضاي هیأت فوتبال GBG، از روز یکشنبه 

بیستم مردادماه به صدا درآمد.
در این جلســه که در سالن آمفي تئاتر شــرکت آسان موتور 
برگزار شد، نخســت در خصوص نحوه ی برگزاري مسابقات 
تصمیم گیري و ســپس اعضاي کمیته ی فنــي، انضباطي، 
اجرایي، داوري، تدارکات و کمیته ی نظارت و اطالع رســاني 

مسابقات انتخاب شدند.

 GBG ثبت نام 24 تیم از کل مجموعه ی 
 GBG پس از راه اندازی و آغاز کار رسمی سایت کلوپ فوتسال 
با نام Asanfootball.net و اطالع رســاني هاي گسترده، 12 
تیم از گروه خودرویي و 12 تیــم از گروه غذایي در مجموع 

چيدمان تيم ها پس از مراسم قرعه کشی
ستاره ی سرخلجستیک

هزاره ی سومامید
پاسمالی آسان موتور

پیشگامان پردیسمنتخب سایت پونک
سایهتولید گلستان

گلستان مركزیمالی اطلس خودرو
انفورماتیکكیان

سرویس اطلس خودروانبار قطعات آسان موتور
توزیع تهرانگلستان 1332
یاران خرمشهراوشان گلستان

خالقیتپیشگامان اطلس گلستان
آیس تیم گلستانقطعات محور ماشین

24 تیم از گروه GBG در این دوره از رقابت ها شرکت کردند. 
مراسم قرعه کشي با حضور کلیه ی اعضاي کمیته هاي اجرایي 
مسابقات، سرپرســتان تیم ها و برخي از مسئولین در تاریخ 
92/05/26 برگزار شد. در آغاز مراسم، امیر مهریان، دبیر هیأت 
فوتبال، به تبیین اهداف و تشریح نتایج مورد انتظار از برگزاري 
این مسابقات پرداخته و در سخنان خود اصلي ترین اهداف را 
افزایش شادابي، نشاط و انگیزش کارکنان، ایجاد حس رقابت 
و هیجان و تالش مضاعف در کارکنان، آشــنایي همکاران با 
یکدیگــر، ارتقاء روحیه ی همکاري و ایجاد تعامل ســازنده و 

دوستي بین همکاران مجموعه برشمرد. 
سپس دبیر هیأت فوتبال، نحوه ی برگزاري دو مرحله اي این 
دوره از رقابت هــا و عمده تفاوت این دوره با دوره هاي قبل را 

مورد تشریح قرار داد.
مرحله ی نخست با عنوان جام رمضان )جام حذفي(، به صورت 
تک حذفي برگزار شده و کلیه ی تیم هاي شرکت کننده در این 
مرحله، عالوه بر رقابت براي کسب عنوان قهرماني، بر اساس 
نتایج کسب شده در گروه بندي مرحله ی بعدي مسابقات که 
در مهر ماه به صورت لیگ برگزار مي شود، شرکت داده خواهند 
شد. در پایان مراسم پرهیجان قرعه کشي، تیم های رقیب در 

مرحله ی نخست حذفی مطابق جدول مشخص شدند.

 آغاز رقابت ها
رقابت ها از روز پنجشنبه هفتم شــهریور ساعت 14:00، در 
محل سالن ورزشي شهرک دریا آغاز شد و تیم توزیع تهران، 
قهرمان دوره ی قبل، در بازي افتتاحیه به مصاف تیم گلستان 
1332 رفت که با برد پر گل 5 بر صفر، خط و نشان محکمي 

براي سایر رقبا کشید.
سایر تیم ها نیز در ساعات و روزهاي بعد به مصاف هم رفتند و 
در نهایت چهار تیم: توزیع تهران، کیان باداس، یاران خرمشهر 
و منتخب ســایت پونک که همگــي نمایندگان گروه غذایي 
بودند، به مرحله ی پایاني رقابت ها راه یافتند و در نهایت تیم 
توزیع تهران با قدرت و کمی چاشــنی بخت و اقبال همانند 

دوره ی قبل قهرمانی خود را تکرار کرد.
این بار نیــز همچون گذشــته، هیچ یــک از تیم های گروه 
خودرویی در جمع چهار تیم برتر حضور نداشتند؛ کارنامه ی 
تیم هاي اطلســي نیز چندان درخشــان نبــود و چهار تیم: 
ســرویس اطلس خودرو، مالي اطلس خودرو، هزاره ی سوم و 
انفورماتیک که به عنوان نمایندگان اطلس خودرو شــناخته 
مي شدند، مجموعاً با کســب 6 امتیاز در 6 بازي، 6 گل زده، 
10 گل خورده و 5 کارت زرد، خداحافظي زود هنگامي از جام 

حذفي داشتند تا بخت خود را در مرحله ی لیگ بیازمایند.

 همکاری و حمايت همکاران اطلس خودرو 
در برگزاری رقابت ها

اگرچــه برگزاري این رقابت ها در تمامــي دوره ها، مرهون 
حمایت هاي آقایان علي و محمد گرامي و مســاعدت هاي 
کلیه ی معاونان و مدیران اجرایي شــرکت هاي گروه بوده 
اســت، لیکن در این میان زحمات و تالش هاي بي وقفه و 
مجدانه ی گروهي از همکاران و مســئوالن بسیار پررنگ و 

تعیین کننده بوده است.
براي هر یک از مســابقات که در کمــال نظم و آرامش و 
مطابق با برنامه ی زمان بندي برگزار، قضاوت و اطالع رساني 
شــد، به طور متوسط 15 نفر  ســاعت )جمعاً 500 نفر- 

ساعت در بازي هاي مرحله ی حذفي( انرژي صرف شد. 
این امر نیز مرهون تالش هاي بي شــائبه ی همکاراني است 
که ســاعات عمده ای از اوقات خــود را صرف برنامه ریزي، 
هماهنگي و اجراي مسابقات کردند و بدون همکاري ایشان 

امکان برگزاري این رقابت ها وجود نداشت. 
جا دارد در این فرصت از تمامي این بزرگواران که در ادوار 
پیشــین و این دوره دست به دســت هم داده و مسئولیت 
بخشــي از این کار بــزرگ را به عهده گرفتند، تشــکر و 

قدرداني شود.

اعضاي محترم کميته ی فني و کميته ی انضباطيمعاونت کل، معاونين و مدیران محترم اجرایي
مهدي جعفرزادمیثم ساغريحسین شبگردهادي خلعتبريامیر مهریانمرضیه کثیريامیر مهریانعلي مهریانفرهاد احتشام زادامیرکیوان طیبي

سرپرست ها و کارشناسان محترم واحد بازاریابياعضاي محترم کميته ی نظارت و اطالع رساني
پرستو عابدینسمیه سعادتيآتوسا کیازرعلي شفیعيمهدي جعفرزادحسین زعابي احمديمجید مهدویانسیدسروش مدنيعلي کریمي زادهاحسان مهرابي پور

اعضاي محترم کميته ی داوران
مهدي جعفرزادفرهاد عسگرپورجالل جالليحسین شبگردتقي محمديعلي صفایيهادي خلعتبري

A 
گلستان 1332- توزیع گلستان 
پنجشنبه 92/6/7 ساعت 14:00

1 
توزیع تهران- لجستیک

شنبه 92/6/16 ساعت 19:00

X 
توزیع تهران- مالی آسان موتور

شنبه 92/6/23 ساعت 18:00

T 
توزیع تهران- كیان

پنجشنبه 92/6/28 ساعت 14:00

توزیع تهران - منتخب سایت پونک
شنبه 92/6/30- ساعت 18:45

W 
یاران خرمشهر- منتخب سایت پونک

پنجشنبه 92/6/28 ساعت 15:00

Y 
منتخب سایت پونک- كیان

شنبه 92/6/23 ساعت 18:30

Z 
یاران خرمشهر- قطعات محور ماشین

شنبه 92/6/23 ساعت 19:00

S منتخب سایت پونک

2 
هزاره سوم- مالی آسان موتور

پنجشنبه 92/6/21 ساعت 14:00

3 
منتخب سایت پونک- تولید گلستان

پنجشنبه 92/6/21 ساعت 14:30

4 
گلستان مركزی- كیان

پنجشنبه 92/6/21 ساعت 15:00

5 
سرویس اطلس- یاران خرمشهر
پنجشنبه 92/6/21 ساعت 16:00

6 
خالقیت- قطعات محور ماشین

پنجشنبه 92/6/21 ساعت 15:30

E 
منتخب سایت پونک- پیشگامان پردیس

پنجشنبه 92/6/2 ساعت 16:00

I 
انبار قطعات آسان موتور- سرویس اطلس

پنجشنبه 92/6/14 ساعت 15:30

C 
هزاره سوم- امید

پنجشنبه 92/6/7 ساعت 15:00

G 
مالی اطلس خودرو- گلستان مركزی

پنجشنبه 92/6/14 ساعت 14:30

K 
پیشگامان اطلس گلستان- خالقیت

شنبه 92/6/16 ساعت 18:00

B 
ستاره سرخ- لجستیک

پنجشنبه 92/6/7 ساعت 14:30

F 
تولید گلستان- سایه

پنجشنبه 92/6/12 ساعت 14:00

J 
اوشان- یاران خرمشهر

پنجشنبه 92/6/14 ساعت 16:00

D 
مالی آسان موتور- پاس

پنجشنبه 92/6/7 ساعت 15:30

H 
انفورماتیک- كیان

پنجشنبه 92/6/14 ساعت 15:00 

L 
قطعات محور ماشین- آیس تیم

شنبه 92/6/16 ساعت 18:30

مرحله یک دوازدهم مرحله یک ششم مرحله یک چهارم مرحله نیمه نهایی فینال و رده بندی
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کلوپ بانوان جام رمضان، حســب رایزني هاي انجام شده از 
تاریخ چهارم مردادماه امسال، در مجموعه فرهنگيـ  ورزشي 
چمران، از ســاعت 10 الي 13 روزهــاي جمعه، به مدت 6 

هفته ی متوالي فعالیت خود را آغاز نمود.
این کلوپ، با مشــارکت 60 تن متقاضي خانم شرکت هاي 
مجموعه، تشــکیل و نحوه ی اجــراي برنامه در هر هفته به 
صورتي مجزا تعریف و اجرا شــد؛ به این صورت که جلسه ی 
اول به آموزش، جلسه ی دوم به تمرین و گریدبندي افراد و 

جلسه ی سوم به تیم بندي بازیکنان اختصاص یافت.
 به منظور ایجاد رقابتــي منصفانه بین همکاران، تیم بندي 
افراد بر اســاس امتیازات کسب شده و بر اساس قرعه کشي 
انجــام پذیرفت؛ به طوري که کلیه ی تیم ها از قدرت رقابتي 
یکســان برخوردار باشند. با این کار، باید عمده هدف کلوپ 

در ایجاد ارتباط دوستانه بین اعضاء هر تیم محقق شود.
 دو جلســه ی آخر به مســابقات حذفــي مقدماتي و فینال 
اختصاص یافت. در مسابقات حذفي 10 تیم شرکت کننده 
حضــور داشــتند که از بین آنهــا 6 تیم اقاقیــا، کاکتوس، 
جاسمین، شقایق، رز و لیلیوم به مرحله ی فینال راه یافتند.

تیم اقاقیا، با کســب امتیاز 783 صدرنشین جدول امتیازات 
مسابقه بود و توانست رتبه ی نخست را از آن خود نماید. این 
تیم، ترکیبي است از گروهی از همکاران خانم در شرکت هاي 
اطلس خودرو، محورماشین و آسان موتور. تیم هاي کاکتوس 
و لیلیوم به ترتیب با اختالف یک امتیاز، جایگاه دوم و سوم 

مسابقات را از آن خود نمودند.
در مرحلــه ی فینال ایــن دوره از رقابت ها، مهمانان ویژه ای 
در میان تماشــاچیان حضور داشتند؛ خانم اشرف گرامی از 
اعضــای محترم هیأت مدیره ی گروه تجــاری گرامی خانم 
مرجــان گرامی و جمعی از مدیــران مجموعه چون آقایان 
مهندس گرجي، مهندس مددی، امیر مهریان و خانم مرضیه 
کثیری. جوایز توسط سرکار خانم ها اشرف و مرجان گرامی 
به این ترتیب به برندگان اهدا شــد: به تیم نخســت کاپ و 
مدال طال به همــراه کارت هدیه ی یکصدهزار توماني براي 
هر یک از بازیکنان، بــه تیم دوم مدال نقره به همراه کارت 
هدیه ی پنجاه هزار توماني براي هر یک از بازیکنان و به تیم 

سوم مدال مس براي هر یک از بازیکنان.
خانــم الهام دانش نیا، مدیر اجرایی کلــوپ بانوان، در رابطه 
با برگزاری مســابقات بولینگ با اشــاره به هیجان اعضای 
مجموعه نســبت به حضور در رقابت گفت:»اشــتیاقی که 

 GBG تجربه ی دیگر از شور و هيجان در کلوپ بانوان
با برگزاری مسابقات بولينگ جام رمضان

بازی های مقدماتی و فینال بولینگ کلوپ بانوان GBG، در تابستان امسال، در حالی به پایان رسید که برای 
یکایک اعضا تجربه ای هیجان انگیز و به یاد ماندنی باقی گذاشت. برگزاری این مسابقه از جمله برنامه هایی 
بود که نه تنها با استقبال پرشور بانوان مجموعه مواجه شد، بلکه آقایان مجموعه را نیز مشتاق کرد تا چنین 

برنامه هایی را تجربه کنند.

اعضای کلوپ بانوان به ادامه ی رقابت داشــتند، بسیار فراتر 
از انتظــار بانیان برنامه بــود، تیم هاي منتخب یکدیگر را به 
رقابتي هیجان انگیز دعــوت مي کردند. این دعوت در جهت 
تداوم بخشیدن به فعالیت گروهي هر تیم، انگیزه اي مضاعف 
بــود تا افراد ارزش کار گروهي و حضور تیم هاي 4 نفره را به 
خوبي احساس نمایند. این که حضور هر یک از آنها چه تاثیر 
موثري بر افزایش میزان موفقیتشان در برنامه داشته است، 
موجب شــد تا پیش از مســابقه ی فینال، یکدیگر را جهت 
حضور در برنامه ترغیب نمایند. حتي تیم هاي انفرادي حذف 
شده در مسابقات مقدماتي، در پي راهکار تشکیل تیم براي 
حضور در مسابقات فینال بودند که متاسفانه به دلیل قوانین 

و ضوابط تعیین شده، از حضور در برنامه محروم ماندند.«
وی افزود:»با توجه به جنبــه ی تفریحی این ورزش، انتظار 
داشــتیم بانوان مجموعه نیز صرفاً همین بخش برایشــان 
اهمیت داشته باشد، اما شــاهد بودیم جنبه ی رقابتی برای 

اعضا بســیار پررنگ شده و این موجب شد تا آنها نسبت به 
این ورزش نگاهی حرفه ای داشته باشند.«

خانم دانش نیا تاکید کرد:»توانایی هم سطح تیم ها در سطح 
بازی و امتیازات کسب شده چه در مسابقه ی مقدماتی و چه 
در فینال، بر جنبه ی رقابتی و انگیزه ی تیم ها افزوده است.«

خانم طنازکاظمی، داور و عضــو کمیته ی فني این دوره از 
مسابقات، نیز با اشاره به این که فاصله ی امتیاز تیم های اول 
و دوم فقط یک عدد بود، بر پررنگ شــدن جنبه ی رقابتی 
این مسابقات تاکید کرد و گفت:»تنگاتنگ بودن رقابت میان 
تیم ها، باعث شــد هیجان اعالم نتایــج نهایی به چند برابر 

افزایش یابد.«
وی تصریح کرد:»نظم و ترتیب برگزاری مســابقات بولینگ 
توســط کلوپ بانوان GBG و جذابیــت این ورزش جمعی، 
تماشــاچیان دیگر یعنی همکاران آقاي حاضر در برنامه را 
چنان به وجد آورد که مشــتاق تجریه ی چنین برنامه هایی 

بودند.« خانــم کاظمی افزود:»مرحله ی فینال مســابقه به 
خاطر حضور مهمانان ویژه و امکان اســتفاده ی همکاران از 
سایر امکانات تفریحی ســالن بولینگ در  فاصله ی بین دو 
رانــد و امکانات پذیرایی، روزی به یاد ماندنی را برای همه ی 

حاضرین رقم زد.« 
دانش نیا و کاظمی در پاســخ به این سوال که آیا برنامه ی 
آتي کلوپ مشخص شده است، اعالم داشتند:»بسیار جالب 
بود با این که بانوان مجموعه، نســبت به بازی بولینگ هیچ 
تجربه ای نداشــتند، اما در مدت کوتاهی آن را فرا گرفته و 
نسبت به آن نگاهی حرفه ای و رقابتی پیدا کردند. به همین 
دلیل  آنها مشتاق هستند تا بتوانند ورزش های دیگری را هم 
مطابق با فضاي این برنامه تجربه کنند؛ این موضوعی است 
که ما از ابتدا برای برنامه های آتی کلوپ مدنظر قرار داده ایم 
و مطمئن هســتیم در اجرایي شــدن این برنامه ها حمایت 

مدیران ارشد سازمان را خواهیم داشت.«
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



 کیا، يکی از تندروترين 
برندهای خودرويی در جهان

کیاموتورز، امروز سه سایت تولیدی در کره ی جنوبی و یک 
کارخانه در کشور اسلواکی، دو کارخانه در چین و یک بخش 
آمریکایی به نام »کیاموتــورز آمریکا« دارد. بخش امریکایی 
کیاموتورز، در 20 اکتبر 2006، به عنوان نخستین کارخانه ی 
مونتاژ محصوالت کیا در وســت پوینت ایالــت جورجیا، با 

هزینه ای بالغ بر یک میلیارد دالر افتتاح شد. 
کیا از سال 2005، بر بازار اروپا تمرکز ویژه ای داشته و تاکنون، 
فروش محصوالتش از مرز یک میلیون دستگاه گذشته  است. 
هم اکنون نیز گســترده ترین خودروساز اروپاست و این تنها 
یکی از موفقیت های این شرکت با سابقه در بازار اروپا به شمار 
می رود. کیاموتورز آمریکا، تنها یکی از سه برندی است که در 
چهار سال اخیر موجب رشد فروش خودرو در ایاالت متحده 
شده و در ســال 2012، برای نخســتین بار مرز 500،000 

دستگاه را درنوردیده است. 
کیــا، بــا خــط تولیــد کاملــی از خودروهــای مفــرح و 
اســپرت، ســطوح جدیــدی از کمــال را طی کــرده و با 
 ترکیــب و ســبک قابل توجــه اروپایــی که پیتر شــرایر 
-طراح ارشــد Chief Design شــرکت- به آن داده است، 
تکنولوژی های برتر، امکانات رفاهی Amenities عالی، قیمت 

مناسب و امکان مالکیت با کم ترین هزینه، فروش خود را توسعه 
بخشیده است. این شرکت، اخیراً به رتبه ی انحصاری »100 
برند جهانی برتر« )Interbrand( پیوسته است و این حرکت 
 را با برنامه ریزی برای رونمایی از هفت خودروی کامال جدید و 
از نو طراحی شــده Redesigned در ســال 2013، ادامه 
می دهد. بیش از یک دهه اســت که کیاموتــورز در ایاالت 
متحده بیش از 1.4 میلیارد دالر ســرمایه گذاری کرده و در 
طول این مدت، نخستین کارخانه ی مونتاژ در وست پوینت، 
بیش از 11،000 واحد شغل کارخانه ای و تصدی گری ایجاد 
کرده است. موفقیت اپتیما و سورنتوی ساخته ی امریکا، رشد 
کیا را سریع تر کرده و این رشد با خط تولید جامع این شرکت 
که شــامل ســدان کادنزا، خودروی شهری سول، اسپورتیج 
شاسی بلند، اپتیمای هیبریدی، ســدان سراتو، خودروهای 
جمــع و جور کوپه و پنــج در، ریو و مینی ون سدوناســت، 

کامل تر می شود.

 دو خودروی کیا در لیست 
رتبه بندی پنج تارنمای برتر خودرويی

کیاموتورز آمریکا، در پنج ســال گذشته، یکی از موفق ترین 
شــرکت  های رو به رشد ایاالت متحده محسوب می شود؛ به 
طوری که با معرفی نسل دوم اپتیما در سال 2010، توانست 

اپتیما، با فروش 152،399 دســتگاه در سال 2012، پرفروش ترین مدل کیا موتورز آمریکا بوده 
و  برای 19 ماه پیاپی این عنوان را از آن خود کرده اســت. در ســال جاری نیز با فروش 83،458 

دستگاه، به دنبال شکست رکورد فروش خود در سال 2012 است.

کيا اپتيـمای LX ، محبوب ترین 
و پرفـروش ترین کيـا در آمریکا

رقم فروش جهانی این خودرو را در سال 2012، به 152،399 
هزار دستگاه برساند و عنوان پرفروش ترین محصول کیا را از 

آن این خودرو سازد. 
امــروز کیاموتــورز، در طراحــی، کیفیت، ایمنــی و ارزش 
به یــک رهبر و پیشــروی صنعــت خودروســازی مبدل 
 شــده اســت. معرفی خودروی کیا اپتیمــای LX، به عنوان 
مقرون به صرفه ترین Most Affordable ســدان ســایز 
متوسط از سوی ســایت Cars.com، گواه Evidence این 
ادعا و نشانه ی موفقیت این برند است. این رده بندی، در حال 
حاضر از ســوی بازار به رسمیت شناخته شده است و وسایل 
نقلیه برای قرار گرفتن در آن، باید حائز شرایط و ویژگی های 

زیر باشند:
- سیستم کروز کنترل

- سیستم انتقال قدرت اتوماتیک
- دوربین عقب

- صندلی برقی راننده
- پنجره های برقی

USB پورت -
wireless بلوتوث و تکنولوژی بی سیم -

- پنجره های قدرت
باید به این نکته نیز توجه کرد که خودروهایی منتخب برای 
رتبه بندی، از لحاظ بها و ارزش نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. 
وب ســایت متولی این امر، برای محاسبه ی قیمت خودرو از 
روش »اضافه کردن پنج سال از هزینه های سوخت به قیمت 

خرید اولیه ی Initial خودرو« استفاده کرده است.
مایکل اســپراگ، معــاون بازاریابــی و ارتباطات شــرکت 
کیاموتــورز آمریــکا )KMA( در بخشــی از ســخنان خود 
 Outstanding اظهار می کند:»عرضه ی محصولی ممتــاز
با طراحــی بی نظیر، کیفیتــی ارزنده، ایمنی بــاال، قیمتی 
مناســب و ویژگی هایــی در حــد رده ی جهانــی از اهداف 
اصلــی و مهــم و وعده هــای برند شــرکت کیاموتــورز به 
مصــرف کنندگان اســت.  نتایــج رتبه بنــدی در رابطه با 
 مقرون به صرفه ترین ســدان ســایز متوســط، بــه وضوح 
تعهــد Commitment کیا در ارج نهادن به مشــتریان را 

مشخص می سازد.«
شایان ذکر است، شــرکت کیاموتورز، با ارائه ی ویژگی های 
بسیار کارآمد در یک طراحی چشم نواز و جذاب، اپتیما را در 
لیســت بسیاری از خریداران خودروی جدید قرار داده است؛ 

به طوری که بسیاری از دوستداران خودرو در پی کیا اپتیما 
هستند. دارندگان کیا اپتیما، این خودرو را این گونه توصیف 

کرده اند:»قابل اطمینان، منحصر بفرد و جسور«. 
در واقع شــما هر آنچه که از یک خودروی مدرن و پیشــرو 
انتظــار دارید، با انتخــاب کیا اپتیمای LX، بــه راحتی در 

اختیارتان قرار می گیرد. 
اپتیمــا، با فــروش 152،399 دســتگاه در ســال 2012، 
پرفروش ترین مدل کیا موتــورز آمریکا بوده و  برای 19 ماه 
پیاپی این عنوان را از آن خود کرده است. در سال جاری نیز 
با فروش 83،458 دســتگاه، به دنبال شکست رکورد فروش 

خود در سال 2012 است.
پاتریک اولســن، ســردبیر Cars.com، بیان می دارد: »کیا 
 اپتیمای LX، با توجه بــه برخورداری از ویژگی های ممتاز و 
ترکیب Combination آنها، قیمت مناسب و هزینه ی سوخت 

پنج ساله اش، در صدر این فهرست قرار گرفته است.« 
طبق آمار تارنمــای Cars.com، اپتیما هیبریدی، در مکان 
پنجم فهرست قرار می گیرد و به نظر می رسد، نسبت به هفت 
خودروی غیرهیبریدی دیگر این لیست، پس از گذشت پنج 

سال مقرون به صرفه تر باشد.

کیــا اپتیمــا )LX 2013(، در ســایت  
CARS.COM، بــه عنــوان مقرون به 

صرفه تریــن ســدان ســایز متوســط 
)Midsize Sedan( معرفــی شــده 

اســت. اپتیما  هیبریــدی نیز، جایگاه 
پنجــم ایــن رده بنــدی را بــه خــود 

اختصاص داد.
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تازه های کیاتازه های کیا



کانسپت جدید کیا نیز که به تازگی در نمایشگاه فرانکفورت 
از آن رونمایی شد، برای رقابت در سگمنت B طراحی شده 
و تلفیقی از رانندگی شهری و سرسختی خودروهای آفرود را 
ارائه می دهد. نیرو )Niro( در مرکز طراحی کیا در فرانکفورت 
و توسط رئیس طراحی بخش اروپایی این شرکت، گرگوری 
گیوم )Gregory Guillaume(، طراحی شــده اســت. به 
همین دلیل محتمل است این محصول به صورت انحصاری 
 )Niro( در بازار اروپا عرضه شــود. نحوه ی رنگ آمیزی نیرو

نشانگر هیبریدی بودن این خودرو است.
ممکن است شما در برخورد نخستین با طراحی خودرو، آن 
را با کلماتی نظیر بازیگوش، شجاع، سرسخت و در عین حال 
شیطان impish توصیف کنید؛ خودروی مفهومی جدید و 
نمایشــی کیا نیرو )Kia Niro( که متناسب با سبک زندگی 
شهری طراحی شده است، آمادگی کامل برای رویایی با تمام 
چالش هایی که احتماالً رانندگان جســور، مغرور و مدرن او 
را بــا آنها مواجه می کنند، دارد. طــراح این خودرو، زیرکانه 
یک ویژگی را بــا بدنه ی عضالنی robust اما در عین حال 
شــیک و زیبای آن ترکیب کرده و ترکیبی از عناصر متضاد 
را در ابعادی از پیش تعیین شــده و جمع و جور به نمایش 

گذاشته است.
این خودرو، حاصل تالش کیا در ســاخت خودرویی جمع و 
جور برای رانندگان جاه طلب individualistic و سختگیری 
است که ابعاد و اندازه ی خودرو برایشان مالک و معیار است. 
این خودرو که در اســتودیوی طراحی کیــا در فرانکفورت 
)Kia’s Frankfurt Design Studio( و با توجه به سلیقه و 

انتظارات اروپایی ساخته شده است، گزینه های جذابی را به 
نمایش می گذارد که با سبک خودروهای کوچک تر هم خوانی 

چندانی ندارد. 
نیــرو )Niro( در پــی وارد کــردن یــک تصویــر 4×4 به 
خودروهای سگمنت B است و گرچه سبکی محکم و استوار 
دارد، اما سریع و چابک بوده و در هر شرایطی این آمادگی را 
دارد که حافظ جان و مال سرنشینان خود در موقعیت های 

خطرناک باشد.
گرگوری گیوم )Gregory Guillaume(، طراح اصلی بخش 

فرانکفورت کیا و رهبر این تیم مفهومی، اظهار داشــت: »ده 
 SUV ســال پیش مردم به دنبال خودروهایی در ســگمنت
بودنــد، اما با مهاجرت migrate روزافزون مردم به ســوی 
ســگمنت B اکنون آنها در پی خصیصه هایی نظیر قدرت و 

فردیت هستند.«

 سايز جمع و جور بر روی يک پلت فرم جديد
گرچه نیرو )Niro(، به قصد ارائه ی طرحی محکم و تنومند 
ساخته شده است، اما ابعادی نسبتاً جمع و جور بر روی یک 
پلت فرم کاماًل جدید دارد و ممکن است پایه و اساس تولید 

محصوالت سگمنت B کیا در آینده باشد.
تیــم طراحــی، بــا هــدف ســاخت طرحــی تنومنــد و 
پیش اندیــش  purposefull آغاز به کار کــرد و هر چند 
خودرویی ســاخت که ظاهر بیرونی دو تُنی شگفت انگیز آن 
با وضعیت چرخ ارتقا یافت، اما طول 4.185، عرض 1.850 
و ارتفاع 1.558 ســانتی متری، آن را در زمره ی خودروهای 

شهری قرار داده است.
ظاهر بیرونی، با رنگ آمیزی تیره و ســقفی مرتفع از جنس 
فوالد ضد زنگ stainless زیبایی و وضعیت متعادلی یافته 
است. این ساختار دو وجهی به همراه کل کابین، برای ظاهر 
نیرو )Niro( حاشیه ای به شدت تکنولوژیکی و منحصربفرد 
به ارمغان مــی آورد. همچنیــن باید افزود ایــن خودرو با 
جاپایی هایــی در باالی کناره های پایین خودرو که با همین 
چین و شــکن ها در لبه های پایین تر تکرار می شوند، حسی 
را ایجــاد می کند که گویی خــودرو در حال بیرون آمدن از 

پوسته ی خود است.
 asymmetric لبه ی جلویی خودرو، همان توده ی نامتقارنی
از ســوراخ های دریچه ی هوا را دارد که بــر روی خودروی 
مفهومی Provo در نمایشــگاه ژنوا نیز دیده می شد. ظاهر 
جلویی جســورانه و پرخاشــگر با چراغی یخــی که تامین 
کننده ی نور اصلی اســت با نواری از چراغ های روز در لبه ی 

چراغ ها و نیز نورافکن ها کامل می شود. 
ورود از طریق درهای پروانه ای butterfly دو ســطحی با 
دســتگیره هایی در پایین که رو به سقف گشوده می شوند، 

میسر می شــود. آیینه های دری همراه با دوربین های رو به 
پایین داخلی، مستقیماً بر پنجره های کناری سوار شده اند.

بخشی از دســته چراغ های پشــتی به عنوان عنصر اصلی 
معمــاری دریچه ای، به گونه ای نوســان پیدا می کند که در 
فضای بار نــور و دید خوبی ایجاد کننــد و بخش دوم این 
دسته چراغ ها، امنیت ســایر رانندگان و اشخاص حاضر در 
جاده را تأمین کرده و امکان دیدن خودرو در تاریکی را برای 

آنها فراهم می کند. 
دریچه بر فضای بار بزرگی از جنس فیبر کربن باز می شــود 
که آمادگی پذیرش تجهیــزات و ابزارآالت مورد نیاز راننده 
و مســافران و نیز چمدان های آنها را در مســافرت خارج از 

شهر دارد.
بررسی شکل و شمایل ظاهری نیرو )Niro( با در نظر گرفتن 
تایرهای خــاصR 40/225 20 که بــر روی چرخ های 20 

اینچی آلومینیومی سوار است، کامل می شود.

 رؤيايی اما عملی
گرچه ممکن اســت نیرو )Niro(، نگاه طراحان به مدعیان 
آینده ی سگمنت B باشد، اما این بدان معنی نیست که این 
خودرو صرفاً نتیجه ی پرواز ذهن خیال پرداز آنهاست. گیوم 
 ،B تصریح کرد:»از همان آغاز، این پروژه ی خاص ســگمنت
نقطه ی اوجی بود که رقبای کیا به سختی خواهند توانست 
به آن نزدیک شوند و نیرو )Niro( نیز مانند Provo در آینده 
هــدف ما خواهد بود.« عالوه بر نکات ذکر شــده باید گفت 
نیــرو )Niro(، با نوعی از موتور گاما 1.6 لیتری توربوشــارژ 
کیا با قدرت 160 اســب بخار )160ps( همراه شــده است. 
در نیرو )Niro(، موتور و سیســتم انتقال قدرت دو کالچه و 
هفت سرعته تنها در خدمت چرخ های جلویی هستند و یک 
سیســتم الکتریکی- هیبریدی مجهز به ترمز احیا کننده ی 
نیرو، زمانی که شرایط جاده نیروی بیش تری می طلبد، تا 45 

اسب بخار به چرخ های عقبی قدرت انتقال می دهد.

 سبک درونی فوق العاده
بخش داخلی، با توجه به طبیعــت تنومند نیرو )Niro(، به 

 Kia Niro  کيــا نيـرو
یک قهـرمان شهری 

خودروی مفهومی متناسب 
با ســبک زندگی شــهری در 
 IAA نمایشــگاه بین المللی

پرده برداری شد

مدعی احتمالی
 در سگمنت B  با سبکی جدید

موتور T-GDi 6/1 لیتری 
با قوای محرکه  هیبرید الکتریکی

طور مشــخص برای انجام فعالیت های بیرونی و پر جنب و 
جوش طراحی نشده است.

صندلی هــای جلویی نیرو )Niro(، ماننــد Provo یک تّکه 
است و به جای آن پشتی های تاشو، یک صندلی دو قسمتی 
مجزا را مهیا می ســازند. این صندلی ها که هر از چند گاهی 
مورد استفاده قرار می گیرند، به دارندگان این خودرو امکان 
می دهد تــا زمانی که فضــای فیبر کربنی پــر از چمدان، 

تجهیزات و بار است، به راحتی درون خودرو قرار بگیرند.
استفاده ی گسترده از چرم ســیاه آتشفشانی Volcano در 
داشــبورد جلویی، رنگ ســیاه یا آلومینیوم بــراق نوارابزار، 
تابلوی کنترل ها و ســایر موارد در کابین، حسی از کیفیت و 
نازپروردگــی را القا می کند. وجود جعبه ی پدالی که به طور 
کامل قابل تنظیم است و فرمان چرمی و آلومینیمی معقر، 

نشیمنگاه بی عیب و بی نقصی را فراهم کرده است. 
نوارابــزار دیجیتالــی فوق العــاده ای در مقابــل راننده قرار 
دارد و می تــوان آن را به گونــه ای تنظیم کرد که اطالعات 
مناســب را به دســت دهد. اطالعات اصلی در این نوارابزار 
و اطالعــات فرعی و کم اهمیت، بر روی صفحه ی کنســول 
مرکزی به نمایش درمی آید. این صفحه ی مرکزی، همچنین 
تصاویــر زنــده ی دوربین هــای فیلم برداری کــه در جلو و 
عقب و در کنار آیینه های بغل و دیگر قســمت های خودرو 
قــرار دارند، ضبط کرده و به نمایــش می گذارد و اطالعات 
و امکاناتــی چــون ارتفاع خــودرو، قطب نما و ســرگرمی، 
بلوتــوث، جهت یابی ماهواره ای و نقشــه را در اختیار مالک 
 قــرار می دهد. در قســمت بــاال، بین تونل انتقــال قدرت

transmission tunnel )یعنــی میــل گاردن کــه در 

زیر بدنه ی خودرو قرار دارد( و داشــبورد اصلی دو ســتون 
آلومینیومی قرار دارد. این دو ستون در نگاه نخست، به نظر 
تنها ستون محکم و ســاده ای به نظر می رسند، اما با لمس 
آنها، متوجه سایر عملکردهای آنها می شوید. دکمه ی روشن 
و خاموش موتور و کنترل سیستم انتقال در این قسمت قرار 
دارند.  شما با کنترل های لمسی این قسمت، می توانید سایر 
امکانات خودرو نظیر سیستم های سرگرمی و نمایشگر را نیز 

تنظیم کنید.
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تازه های کیا تازه های کیا



 با کیا سول لذت رانندگی را تجربه کنید
کیا ســول جدید، بر همان اصول طراحــی کیا وفادار مانده 
و بــا طرحی مدرن و ویژگی تکمیــل یافته ی دینامیکی، به 
همراه طیــف متفاوتی از موتورهای کم مصرف ارائه شــده 
است. طراحی خارجی باشکوه و جدید کیا سول، از خودروی 
مفهومی Track’ster سال 2012 الهام گرفته شده و بی آنکه 
 appearance خصوصیات اصلی را از دست بدهد، ظاهری

جدید، لوکس و تمام عیار پیدا کرده است.
بزرگ تریــن تغییــر فنی کیــا ســول 2014، تصویب یک 
پلت فرم جدید بر اســاس تازه ترین مدل کیا ســید اســت. 
بنابرایــن به لحــاظ ویژگی های ســواری نســبت به مدل 
پیشــین، تا حد باالیی بهبــود و برتری یافتــه و رانندگان 
را بــا ســواری خاصی در جاده هــا به اوج لــذت و هیجان 
رانندگی می رســاند. نسل دوم second-generation کیا 
ســول نیز، در کالس خود بــه بهترین خودرو مبدل خواهد 
شــد. برای این ادعا ســند محکمی داریم مبنی بر این که 
با به روزرســانی upgraded سیستم تعلیق خودرو، بدنه تا 
29 درصد محکم تر شــده و با عایق صوتی که صدای داخل 
کابین را تا حدود 3 دســی بل کاهــش می دهد، این امر به 
طور کامل محقق می شود. افزایش فاصله ی میان محورها و 
در نتیجه اندازه ی خودرو، بر گستره ی داخلی کابین افزوده 
و فضای بیش تری را در اختیار سرنشــینان قرار داده است. 
هم چنیــن حجم صندوق عقب به عالوه ی فضای اضافی زیر 
کف، با 4 درصد افزایش به 354 لیتر افزایش یافته اســت. 
 Environmental performance عملکرد زیست محیطی
مدل جدید بهبود یافته و انتخاب های متعددی را پیش روی 
خریداران قرار داده است. به طوری که دست خریداران برای 
انتخــاب میان آخرین مدل 1.6 لیتــری بنزینی کیا GDI و 
موتور دیزلی CRDI و همچنین گیربکس شش دنده ی دستی 
و یا شش سرعته ی اتوماتیک باز خواهد بود. شایان ذکر است 
هر دو موتور مشابه مدل قبلی هستند. این موتور، بهره وری 
مصرف ســوخت را بهبود بخشــیده و گازهــای گلخانه ای 

کم تری تولید می کند.
کیا سول جدید، در سال 2014 پس از قیمت گذاری و تأیید 
نهایی به لحاظ دســتگاه انتقال ســرعت، بهره وری مصرف 
ســوخت و تجهیزات به کار رفته در خودرو، راهی بازارهای 

سراسر اروپا خواهد شد.

خـودروهای کيـاموتورز 
در نمایشگاه فرانکفورت

 پیکانتوی جديد؛ خودروی دوست داشتنی 
پیکانتوی جدید دوگانه ســوز، در پاســخ بــه تقاضای رو به 
افزایش مشــتریانی پا به عرصه ی وجود گذاشــته است که 
خواســتار خودروهای کوچک با هزینه هــای کم تر بوده اند. 
به همین منظور پیکانتو LPG نیز در نمایشــگاه فرانکفورت 
امســال در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت تا به آنها 
معرفی شود. این مدل جدید، با موتور سه سیلندر 1 لیتری 
Kappa، 90 نیوتن متر گشــتاور تولید می کند. با پیکانتوی 

گازســوز جدید، موضوع کاســتن از هزینه ها محقق شده و 
کیاموتــورز به وعده ی خود که همانا تالش برای بهره وری و 

کاهش مصرف سوخت است، جامه ی عمل می پوشاند.
مدل جدید، به ازای هر 100 کیلومتر تنها 5.8 لیتر گاز مایع 
)LPG( مصــرف کرده و در هــر کیلومتر تنها 100 گرم گاز 
دی اکسیدکربن منتشر می کند. با سیستم خودکار روشن و 
خاموش )ISG(، این رقم بــه 5.6 لیتر در هر 100 کیلومتر 
و 97 گرم دی اکســیدکربن در هر کیلومتر کاهش می یابد. 
سیستم )ISG(، به کاهش مصرف سوخت به طرز چشم گیری 
کمک می کند؛ یعنی مثال زمانی که اتومبیل در ترافیک است 
و حرکت نمی کند، موتور آن به خودی خود خاموش شده و 

دوباره با فشار پا بر روی پدال گاز، روشن می شود. 
بر روی پیکانتوی گازســوز جدید، دو مخزن سوخت نصب 
شــده است. یکی مخزن معمولی است که با حجم 35 لیتر، 
در موقعیت معمول یعنــی جلوتر از محور عقب و یکی هم 
مخزن ســوخت تحت فشــار با حجم 27 لیتر است که در 
زیــر کف صندوق عقب، جایی که قباًل الســتیک زاپاس در 
آنجا نگهداری می شد، تعبیه شده است. رانندگان می توانند 
برای گردش از بنزین به گاز مایع، به ســادگی دکمه ی روی 
داشــبورد را فشار دهند. مخزن گاز مایع و تجهیزات وابسته 
بــه آن، وزنی بالغ بر 51 کیلوگــرم به وزن پیکانتوی جدید 
کیاموتورز اضافه کرده است. بنابراین به منظور حفظ شتاب 
سریع »0-100 کیلومتر در 14.5 ثانیه« نسبت دنده ی آخر 
به 8.6 درصد کاهش یافته اســت. حداکثر ســرعت آن هم 
نســبت به مدل بنزینی 1 لیتری، بر عدد 150 کیلومتر بر 

ساعت، بدون تغییر باقی مانده است.
با بهبود سیســتم انتقال قــدرت powertrain پیکانتوی 
جدید و حفظ تمامی موارد کلیدی که باعث محبوب شدن 
کوچک ترین خودروی کیا در سراسر اروپا شده، این خودرو، 
فروشی بالغ بر 50 هزار دستگاه در سال را در کارنامه ی خود 

به ثبت رسانده است.

مدل جدید کیا ســول، هم زمان با شــصت و پنجمین سال روز مسابقات نمایشگاه بین المللی خودرو 
)IAA( در فرانکفورت، رونمایی شد. هم چنین در این مراسم، برای نخستین بار از یک خودروی شهری 

سگمنت B، از خودروهای مفهومی جدید شرکت کیا با نام نیرو )Niro(، رونمایی شد. در این مراسم، 
دو خودروی پیکانتوی گازسوز )LPG( و اپتیمای مدل روز نیز حضور داشتند.

)Niro( تسخیر آينده با کیا نیرو 
کیاموتورز، همچنین خودروی مفهومی اروپایی جدید خود 
به نام کیا نیرو )Niro( را که برای رقابت در بخش B در نظر 
گرفته شده است، در این مسابقات به نمایش می گذارد. این 

خودرو، برای محیط شهری ساخته شده است.
کیا نیرو )Niro(، در واقع پیش نمایش سیستم انتقال قدرت 
جدیــد کیاموتورز، یعنی موتور گاما 1.6 لیتری توربوشــارژ 
است. این خودرو، هم چنین به نسل جدید موتورهای شرکت 
کیا مجهز شــده اســت. یعنی موتور 1.6 لیتری گاما که از 
طریق یــک گیربکس 7 دنده و سیســتم انتقال قدرت دو 
کالچه، 160ps توان تولید می کند. این خودرو، در چرخ های 
جلو، موتور 160 اســب بخاری GDI بنزینی و در چرخ های 

عقب، موتور الکتریکی 44 اسب بخاری دارد.

 کیا اپتیما پیشرفته و مدرن 
در نمايشگاه فرانکفورت

در پاسخ به بازخورد و انتظارات expectations مشتریان 
و همچنیــن تحوالت رقابتی بخش D بــازار خودروی اروپا، 
نمایشــگاه فرانکفورت، کیــا اپتیمای مــدل روز را نیز در 
معــرض دید بازدیدکننــدگان خود قــرار داد. کیا اپتیمای 
به روز که تحت نظارت پیتر شــرایر، طراح ارشد کیاموتورز، 
طراحی شــده است، حرف های بسیاری برای گفتن و دالیل 
محکمی بر قدرت نمایــی در این بخش دارد. از جمله موارد 
 ،LED تغییرپذیرفته ی اپتیمای جدید می توان به چراغ های
مه شکن ها، چراغ های عقب، رینگ ها و سپرهای جدید اشاره 

نمود.
نه تنها طراحــی و ویژگی های بصری visual این ســدان 
محبوب، مورد بازنگری قرار گرفته، بلکه کیاموتورز بر پاالیش 
و افزایــش بهره وری هر چه بیش تر ایــن مدل تمرکز کرده 
است. در واقع، این افزایش بهره وری به عنوان یکی از اهداف 
اصلی، در دستور کار مهندسان شرکت کیاموتورز قرار گرفته 
است و به آن به عنوان حوزه ی کلیدی بهبود و پیشرفت نگاه 
می شود. در این راستا، برای کاهش ورود صدا به درون کابین 
خودرو، اقدامات زیادی انجام شــده است؛ نظیر استفاده از 
یک کمک فنر دینامیکی در سیستم تعلیق عقب، بهبود مواد 
عایــق صدا و بهره گیری از رینگ های محکم تر. این اقدامات 
موجب شــده تا شــدت صدا در درون کابین خودرو تا 3.3 

دسی بل کاهش یابد.
با توجه به مدل خودرو، آپشــن های دیگری هم وجود دارد، 
شامل: سیســتم کمکی پارکینگ هوشمند )SPAS(، کلید 
هوشــمند و دکمه ی استارت با آیینه های تاشوی اتوماتیک، 
ســان روف پانوراما تاشــو retractable، گرمکن صندلی 
عقب و فرمان، سیستم کمک ترمز )BAS(، سیستم کنترل 
پایداری الکترونیک )ESC(، سیستم کمکی کنترل برای آغاز 
.)VSM( و مدیریت پایداری خودرو )HAC( حرکت در شیب
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تازه های کیا تازه های کیا



 1- ابزارهــای بهینه ســازی موجــودی را مد نظر 
قرار دهید.

ابزارهای بهینه ســازی موجودی، همان تسهیالتی هستند 
که شــرکت ها به منظور ارزیابی کل شبکه و تعیین بهترین 
خط مشــی موجــودی برای هــر محصول در هــر حلقه از 
زنجیره ی تأمین خود، در جستجوی آنها هستند. این ابزارها 
معموالً نرم افزار مستقلی هســتند و از داده های موجود در 

سیستم های ERP1 و WMS2 استفاده می کنند.
ابزارهای بهینه سازی، تغییرپذیری تقاضا و عرضه را محاسبه 

کرده ســپس پارامترهایی را بازتولید می کنند که بر مبنای 
آنهــا حجم موجودی مورد نیاز نگهداری، به منظور مقابله با 
تغییرات تعیین می شــود. افزایش عمومی بهره گیری از این 
ابزارها از سوی شرکت ها، به این دلیل است که سیستم های 
تراکنشــی قدیمی کــه در مراکــز توزیع آنها مســتقرند، 

قابلیت های بهینه سازی پیش برنده ای ندارند.

 2- راه کارهــای تجــاری ای را بــه کار گیريــد که 
از تحلیل هــا، بــدون درنــگ و به صــورت يک جا و 

يکپارچه بهره می برند.

عالی  دستورالعمل  هشت 
در بهبود مدیریت موجودی

گردآوری و ترجمه:
مسعود مهدي زاده
سمــت:

کارشناس 
کنترل موجودی
 و آمار

ساده و بدون تعارف باید گفت دوران استفاده از نرم افزارهای 
صفحه گسترده ای مانند Excel، برای مدیریت موجودی به 

سر آمده است.
فرآیند فروش قدرتمند و راه کارها برای برنامه ریزی عملیات، 
در حال حاضر، از تجزیه و تحلیل هایی استفاده می کنند که 
اطالعات مربوط به تقاضا، زنجیره ی تأمین و داده های مالی 
را گرفته و آنها را در هر سطحی که باشند، تحلیل و بالفاصله 

پاسخ را ارائه می کنند.
البته باید اذعان داشــت کار کردن بــا داده هایی که بر یک 
بستر مشترک موضوعی هستند، بسیار مهم و کلیدی است. 
چرا که همــواره تصویری از موجودی و هزینه ها پیش روی 
شــما خواهد بود و بــرای برنامه ریزی بــرای این دو که در 
تعامل با یکدیگر هســتند، بستر مشــترکی وجود دارد. این 
موضوع، امکان در اختیار گرفتن موجودی لحظه ای هر قلم 
از محصوالت را برای شما میسر می سازد. از طرفی دیگر شما 
باید بدانید چه بخشــی از موجودی سابقاً به چه مشتریانی 
اختصاص یافته اســت؛ گفتنی اســت اطالعات اقالمی که 
تأمین کننده برای شما فرســتاده است نیز در همین مدل 

در دسترس است.
عــالوه بر این موارد، در ســایه ی آمادگی و قابل دســترس 
بودن بالفاصله ی اطالعات که این سیستم ها برای کاربر مهیا 
می کنند، مدیران می توانند بر فرصت هایی که از جابه جایی 
موجودی حاصل می شود، سرمایه گذاری کرده و به طور کلی 
از نقــش مراکز توزیع صرف نظر کنند. بــرای مثال امروزه 
شــرکت ها می توانند حامالن دریایی کاال را انبارهای سیار 
خــود تلقی کرده و به این ترتیب حتی تا پیش از رســیدن 
محمولــه به بندرگاه، موجــودی این انبارهای ســیار را به 
مشــتریان خود پیش فروش کنند. کاالها، معموالً از بندرگاه 
به مراکز گشایش کانتینرها ارسال و سپس به مراکز توزیعی 
فرستاده می شوند. در این مراکز، بر روی فرآیند ارسال کاال 
و محصول به فروشــگاه های خرده فــروش، تصمیم گیری و 
اجرا می شــود. در این میان نرم افزارهای کنترل موجودی، 
یک مرحله ی زمان بــر را از این فرآیند حذف نموده اند؛ چرا 
که دیگر شــما می دانید چه چیزی خواهد آمد و برچســب 
شناســایی الکترونیکی هر قلم نیز بــه دقت روی آن نصب 
شده است. بنابراین در همان آغاز فرآیند که کاالها به مراکز 
بازگشایی محموله می رسند، خرید هر فروشگاه خرده فروشی 
بدون دخالت مراکز توزیع، به آدرس وی ارسال خواهد شد.

 3- نسبت به همه ی اقالم نگاه يکسانی نداشته 
باشید.

الگوهای تغییرپذیری عرضه و تقاضای کاالها با هم یکسان 
نیستند. بر روی کاالهایی تمرکز کنید که گرچه 20 درصد 
از تنوع موجودی را تشکیل می دهند، اما در عمل 80 درصد 
جریــان موجودی به آنها مربوط اســت. به منظور باال بردن 
حداکثری فروش و سود حاصل از آن موجودی، این اقالم را 

در يک نگاه ســاده، موجودی برای زنجیره تامین همچون خونی اســت که از گره ای به گره ديگر 
در آن جريان می يابد و به آن حیات میبخشــد؛ در هر گره يافتن يک تعادل مطلوب و دقیق بین 
عرضه و تقاضا حیاتی میباشــد، چرا که در صورت نگهداری موجودی کم، با خطر از دســت رفتن 
فروش مواجه خواهید شــد و يا بايد مشتريان را برای دريافت کاالی سفارش داده شده منتظر 
نگه داريد. حال اگر موجودی نگه داشته شده زياد باشد، آنگاه فضای بزرگ تری برای نگهداری، 
وســايل حمل و نقل، انجام کارهای مربوط به ضبط و ربط و رســیدگی، نیروی انســانی و در نهايت 

سرمايه و پول بیش تری مورد نیاز خواهد بود.
شــما حتی پس از دريافتن حجم درســتی از موجودی که می بايست نگهداری کنید، از ايجاد يک 
جريان مناســب از آن موجودی بی نیاز نخواهید بود. جريان موجودی، تنها به موضوع جابجايی به 
موقع کاالهای فیزيکی از محل تأمین کننده به انبار محدود نمی شود، بلکه عالوه بر آن، مديريت 
ورود حجم بســیار زياد اطالعات پیش از رســیدن کاالها به حلقه ی دريافت کننده، نیز بخشی از 

مديريت جريان موجودی به حساب می آيد.
 Modern Materials در مطلب پیش رو، جمعی از زبده ترين کارشناسان کنترل موجودی مؤسسه ی
Handling، با تجربه ی 80 ســال فعالیت در اين حوزه، هشــت توصیه ی راهبردی جهت مديريت 

موجــودی در زنجیره ی تأمین را ارائــه کرده اند. رويکرد اين کارشناســان در ارائه ی توصیه ها، 
مبتنی بر برنامه ريزی و اجرا بوده و در کنار آنها، موارد اســتفاده از فن آوری های پیشــرو جهت 
بهره گیری از اين خطوط راهنما، مورد بررســی قرار خواهد گرفت. کارشناســان اين مؤسسه در 
اين مقوله شما را به روش هايی ارجاع می دهند که در چند سال گذشته برخی شرکت ها از آنها 

غفلت کرده اند.

به بهترین نحو ممکن مدیریت کنید.
برخی از شرکت ها نه تنها برای هر قلم برنامه ی جداگانه ای 
دارند، بلکه نرخ پوشــش3 جداگانــه ای را نیز برای هر گروه 
 A از اقالم هدف گــذاری نموده اند. مثال جهــت اقالم گروه
)پرمصرف( نرخ پوشش 99 درصد، گروه B )متوسط مصرف( 
98 درصــد و گــروه C )کم مصرف( 95 درصــد را مد نظر 
قرار داده اند. بدیهی اســت هر گروه نسبت به سایر گروه ها، 
خط مشــی موجودی و روش پیش بینــی تقاضای متفاوتی 

خواهد داشت.

 4- چشــمان خود را بر عملکــرد تأمین کنندگان 
باز نگاه داريد.

تأمین کنندگانــی وجود دارند که در زمان بندی، ثبات الزم 
را نشان نمی دهند و یا به تحویل به موقع بر مبنای تعهدات 
خود پایبند نیســتند. البته موضوع فقط به زمان بندی ختم 
نمی شود، بلکه اگر به طور مثال شما از قطعه ای 1000 جعبه 
ســفارش می دهید و 900 جعبــه دریافت می کنید، در این 

صورت نیز عملکرد تأمین کننده قابل قبول نیست.
کارشناســان خبره در خصوص تأمین کنندگان پیشــنهاد 
می دهنــد که بر عملکرد آنها نظارت ســخت گیرانه صورت 
بگیرد. بیش تر سیستم ها تعداد و کیفیت کاالی دریافتی را 
با تعداد و کیفیت کاالی سفارش داده شده و یا زمان واقعی 
تحویل را با موعد قول داده شده مقایسه می کنند. این موارد 
از شاخص هایی به شمار می روند که به منظور تعیین قابلیت 
اطمینان بــه تأمین کننده، می توانند مورد ردیابی و تحلیل 

قرار گیرند. 
گرچه بســیاری از این اطالعات در یک سیستم WMS، به 
طور معمول در دســترس هستند، اما به ندرت پیش می آید 
کســی برای تمایز تأمین کننــدگان غیرقابل اعتماد به این 

اطالعات نظری بیافکند.
شــما پس از تشــخیص و تعیین تأمین کنندگان غیرقابل 
اعتماد، می توانید مراتب نارضایتی خود را به ایشــان اعالم و 
مشکالت موجود را به یاری آنان حل کنید و به این ترتیب به 
سوی بهبود عملکرد آنها گام بردارید. در نهایت ممکن است 
ناگزیر شــوید تا موجودی بیش تــری از اقالم مربوط به آنها 
را جهت مقابله با تغییرپذیری عملکردشان، نگهداری کنید.

 5- ويژگی های ضروری را پی گیری کنید.

در چند سال اخیر، پی گیری اصالت کاال و قابلیت ردیابی آن، 
در صدر وظایف مدیران کنترل موجودی قرار گرفته است.

اگر شــما عناصری دارید کــه می توانید بــا ترکیب آنها با 
یکدیگــر محصول نهایی تولید کنیــد، پس بدین منظور به 
امکاناتی نیاز دارید تا از طریق شــماره ی مندرج بر روی هر 
یــک از آن عناصر، به اطالعاتی پیرامون نحوه و زمان تولید 
آنها دسترسی داشته باشید. نکته ی مهم و کلیدی آن است 
کــه می توانید این ویژگی ها را در جایــی ثبت کنید، بدون 
این که به افزایش نیروی انســانی و هزینه های رسیدگی به 
آنها نیاز باشد. پیشنهاد می شــود به صورت الکترونیکی به 
ثبت اطالعاتی مانند کشور سازنده، شماره سریال و شماره ی 
انباشته ی فروشنده اقدام و سپس از طریق EDI4 یا ASN5 به 

حلقه ی بعدی زنجیره ی تأمین ارسال کنید. 
اگر چنین نکنیــد، آنگاه با دخالت دســتی در این فرآیند، 
ممکن اســت فضا و نیروی انسانی با شتابی سریع از کنترل 
شــما خارج گردند. همچنین افزایش قابلیت ردیابی، امکان 
می دهد تا شرکای تجاری با شفافیت بیش تری فعالیت کرده 

و قادر باشند تصمیم های بهنگام تری اتخاذ کنند.

 6- ابزارهای سیار را به کار بنديد.

امروزه جهت ثبت داده های موجودی، استفاده از فن آوری ها 
و رابط های کاربری ســیار بســیار متداول شده است. دیگر 
زمان آن نیست که شرکت ها با ادعای پیچیدگی کارهایشان، 
نخواهند از راه کارهای ســیار جهت افزایش دقت اســتفاده 
کنند. فن آوری های ســیار، نه تنها سطح خدمت به مشتری 
را در فرآیند فروش افزایش می دهند، بلکه زمانی که ســطح 
موجودی پایین اســت، قادرند داده هــا را از مرکز توزیع به 
فروشــگاه بازتولید کنند. ابزارهای ســیار، امکان دسترسی 
ســریع به داده ها و اطالعات درســت را فراهم می کنند؛ به 
نحوی که مدیران، به خصوص در مراکز توزیع، می توانند در 
مورد موجودی، تصمیم های فوری اتخاذ کنند. همچنین این 
ابزارها، با حذف خطاها و تأخیرهای مربوط به فرآیند ثبت بر 
روی کاغذ، صحت عملیات، اثربخشی و سرعت کلی تجارت 

شما را بهبود می بخشند.

 7- در مورد اقالم کم مصرف و منسوخ هوشیارانه 
عمل کنید.

با تمرکز بر اقالم پرمصرف سودآور، هرگز نخواهید توانست 
از تجارت اقالم کم مصرف چشم پوشــی کنید. اگر این اقالم 
را نفروشــید، آنها هر روز فضای بیش تری را اشغال کرده و 
نیروی کار و سایر منابع را به خود اختصاص می دهند. به این 
ترتیب خطر منسوخ شدن آنها باال می رود و حتی در بسیاری 
از مواقع نیز مانعی بر ســر راه خرید و فروش اقالم عمومی 
خواهند شد. سؤالی که مرتب باید از خود بپرسیم این است: 

»آیا من به اقالم کم مصرف انبارهای خود نیاز دارم؟«
هر قدر شما مراکز توزیع بیش تری داشته باشید، به نگهداری 
موجودی بیش تری اقدام خواهید نمود. اگر شما همه ی آن 
موجــودی را به یک مرکز توزیع منتقل کنید، قادر خواهید 
بود کل تغییرپذیــری تقاضا را در یک جا تجمیع کرده و از 

این طریق موجودی مورد نیاز را کاهش دهید.
به هر حال اقالم کم مصرف به راحتی فراموش می شوند؛ اما 
یک مدیر خوب، به طور مرتب به دنبال فروش این اقالم بوده 

و یا آنها را به فروشگاه های حراجی ارسال می کند.

 8- از باز کردن فضای انبار غفلت نکنید.

با باز کردن مناســب فضای انبار نه تنهــا فضای بیش تری 
فراهم می شود، بلکه اقالم پرمصرف را در دسترس قرار داده و 
به محوطه ی باراندازی و بارگیری نزدیک تر می کند. این کار 
به کاهش فاصله های جابه جایی و افزایش ظرفیت پذیرش و 
بهره وری می انجامد. متأســفانه بسیاری از شرکت ها موضوع 

باز کردن فضای انبار را به فراموشی می سپارند.
در شرکت هایی که از مدیریت خوبی برخوردارند، باز کردن 
فضای انبار یک فعالیت روزمره و نه فصلی و ساالنه به شمار 
می رود. ایــن امر به عنوان فعالیت روزمره، عملیاتی کوچک 
و در عین حال قابل مدیریت اســت. اما اگر باز کردن فضای 
انبار را به صورت ساالنه انجام دهید، به یک عملیات بزرگ و 
وقت گیر تبدیل می شود. هم چنین توصیه می شود کاالهایی 
که احتمال دارد با هم سفارش داده شوند، شناسایی شوند. 

چرا کــه با این کار، کاالها را در هنــگام جابه جایی نزدیک 
هم قرار خواهیــد داد. این امر در نهایت به کاهش فاصله ی 
جابه جایــی و در نتیجه به کاهش هزینه ی نیروی کار منجر 

خواهد شد.
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دانـــش دانـــش



 1. خودروی خود را سبک کنید
نیرو برابر است با جرم × شتاب؛ این معادله ی ساده ی فیزیک، 
برای همه واضح و روشــن است. معادله ی برآمده از این قانون 
)F= m a( به معادله ی بنیادین مکانیک کالسیک معروف است 

و طبق آن، شــتاب Acceleration یک جســم برابر است با 
نیروهای خالص وارده، تقسیم بر جرم جسم. وزن خودرو، یکی 
از مهم ترین نکاتی است که در بحث بهره وری سوخت مطرح 
است. از این رو خودروسازان در فرآیند تولید، تالش خود را بر 
کاهش وزن خودرو معطــوف می کنند تا به بهره وری مصرف 
سوخت دســت یابند. شــما نیز می توانید از اضافه بار پرهیز 
کرده و وسایل کم تری را درون خودرو جاسازی کنید. هر چه 
خودروی شما سبک تر باشــد، در نتیجه سوخت کم تری هم 
مصرف خواهد کرد. بنابراین قانون نخست را به خاطر بسپارید؛ 
این که پیش از حرکت هر گونه اشــیاء غیرضروری را از درون 

خودرو به بیرون انتقال دهید.

 2. الستیک های خود را بشناسید
از دیگر قوانین ســاده و کاربردی فیزیک، این اســت که هر 
چه اصطکاک باال باشــد، ســرعت جســم پایین تر است. اگر 
فشــار هوای الســتیک های خودروی شــما بیش از حد کم 
 Rotational باشــد، موجب افزایــش اصطکاک چرخشــی
خواهد شــد؛ این امر باعث افزایش دور موتور خودرو شــده و 
به همراه آن سوخت بیش تری مصرف می شود. بنابراین، باید 
به طور منظم فشار هوای الستیک ها را چک کرده و مطمئن 
شــوید که در شرایط مناسبی قرار دارند. الستیک هاي کم باد، 
هم چنین از ایمنی خودرو و عمر الســتیک می کاهند؛ پس با 
تنظیم به موقع باد الستیک خودرو عالوه بر باال بردن ایمني، 
مصرف ســوخت خودروی خود را تــا 3 درصد کاهش داده و 
ضمن صرفه جویي در مصرف ســوخت، تا میزان 3 درصد نیز 
از مزیت اقتصادي عمر مفید الســتیک بهره مند مي شــوید. 

فشار هوای الســتیک خودرو، باید به همان میزانی باشد که 
 Regular سازنده ی خودرو توصیه کرده است. با بررسی منظم
و مداوم الستیک ها، این اطمینان را حاصل کنید که باد آن از 
حد تعیین شده کم تر نباشد؛ چرا که در این صورت، کم بادی 
موجب تولید حرارت بیش تری در الستیک می شود. حرارت، 
بزرگ ترین دشمن الستیک اســت و بر فرسایش دو سویه ی 
آن افزوده و مصرف ســوخت را باال می برد. برای آسان تر شدن 
کار، ما به شما پیشــنهاد می کنیم از الستیک های دوست دار 
محیط زیست استفاده کنید. این الستیک ها از الستیک های 
معمولی سبک تر بوده و اصطکاک چرخشــی کم تری دارند. 
شــما با این الستیک به راننده ی دوســت دار محیط زیست 
مبدل خواهید شــد. به فشار الســتیک خودرو توجه کنید و 
عالوه بر آن بســیار مهم و ضروری است که الستیک خود را 
 در شــرایط مناسبی نگهداری کنید. اگر شما اغلب در بزرگراه 
سیمانی Cement رانندگی می کنید، بسیار محتمل است که 
الســتیک خودروی شما با سرعت بیش تری فرسوده شود. در 
این مورد الزم است هر از چند گاهی الستیک ها را بررسی کنید 
و ببنید که آیا خودرویتان به الستیک جدید نیاز دارد یا خیر؟ 
یکی از شاخصه های پوسیدگی، وجود نشانه های آن در میان 
آج های الستیک است؛ به آنها توجه کنید. اگر سطوح الستیک 
به این شاخصه نزدیک شده باشد، این به معنای فرسودگی آن 
اســت. پس به خاطر بسپارید که عمق آج الستیک ها، باید به 
طور مرتب کنترل شود. بهتر است برای جلوگیری از به خطر 
افتادن سالمتی سرنشینان، پیش از این که الستیک به صافی 
کامل برسد کنار گذاشته شده و توصیه می شود الستیک ها پس 
از بیست تا سی هزار کیلومتر کارکرد، تعویض شوند. البته زمان 
تعویض و جایگزینی به سبک رانندگی و وضعیت جاده وابسته 
بوده و ممکن است متفاوت باشــد. پس قانون دوم بهره وری 
ســوخت، مراقبت درست و بجا از الســتیک خودرو است. با 

رعایت نکات گفته شده به پس انداز خود بیافزایید.

چگونه با مراقبت صحيح  خودرو  
پـول خـود را پـس انـداز کنيـم؟

  قسمت اول

به طور مسلم شما با قانون طالیی صرفه جویی در مصرف هزینه های خودرو آشنا هستید؛ این قانون 
به معنای تالش برای افزایش بهره وری سوخت خودرو است. اگر شما نیز در پی این هستید که با این 
قانون به طور کامل آشنا شوید، پیشنهاد می کنیم این نوشته را به خوبی مطالعه کنید. شما با مطالعه ی 
این مطلب و به کار بســتن نکات مرتبط با حفظ و نگهداری خودرو، خواهید توانســت در هزینه های 

نگهداری خودرو صرفه جویی کنید؛ پس با ما همراه شوید.

به طور مســلم شــما بــا قانــون طلایی 
صرفه جویــی در مصــرف هزینه های 
خودرو آشــنا هســتید؛ این قانون به 
معنای تلاش بــرای افزایش بهره وری 

سوخت خودرو است

پيشتاز خودرو گيل، رتبه ی نخست عامليت های مجاز اطلس خودرو

 آقــای شــاکری از ديــدگاه شــما رمــز موفقیــت 
)عاملیت234( چه بوده است؟

قبول اصل بازاریابی انجام فرآیندها شناخت مخاطبان هدف، 
شــناخت انتظارات مشتریان و همسو ســاختن  نقاط قوت 
سازمانی با درخواســت نیاز مشتریان است. لذا این مجموعه 
با تالش در جهت ایجاد زیرســاخت های الزم برای شناخت 
نیاز مشــتریان، گام های اصولی در فرآیند بازاریابی برداشته، 

امیدواریم بتوانیم سهم مناسبی از بازار را به دست آوریم. 

 راهنمايي و آموزش هاي شرکت اطلس خودرو جهت 
کسب اين جايگاه ها، تا چه حدي بر شما تاثیرگذار بوده 

است؟
بینش درست و تأثیرگذار راهنمایی ها و آموزش های شرکت 
اطلس خودرو، باعث شــد بهره وری و کارایی و اثربخشــی در 
این مجموعه به حد مطلوبی رشــد نماید؛ به طوری که این 
مجموعه با بهره گیری از آموزش های شرکت اطلس خودرو در 
حداقل زمان، به جایگاه مطلوب خدمت رسانی و کسب رضایت 

مشتریان رسیده است.

 نتیجه ی مثبت به کارگیري الزامات و استانداردهاي 

شــرکت اطلس خودرو را در نحوه ی عملکرد و باال بردن 
بازده کاري عاملیت خود، چگونه ارزيابي مي نمايید؟

الزامات و اســتانداردهای شــرکت اطلس خودرو، باعث رشد 
کارایی و اثربخشــی بیش تر پیشــتاز خودرو گیل شده و این 
مجموعه با شناخت نقاط بحران و تحلیل ریشه اي فرآیندها، 
با سرعت به درجه ی مناسبی از خدمات و فروش ارتقاء یافته 

است.

 نظر شما در خصوص رضايتمندی مشتريان چیست؟
مشتریان قلب تپنده و آموزگار مناسب این مجموعه هستند. 
رشد و ارتقاء این عاملیت در تحقق اصل اساسی رضایتمندی 
مشــتریان نهفته است. رضایتمندی مشــتریان، فرآیندهای 
مختلف این عاملیت را تسریع کرده و مشوق گسترش خدمات 

در بخش های مختلف این مجموعه بوده است.

 چه برنامه هايي را جهت بهبود نقاط شناسايي شده بر 
اساس آخرين ارزيابي عاملیت خود در نظر گرفته ايد؟

ایــن عاملیــت، قصــد دارد با ارزیابــی مــداوم عملکردها، 
اســتراتژی های اجرا شده ی ســازمان خود را تقویت کرده و 
بهبود ببخشــد. تالش در جهت تحقق چشم اندازها و اجرای 

اصول راهبردی تعریف شده در شرکت اطلس خودرو، مبنای 
رشد و بهبود کلیه ی برنامه های این عاملیت است.

 جهت آموزش کارکنان و ارتقاء مهارت نیروي انساني 
چه روش هايي را به کار گرفته ايد؟

منابع انسانی یک سازمان، از سرمایه های اصلی و عامل اساسی 
اجرای برنامه های یک مجموعه به شــمار می رود. به همین 
دلیل این عاملیت، همچون گذشــته تالش خود را در جهت 
آموزش کارکنان و اجرای دوره های مختلف به کار بسته است.

 بازخورد مشتريان پس از پیاده سازي استانداردهاي 
اطلس خودرو در عاملیت، چه بوده است؟

ایجاد حس اعتماد و رضایتمندی در مشتریان که از شناخت 
و اثربخش بودن اســتانداردهای اطلس خودرو منتج می شود، 

بزرگ ترین بازخورد مشتریان بوده است.

 سخن آخر
امروزه، خودرو از نیازهای اساســی انسان ها به شمار می آید و  
این مجموعه برای پاســخ گویی به این نیاز و حضوری گرم در 

خانواده های این مرز و بوم نگاهی بلند مدت  دارد.

بر اساس آخرين ارزيابي شرکت اطلس خودرو از کليه ی عامليت های مجاز اطلس خودرو شرکت  »پيشتاز خودرو گيل« به شماره کد 234، با کسب  84.8 امتياز 
به عنوان رتبه ی نخست عامليت هاي شرکت اطلس خودرو  قرار گرفت. اين عامليت، عالوه بر کسب رتبه ی نخست عامليت هاي مجاز در بخش خدمات پس از 
فروش، رتبه ی 5 در بخش قطعات يدکي و رتبه ی 4 در بخش فروش در سه ماهه ی نخست سال 92 را نيز به خود اختصاص داد. به اين مناسبت و به منظور 

کسب آگاهی از داليل و انگيزه های اين موفقيت، با ابراهيم کابوس شاکري، مدير عامليت پيشتاز خودرو گيل، گفت وگويی داشتيم که می خوانيد:
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بدانیم و بشناسیم شبکه اطلس



نگاهی به فعاليت هـای تبليغاتی 
عامليت های مجاز سرتاسر کشور  در شهــریورمـاه 1392

ماهنامه ی پیک اطلس در راستای حمایت از فعالیت های تبلیغاتی عاملیت 
های شرکت اطلس خودرو، از این پس در هر شماره فعالیت های عاملیت ها 
در این زمینه را، اعم از آگهی های چاپی در جراید کشور، تبلیغات محیطی 
مانند بیلبورد، لمپ پست بنر و غیره و یا آگهی های تلویزیونی یا رادیویی و 
هرگونه فعالیت تبلیغاتی دیگری را که عاملیت ها در آن ماه انجام داده اند، 

منعکس میکند.

محل انتشار:    نیازمندی روزنامه 

محل انتشار:    بیلبورد

محل انتشار:  روزنامه ايران زمین
محل انتشار:   روی نقشه پلیس راه استان اصفهان

محل انتشار:    نیازمندی روزنامه

محل انتشار:    بیلبورد

تعطیالت تابستان همیشه یادآور روزهای خوش کودکی است. 
وقتی با تمام شــدن درس و مدرسه روح پرشورمان به شوق 
ســفر جالیی دیگر می یافت، ســالمت خودرو همیشه اولین 
دغدغه ی پدر بود. تابستان امسال، خانواده ی اطلس خودرو نیز 
به دغدغه ی رفاه حال خانواده ی محترم کیا در این سفر همراه 
آنان بود. واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، با 
برگــزاری طرح بازدید تخصصی موتور خودروهای کیا، گامی 

مؤثر در جهت فراهم کردن آســایش مشتریان خود در طول 
سفرهای خاطره انگیز تابستانی برداشت. این بازدید، به مدت 
یــک هفته از تاریخ 26 الی 31 مــرداد در 34 عاملیت مجاز 
منتخب، برای کلیه ی خودروها اعم از شرکتی و غیرشرکتی در 

گستره ی ایران عزیزمان برگزار گردید. 
در ایــن طرح، عالوه بر بازدید رایگان سیســتم فنی و موتور 
خودرو، تخفیفاتی شــامل10% تخفیف اجرت خدمات برای 

کلیه ی خودروهای شرکتی و غیرشرکتی،10% تخفیف روغن 
موتور بــرای خودروهای شــرکتی، 5% تخفیف روغن موتور 
برای خودروهای غیرشرکتی، 15% تخفیف برای مکمل های 
شــوینده ی سیســتم سوخت رســانی و 15% تخفیف برای 
مکمل شــوینده ی موتور برای کلیه ی خودروهای شرکتی و 
غیرشرکتی در نظر گرفته شد که با استقبال مشتریان محترم 

کیا روبه رو گردید. 

موتور  تخصصی  بازدید 
92 مــرداد مـاه 

گردآوری:
مريم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ويژه

جلسه ی توجیهی پیش از طرح -عاملیت 233 رشت /  گوهر صنعت گیل   ورودی عاملیت342 همدان   /   علیزاده

تعمیرات و عیب يابی- عاملیت 116 تهران   /   طوروسیان و جاللیان

پذيرش خودرو- عاملیت 117 تهران   /   سمیعی زفرقندیپذيرش خودرو- عاملیت 571 خرم آباد   /   باژدان تعمیرات و عیب يابی - عاملیت 442 شاهرود   /   ترابی

تعمیرات و عیب يابی- عاملیت 234 رشت   /   پیشتاز خودرو گیل  تعمیرات و عیب يابی- عاملیت 121 کرج   /    معینی و زمانی

ورودی عاملیت101 تهران   /   محسنیان 

تست با دستگاه عیب ياب- عاملیت 223 بابل   /   بزرگ روشن محل پذيرش مشتريان- عاملیت 224 آمل    /     موسویجلسه ی توجیهی پیش از برگزاری طرح- عاملیت 105 تهران  /  شیدايی
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شبکه اطلسگـــزارش



آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازرديف

70 -3294568 )0411(  521تبريزرحیم برزگر کهنمويی1
  )CNG ( تبريز - بین هتل مرمر و میدان بسیج  - روبروی پمپ گاز

کد پستی 5158913771      

2354112 )0441(512ارومیهجمال احمدی شیخ سرمست2
ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مرکز تجاری ارومیه - روبروی نمايندگی سايپا )شاکری( 

پالك 563 - کدپستی 5714147187

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

کد پستی  1698481759

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

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزی5
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

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

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

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

کد پستی  1476785491

88463507 )021(104تهرانسید محمد ديبازر حسینی8
تهران - 45 متری رسالت - بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازی - پالك 1320 

کد پستی 1631693411

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

کد پستی 1318883444

77601840 )021(108تهرانامیر هوشنگ مهاجر10
تهران - خیابان شريعتی - پايین تر از پمپ بنزين بهار شیراز - ايستگاه عوارضی - پالك  

346 - کد پستی 1564915587

3-22306402 )021(  109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین11
تهران - خیابان پاسداران - انتهای خیابان ساقدوش - بعد از میدان بنی هاشم 

پالك 317 - کدپستی 1665844144

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالك79 - کد پستی 884037231567719641 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس12

77894648 )021(112تهرانسیدامیر حسینی13
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالك  101- 

کد پستی 1676743713

66510280  )021(114تهرانعبدالرضا محمدی طامه14
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالك257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 )021(115تهرانيحیی سلمانی15
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوايی - نبش بن بست آبان 

پالك 422 - کد پستی 1733913951

7-66021285 )021(116تهرانطوروسیان-جاللیان16
تهران-خ آزادی- بلوار استاد معین-جنب فروشگاه امکان-پالك 186-

 کد پستی 1341784673

22520082 )021(117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 17
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان  صیاد شیرازی و امام علی )ع( - پالك 924 

کد پستی  163468718

7528811 )0511(422مشهدعلیرضا سیاسی18
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمايندگی سايپا - کد پستی 9187813111

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

6164813545

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

کد پستی 6198693569 

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

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

کد پستی 3616798411

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وايزدی - کد پستی 22228977135836495 )0711( 643شیرازسید سامان شجاعی 23

قزوين - کیلومتر 3 جاده قديم تهران - روبروی پمپ بنزين - کد پستی 43416763317-2292553 )0281(251قزوينابراهیم احمدی - يعقوب نعمتی24

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزين دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 )025(331قماسماعیل آخوندی خضرآباد25

26
جاويد امیری-  يوسف امیری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی  4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللی27

4-8842002 )0131(232رشتکامبیز پوررستگار28
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوريزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گیل29

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل30

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان31

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتريس - کد پستی 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی32

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزين - کد پستی 32520204731659439 )0111(  223بابلشرکت بزرگ روشن 33

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 )0121( 224آملسید مجتبی موسوی34

32247106 )086(371اراكمصطفی شاپوری35
اراك - خیابان شريعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالك  74 - کد پستی 3813144738

مالير- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 )0851(341ماليرحبیب اله فرهادی فر36

2654436 )0811(342همدانعلیزاده37
همدان-خیابان 17  شهريور - نرسیده به پل هوايی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

يزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 )0351(322يزداحمد قناد باشی38

1392/07/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاريخ

برترين های شهريورماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت 571 خرم آباد 

 جناب آقای سجاد باژدان

 فــروش
عاملیت  121 کرج 

جناب آقايان محمدرضا معینی 
و خسرو زمانی

قـطعـات
عاملیت 331  قم 

جناب آقای 
اسماعیل آخوندي خضر آباد 
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




