


در حالــی که در کشــور ما، از عمر واردات رســمی خودرو توســط 
نمایندگی های مشــخص به عنوان اشــخاص حقوقــی، مدت زیادی 
نمی گذرد، اطلس خودرو در کشــورمان، بــه الگویی مورد توجه در در 
زمینه واردات خودرو و ارائه خدمات پس از فروش تبدیل شده است. 

از این رو، اطلس خودرو در حالی ششــمین سال فعالیت خود را سپري 
مي کند که با کســب رتبه ی نخست خدمات پس از فروش در کشور، 
از برند کیاموتورز به لحاظ حمایت های مورد نیاز از ســوی نمایندگی 
مربوطه، تصویری قابل اعتماد در ذهن مشــتریان ایرانی ایجاد کرده 
اســت. این امر عالوه بر مزیت های کیفی ای اســت کــه خودروهای 

کیاموتورز برای مشتریان دارد.
 این تجربه ی افزایش حضور خودروهای خارجی در بازار ایران در کوتاه 
مدت، نشان داده است جلب اعتماد و اطمینان و فعالیت مسئوالنه ی 
نمایندگی های رسمی برندهای خارجی چه نقش مهمی در بقای بازار 

خودروهای برند خارجی ایفا می کند.
 پایبندی به اصول مدیریت ســازمانی در شرکت اطلس خودرو، منجر 
شد تا این شرکت طی مدت کوتاهی و به  پشتوانه ی تجربه مدیران این 
شرکت و  بهره گیري از نیروهاي متخصص و اعتماد به ایده هاي جدید 
آنها در مدت کوتاهی گام هاي موثري در مســیر رشد بردارد و هر چه 

بیش تر شعار پشتیبان همچون خانواده را تحقق ببخشد.
اما این حس تعلق و اعتماد بیش از این که بین مشــتریان و شــرکت 
اطلس خودرو شکل بگیرد، بین عاملیت هایی که در سرتاسر کشور به 

خانواده اطلس خودرو پیوسته اند، ایجاد شده است.
حسی که به تعهدی خودجوش نسبت به شرکت و مشتریان منجر و 
موجب شــده است تا دست به دست هم بتوانیم ثمره ی رضایتمندی 

مشتریان را بچینیم و با آن به جشن بنشینیم.
امیدواریم این خانواده هر روز با شکوفایی بیش تر، بتواند موفقیت های 
واالتــری را  در زمینه ی ارائه ی خدمات کیفی به مشــتریان  خود، به 

ارمغان بیاورد.
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ســرمقالــه



رافائل نادال از بازیکن کره ای جوان الهام می گیرد

رافائل نادال، ســفیر برند جهانی کیا، که با بیســت و دومین پیروزی فصل، برای دومین بار 
یواس اوپن را فتح کرد و سیزدهمین جام قهرمانی گرند اسلم را باالی سر برد، از این پیروزی 
بســیار خوشحال و خرسند است؛ وی در هفته های گذشته برای دیدن یک بازیکن کره ای 

جوان که توجه او را به خود جلب کرده است، راهی سئول شد. 
دوک هی لی، بازیکن نوجوان 15ســاله ای اســت که پله های ترقی در تنیس را به ســرعت 
در نوردیــده و اکنون به عنوان بازیکن برگزیده ی انجمن بازیکنان تنیس )ATP( در رتبه ی 
26 جهانی قرار گرفته اســت. نکته ی مورد توجه این است که این قهرمان نوجوان مبتال به 
اختالالت شنوایی است. نادال که به شدت مبهوت شده و در عین حال تحت تاثیر نیز قرار 
گرفته است، لی را به خاطر طی مسیر صحیح با عزمی راسخ و قدرت روانی باال، می ستاید. 
ما نیز امیدواریم تمام هواداران کیا از این روحیه ی دوک هی لی ملهم و متأثر شوند. نادال به 
همراه تور گردشگری کره ی جنوبی، روز 27 سپتامبر را در هتل w گذراند. بدین ترتیب 20 
تن از توپ جمع کن های کره ای که انتخاب شــده اند تا به 380 توپ جمع کن سراسر جهان 
جهت حضور در اوپن استرالیا بپیوندند، شانس دیدار با رافائل نادال را به دست آوردند. آنها از 

رافائل امضا و با او عکس گرفتند.

برگزاري دومین دوره ی آموزش جامع سون قطعات 

واحد قطعات شــرکت اطلس خودرو در روز چهاردهم آبان ماه سال جاری، دومین دوره ی آموزش 
جامع سون قطعات را براي عاملیت هاي مجاز شبکه ی خدمات پس از فروش برگزار کرد.

این دوره  به صورت یک روزه با هدف آموزش امکانات جدید و ارتقاء ســطح دانش کار با نرم افزار 
خدمات پس از فروش سون در شبکه ی عاملین مجاز شرکت اطلس خودرو برگزار شد. 

ســرفصل هایي که در این دوره ارائه شد، شامل آموزش و معرفي امکانات جدید نرم افزار سون در 
حوزه ی قطعات و ارتقاء مهارت کار در حوزه ی تامین قطعات شبکه ی خدمات پس از فروش است.
گفتنی اســت پس از اتمام دوره ی آموزش با رویکرد ســنجش اثربخشــي دوره، از کارشناسان 

عاملیت ها آزمونی کتبي به عمل آمد. 

ارزش برند کیاموتورز 15% و تا 4,7 میلیارد دالر آمریکا افزایش می یابد
با توجه به انتشــار نتایج تحقیقی که در ســال 2013 توســط Interbrand، بزرگ ترین آژانس 
مشاوره ی برند در جهان، صورت گرفت، شرکت کیاموتورز ارزش برندش را نسبت به سال گذشته 
تا بیش از 15% افزایش داده و به این ترتیب در جایگاه هشتاد و سوم فهرست انحصاری »صد برند 
برتر جهانی« قرار گرفته اســت. کیا، نخستین بار در ســال گذشته وارد فهرست »100 برند برتر 
جهانی« شد و در مکان هشتاد و هفتم این فهرست ایستاد. این شرکت، از آن زمان تا کنون با 4 
پله صعود به ارزش برند تقریبی 4.7 میلیارد دالر دست یافته است. این رقم، افزایش 15 درصدی، 
معادل 619 میلیون دالر آمریکا، را نسبت به سال گذشته نشان می دهد. کیا، در عین حال با 8.4 
درصد، میانگین رشد ارزش برند »صد برند برتر« را نیز پشت سر گذاشته است. فعالیت های ساخت 
برند استراتژیک در سال 2013، یک سیستم هویت برند پیشرفته ی جدید به نام »یک ضرب آهنگ 
متفاوت« را معرفی کرده است که سه مشخصه ی اصلی برند را تلفیق می سازد: چاالکی، تمایز و قابل 
اعتماد بودن. این نام از این موضوع الهام گرفته شده است که چگونه ضرب آهنگ موزون می تواند 
افراد را به حرکت و جنبش وا دارد. این سیستم هویت برند جدید در تمام شبکه های جهانی کیا، 
چه به صورت داخلی و چه به صورت خارجی، در حال پیشروی بوده و راه را برای آغاز بازاریابی های 
خالقانه هموار کرده است؛ بازاریابی هایی چون کمپین سرگرمی برندی مشترک با  انیمیشن دریم 
ورکز با نام »The Croods« که با معرفی و روانه شدن کارنز Carens MPV )که در برخی بازارها 
با نام Rondo شناخته می شود( به بازار هم زمان شده است. در ایاالت متحده، سیستم هویت برندی 
 MTV جدید با اعتبار قابل توجهی که به خاطر مصرف کنندگانش و به لطف حمایت جوایز موسیقی
و نیز با توجه به موفقیت مجموعه تبلیغات همستر سول و تبلیغات super Bowl در این صنعت به 

دست آورده، در حوزه ی موسیقی نیروی مضاعفی به رهبری و جلوداری کیا داده است.

هشدار به خریداران محصوالت کیاموتورز؛

ورود خودروهای بدون گارانتی به بازار ایران

در پی انتشــار خبری مبنی بر پذیرفتن مســئولیت گارانتی خودروهای وارداتی کیاموتورز 
که اشــخاص حقیقی و حقوقی غیر از اطلس خــودرو وارد می کنند، اطلس خودرو به عنوان 
نماینده ی رســمي کیاموتورز در ایران اعالم کرد:»شرکت اطلس خودرو )سهامي خاص( به 
عنوان تنها نماینده ی رســمي فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي ســواري شرکت 
کیاموتــورز کره ی جنوبي در ایران، منحصراً نســبت به گارانتي نمــودن خودروهایي اقدام 
مي نماید که تنها توســط این شــرکت وارد و به فروش مي رســند.« در این اطالعیه موکداً 
اعالم شــده است:» این شــرکت هیچ گونه مســئولیت و تعهدي در قبال گارانتي نمودن 
خودروهایي که توســط ســایر اشــخاص اعم از حقیقي و یا حقوقي وارد و عرضه شده و یا 
خواهد شــد، ندارد.« این شرکت تصریح کرده اســت:»متقاضیان محترم الزم است جهت 
حصول اطمینان کامل نســبت به خرید خودروهاي کیاموتورز از عاملیت هاي مجاز شرکت 
 اطلس خودرو، به فهرســت عاملیت هاي مجاز مندرج در وب سایت رسمي شرکت به آدرس
www.atlaskhodro.com و آگهي هاي مندرج در روزنامه هاي کثیر االنتشــار مراجعه و 

اقدام فرمایند.«

آغاز فرآیند شماره گذاري اطلس خودرو بدون حضور مالک 

فرآیند غیرحضوري شماره گذاري خودروهای مشتریان از یکم آبان ماه در شرکت اطلس خودرو 
آغاز شــد. مدیر فروش شرکت اطلس خودرو اعالم کرد:»این طرح، در راستاي تکریم هرچه 

بیش تر مشتریان این شرکت و تحت نظارت پلیس راهنمایي و رانندگي ناجا اجرا مي شود .«
زربخش در ادامه افزود:» پیش از اجرای این طرح، مشــتریان جهت شماره گذاري خودروی 
خریداري شــده ملزم به مراجعه ی حضوري همراه  با خودرو و تسلیم مدارک مثبته به یکي 
از مراکز شــماره گذاري اســتان ها بودند و پس از تایید اصالت خودرو و مدارک ارائه شــده، 
پالک و شناسنامه ی مالکیت خودرو را دریافت مي نمودند. وی تصریح کرد: » در این روش، 
زمان بر بودن مراحل شماره گذاري ناشي از عواملي مانند بروکراسي اداري الزم، فواصل موجود 
مابین مراکز دارایي، شهرداري، بانک و شماره گذاري در برخي موارد اتالف وقت و نارضایتي 
مشتریان را به همراه داشته است.« مدیر فروش شرکت اطلس خودرو در ادامه گفت:»لذا در 
راستاي تکریم مشــتریان و حمایت مدیران ارشد راهنمایي و رانندگي ناجا، طرحي جهت 
یکپارچه ســازي و تسهیل روند شماره گذاري تصویب گردید تا شماره گذاري خودروها بدون 

حضور مالک در مرکز شماره گذاري مستقر در شرکت آسان موتور محقق گردد.«
شــایان ذکر اســت طرح تحویل خودروی شــماره گذاري شــده به خریداران خودروهاي 
اطلس خودرو و آسان موتور، در بین شرکت های وارد کننده ی خودرو در کشور و در راستاي 

تکریم مشتریان گرامي برای نخستین بار برنامه ریزی و اجرا شده است.

پیشبرد کمی و کیفی پروژه ی بیمارستان خیریه مهدی کلینیک

 پروژه ی ســاخت بیمارستان خیریه مهدی کلینیک، با رعایت استاندارهای کیفی در حوزه ی 
ســاخت و با ســرعت  باال در حال پیشروی است. اســتفاده از پیمانکاران زبده و مجهز یکی 
از دغدغــه های گروه تجاري گرامي برای اتمام به موقع این طرح اســت، به طوری که عالوه 
بر رعایت زمان بندی اســتانداردهای کیفی ســاخت نیز حفظ شــود. در همین راستا شرکت 
پای بندســازه، که از آغاز سال جاری مراحل نصب اسکلت فلزی بیمارستان مهدی کلینیک را 
آغاز کرد، تا امروز 40 درصد آن را به اتمام رســانده است. بهروز محانی، مدیر پروژه ی ساخت 
بیمارســتان مهدی کلینیک، با اشاره به پایان فاز نخست این پروژه گفت: »زمان قرارداد اولیه 
شــامل فونداسیون و ســازه به اتمام رسیده اســت و در مرحله ی بعدی نصب کامل اسکلت 

بیمارستان نهایتاً تا خرداد ماه سال آینده به پایان خواهد رسید.« 
وی با اشــاره به این که تا امروز 22 ماه از شــروع پروژه گذشــته اســت، در رابطه با ورود به 
مرحله ی ســاخت اسکلت بیمارســتان گفت:» این بخش از پروژه نیز تا 40 درصد پیش رفته 
اســت و پس از تحویل آن وارد مرحله ی ســاختمانی، مکانیکی، تاسیسات برقی و تجهیزات 

بیمارستانی خواهد شد.« 
محانی با اشــاره به حساسیت ها و استانداردهای کیفی تعریف شــده برای این پروژه تصریح 
کرد:»در ساخت این بیمارستان، از آخرین استانداردهای سازه پیروی کرده ایم و برای افزایش 
ســرعت و کیفیــت کار، از جدیدترین تکنولوژی های موجود چــه در بخش اجرا و چه در به 
کارگیری مصالح و مواد مورد نیاز، بهره گرفته ایم.« این بیمارســتان طبق وصیت مرحوم حاج 
سید محمد گرامی، در حالی که یکی از مجهز ترین بیمارستان های خاورمیانه خواهد بود، به 

مردم و جامعه ی پزشکی ایران اهدا خواهد شد.
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در این مراسم که فعالیت های شــش ساله ی اطلس خودرو 
و روند رشــد آن طی این ســال ها در قالــب فیلم کوتاهی 
به نمایش درآمد، ســید محمد گرامی، مدیر عامل شــرکت 
اطلس خودرو، خاطرنشان کرد: »ســه سال پیش، در اولین 
همایش عاملیتهاي مجــاز اطلس خودرو  به هم قول دادیم 
که در مســیری رو به رشــد گام بگذاریم و حرکت به سوی 

پیشرفت را سرلوحه ی کار خود قرار دهیم. 
امــروز به نظر می رســد هر کدام از اعضــای این خانواده به 
اندازه ی سهمشان به قول خود وفادار بوده و در همین راستا 
حرکت کرده اند.« وی افزود:»افتخاری که امروز اطلس خودرو 
بــه خود دیده، مدیــون یکایک اعضای این خانواده اســت؛ 
انتخاب اطلس خودرو به عنوان رتبه ی نخست خدمات پس از 
فروش در بین نمایندگی های خودرو هیچ گاه میسر نمی شد 

مگر با هم یاری و هم دلی همه اعضاء آن.«
آقاي گرامی با اشاره به تاریخچه ی آغاز به کار اطلس خودرو، 
تصریح کرد: »اطلس خودرو کار خود را در ســال 86 با یک 
دفتر کوچک آغاز کرد و از آن روزی که نخســتین ســری 
خودروهای کیاموتورز توســط اطلس خودرو به ایران رسید، 

تا به امروز حدود شش سال می گذرد.«
وی ادامه داد:»این نقطه ی آغاز امروز به بار نشسته است؛ به 
طوری که تا به حال بیش از دوازده مدل از خودروهای کیا به 
بازار ایران وارد شده است و عاملیت های مجاز اطلس خودرو 
در سرتاســر کشور پاســخگوی تقاضای مشتریان هستند و 
نیز ده ها دســتاورد کمی و کیفی در طی این مدت به دست 

آورده ایم.«
وی با اشــاره به برگزاری سومین دوره مسابقات ملي مهارت 
فنی، گفت:»همه ی شما که چراغ رضایت مشتری را روشن 
نگــه می دارید، فارغ از رتبه ای که در این المپیاد به دســت 
می آورید، بهترین هســتید. این مجموعه، افتخارات زیادی 
کســب کرده که متعلق به همه ی خانواده است؛ افتخاراتی 
چون کسب رتبه ی نخســت فروش، کسب رتبه ی یک بین 
نمایندگی های کیاموتورز در سراســر دنیا در سال 2010 و 

امروز کسب رتبه ی نخست خدمات پس از فروش.«
آقاي گرامی تاکید کرد:»ما با وجود این که سال پرچالشی را 
پشت سرگذاشتیم، اما حتی یک قدم از مشتری مداری عقب 
ننشستیم؛ امیدوارم سال به سال بتوانیم افتخارات بیش تری 

را برای این خانواده ی شایسته بیافرینیم.«

 اعالم گریدبندی عاملیت های مجاز اطلس خودرو
مهنــدس پوریا میرآفتابــی، مدیر خدمات پــس از فروش 
اطلس خودرو، در این مراســم ضمن تاکید بر طرح پشتیبان 
همچــون خانــواده، تصریح کــرد: »در نتیجــه ی ارزیابی 
نمایندگی هــای خدمات پس از فروش و ســنجش مواردی 
چون دانش فنی پرسنل شبکه عاملین تجهیزات، آراستگی 
و کیفیت خدمات، هشت عاملیت حائز رتبه ی یک و بیست 
و دو عاملیــت رتبه ی دو را به دســت آوردنــد.« وی خاطر 
نشــان کرد: »با توجه به این که ما در حوزه خدمات پس از 
فروش رتبه سوم در میان کل شرکت های خودرویی کشور 
و رتبه ی نخست در بین وارد کنندگان را به دست آورده ایم، 
طرحی تکمیلی برای پوشش دهی نقاط نیازمند بهبود تهیه 
شــده است تا با اجرای آن بتوانیم بیش از پیش موفق ظاهر 

سومین دوره ی مسابقات ملی مهارت فنی، در حالی به اتمام رسید که اطلس خودرو کسب رتبه ی یک 
خدمات پس از فروش در بین نمایندگی های کشور را با حضور مدیران عاملیت ها در سراسر کشور 

جشن گرفت و همچنین گریدبندی جدید عاملیت ها نیز در این مراسم اعالم شد.

تک تک شما بهترین هستید، 
چرا که چراغ رضایت مشتری را روشن نگه می دارید

مدیر عامل اطلس خودرو در گردهمایی عاملیت های مجاز سراسر کشور:

شــویم.« وی تأکید کرد: »همدلی و تالش مستمر کلیه ی 
همکاران شــرکت اطلس خودرو و شــبکه ی عاملین مجاز و 
پایبندی ایشان به تعهدات ســازمانی و آرمان های از پیش 
تعریف شــده، تکیه بر دانش، تجربه، بهره مندی از فن آوری 
و تجهیزات مدرن از اهم دالیل فائق آمدن بر کسب رتبه ی 

نخست خدمات پس از فروش است.«

 اطلس خودرو، شریکی متفاوت برای کاسترول
محمد رضا معتمد زاده مدیر بازاریابی کاســترول نیز در این 

مراســم با اشــاره به برنامه ریزی مناسب و منسجم مراسم 
اختتامیه مســابقات ملی مهارت فنی به ویژگی منحصر به 
فرد اطلس خودرو در بین شرکای تجاری کاسترول به لحاظ 
نحوه مدیرت ســازمانی آن اشاره کرد و گفت: »آنچه اطلس 
خودرو را نســبت به شرکت های مشــابه و یا سایر شرکای 
تجاری کاســترول متفــاوت میکند، التزام این شــرکت به 
برنامه ریزی های طوالنی مدت و پس از آن پیگیری و نظارت 

بر نحوه اجرای برنامه هاست.«
وی افــزود: »ما این مدیریــت دقیــق را در ارتباطی که با 
عاملیت های مجاز این شرکت در سراسر کشور داریم حس 
میکنم که نشــان از نظارت کامل و منسجم اطلس خودرو 

دارد.« 
مدیر بازاریابی کاســترول با اشــاره به همکاری کاسترول با 
اطلــس خودرو تصریــح کرد:»دغدغه و اضطــراب ما برای 
همکاری بــا اطلس خودرو  به دلیل همیــن روال از پیش 
 تعیین شــده و منســجم شرکت و بوروکراســی های الزم، 
بسیار کم است.« معتمد زاده با اشاره به اینکه اطلس خودرو 
موفق به دریافت رتبه نخســت رضایتمندی مشتریان شده 
اســت گفت: »همین داشتن چشــم انداز مشخص و هدف 
گذاری های دقیق است که منجر به کسب چنین موفقیتی 
از طرف اطلس خودرو شــده است و ما با آرزوی توفیق الهی 
برای این مجموعه، خرســندیم که در این مســیر در کنار 

خانــواده اطلس خــودرو بتوانیم در جهت پیشــبرد اهدف 
مشترک گام برداریم.«

 میزبانانی به گرمی خانواده
 گردهمایی اعضای خانواده ی بزرگ اطلس خودرو که دلیل 
اصلی آن اختتامیه مســابقات ملي مهــارت فني بود که با 
جشنی که به مناسبت کسب رتبه ی نخست خدمات پس از 

فروش توسط اطلس خودرو برپا شد، همراه بود.
اجرای مراسم بر عهده ی یکی از همکاران اطلس خودرو بود 
و اعضای خانواده ی اطلس خودشــان را مخاطب همکارشان 
هانیه مرادی می دیدند که به گرمی مراســم را پیش برد و با 

اجرای صمیمی اش همه را غافلگیر کرد.
هانیه مرادی، در خصوص نخستین تجربه ی مجری گری اش 
در اختتامیــه ی گفت:»بــا توجه بــه مســئولیتی که در 
اطلس خــودرو دارم و به طور مســتمر با عاملیت های مجاز 
در ارتباط هستم، اما با مواجه شدن با تمامی خانواده اطلس 

خودرو هم زمان کمی هیجان زده شدم.« 
وی با اشاره به هیجانش در نخستین تجربه ی اجرای برنامه و 
بازخوردهایی که از همکارانش گرفت، گفت: »فکر نمی کردم 
چنین بازخورد مثبتی دریافت کنم؛ حمایت همکاران حتی 
در حین اجرای برنامه باعث شــد بر اوضاع مســلط شوم و 

بتوانم با روحیه ی بهتری برنامه را پیش ببرم.«

 اعالم گریدبندی عاملیت های مجاز  اطلس خودرو سراسر کشور    /   مهر ماه 92

همدلی و تلاش مستمر کلیه ی همکاران 
شرکت اطلس خودرو و شبکه ی عاملین 
مجاز و پایبندی ایشان به تعهدات 
سازمانی و آرمان های از پیش تعریف 
شده، تکیه بر دانش، تجربه، بهره مندی 
از فن آوری و تجهیزات مدرن از اهم 
دلایل فائق آمدن بر کسب رتبه ی نخست 
خدمات پس از فروش است

سه سال پيش، در اولين همايش 
عامليتهاي مجاز اطلس خودرو  به هم 
قول داديم که در مسيری رو به رشد گام 
بگذاريم و حرکت به سوی پيشرفت را 
سرلوحه ی کار خود قرار دهيم
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گرچه برگزاری مسابقات ملی مهارت فنی به منزله ی رقابت 
است، اما این رقابت توسط اطلس خودرو در فضایی دوستانه و 
حمایتی برگزار شد که در نهایت برای همه ی شرکت کنندگان 
به خاطره ای خوب مبدل شــد. عالوه بر هدف اصلی برگزاری 
اینگونه مسابقات، این موضوع بر میزان اتکای همه ی نیروهای 
فنی به توانایی ها و مهارت های خودشــان می افزاید و موجب 
می شود تا همیشــه خود را به روز نگه دارند. با اجرای چنین 
برنامه هایــی هفته ها پیش از برگزاری مســابقات، در ضمیر 
داوطلبانی که قصد شــرکت در المپیاد را دارند، حرکتی خود 
ارزیابی آغاز می شــود و این برای من هم صادق بود. از سوی 
دیگر جریاناتی نظیر کســب رتبه ی نخست خدمات پس از 
فروش توسط شرکت اطلس خودرو نیز اطمینان و انتظاراتی 
را در مشتریان ایجاد می کند که یکایک ما را به عنوان اعضای 
این خانواده در قبال آن مســئول می کند. بــر این باورم که 
این دســتاورد ارزشمند محصول برنامه ریزی، سرمایه گذاری، 
آموزش و ایجاد حس رقابت بین عاملیت هاســت و برگزاری 
مسابقات ملی مهارت فنی به همراه فضایی خالقانه و متفاوت 
هم جزئی از آن به شــمار می آید. به ســهم خود از مدیران 
اطلس خودرو و برگزار کنندگان المپیاد به خاطر ترتیب دادن 
چنین فضاهای رقابتی و آموزش های موثر تشــکر و قدردانی 

می کنم. 

مسابقات ملی مهارت فنی، امسال برای ما شرکت کنندگان 
با اتفاقــی غیرمنتظره همراه بود و آن اضافه شــدن آزمون 
عملی گروهی به این مســابقات است. مطابق با این آزمون، 
اعضای هر گروه در ســود و زیان نقاط ضعف و قوت هر یک 
از اعضای گروه شریک بودند. این امر در نهایت اثر ارزشمند 
و ماندگاری را برای هر یک از ما به جای گذاشت و آن توجه 

به مهارت جدید، یعنی کار در شرایط متفاوت بود.
همچنین لحاظ کردن برنامه های تفریحی جانبی در خالل 
این مســابقات، جو صمیمانه ای را میان شــرکت کنندگان 
پدید آورد که به نظر می رســید بر فعالیــت کاری آنها نیز 
مؤثر واقع شــد. بنده تا کنون شــخصا تجربه ی کارشناسی 
برندهای مختلفی را داشته ام، اما احساس تعلقی که نسبت 
به اطلس خودرو حس می کنم، متفاوت اســت؛ این احساس 
تعلق به دلیل همین توجهی است که اطلس خودرو در خالل 
مسابقات یا برنامه های مختلف، نسبت به فعاالن عاملیت ها 
نشــان می دهد؛ این رویکرد باعث می شــود ما نیز در جلب 
رضایت مشتریان بیش تر تالش کنیم؛ چرا که اطلس خودرو 

این انگیزه را در ما ایجاد کرده است.
فکر می کنم دلیل موفقیت اطلس خودرو در کســب رتبه ی 
یک خدمات پس از فروش نیــز مرهون همین برنامه ریزی 
دقیق مدیران آن در جهت رشــد ســازمانی است؛ امیدوارم 

شمار این دست برنامه ها افزایش پیدا کند .

مســابقات ملی مهارت فنــی اطلس خودرو، در مقایســه با 
مسابقات مشابه، حائز ویژگی های خاصی بود که بازدهی آن 
را برای شــرکت کنندگان افزایش داد. طراحی سواالت دقیق 
و کاربردی حتی در بخــش آزمون تئوری به گونه ای بود که 
احتیاج به مهارت و تجربه ی پاســخ دهنده داشــت و در آنها 
معیارهــای ظریفی در نظر گرفته شــده بود که به ما کمک 
می کرد بتوانیم خودمان را محک بزنیم. از سوی دیگر بخش 
ابتکاری مســابقه یعنی در نظر گرفتن کار گروهی، در بخش 
آزمون عملی باعث شــد تا روحیــه ی فردگرایی که رقابت را 
منفی و تنشــی می کنــد، از بین رفته و شــرکت کننده ها 
تجربیاتشان را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و این چنین دانش 
بین آنها منتقل شود. این برنامه ریزی عالوه بر حصول به این 
دستاورد کیفی، از لحاظ روانی نیز از اضطراب آزمون کاست تا 
شرکت کنندگان بتوانند در فضایی آرام تر به رقابت بپردازند. 

برگزاری چنین مسابقه ای بر انگیزه ی یادگیری نیز افزود؛ به 
طوری که در ما اشــتیاق به روز کردن اطالعات ایجاد شــده 
اســت. به همین دلیل با این که ممکن است فاصله ی  میان 
مسابقات کوتاه باشد، اما تصور می کنم شور و شوق و انگیزه ی 
حضور در آن، در میان نیروهای فنی عاملیت ها شکل گرفته 
است؛ چرا که با کارنامه ای که در پایان مسابقه دریافت کردیم، 
سطح ســنجی برای شناســایی نقاط ضعف و قوت به خوبی 

صورت گرفت.

غالمرضا دین پروررتبـه ی نخست:
 عاملیت 422 /  مشهد نـــام  عاملـیت :

محمد پور آقاییرتبــــه ی دوم:
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محمد حسن زنگنهرتبـه ی ســوم:
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ایجاد احساس تعلق در فعاالن رقابت در فضایی دوستانه
نمایندگی ها توسط اطلس خودرو

ابتکار اطلس خودرو در ایجاد شرایط 
به اشتراک گذاشتن تجربه ها

رتبـهرتبـهرتبـه

ســومین دوره ی مســابقات ملی مهارت فنی که امسال در 
شکلی متفاوت به لحاظ نحوه اجرا و برنامه های جانبی برگزار 
شد، با غافلگیری هایی برای شرکت کنندگان همراه بود؛ در 
روز اول برای شــرکت کنندگان برنامه هایی مثل بولینگ و 
بازدیــد از برج میالد در نظر گرفته شــد تا فضای آزمون به 
فضایی شــاد و کم تنش تبدیل شود؛ همچنین آزمون های 
امســال در بخش عملی، چندین آیتم کار گروهی داشــت 
که مهارت جدیدی از کارشناســان فنی عاملیت ها را مورد 

سنجش قرار داد.

 اطلس خودرو مبتکر ایده های جدید 
در مسابقات ملي مهارت فنی

گفتنی است ســومین مسابقات ملی 
مهــارت فنــی امســال بــا همکاری 
دو بخش آمــوزش و پشــتیانی فنــی 

اطلس خودرو برگزار شد. 
 مهنــدس مجتبــي نــوری، سرپرســت پشــتیبانی فنی 
اطلس خودرو، در خصوص ویژگی مسابقات ملی مهارت فنی 
امسال به گنجاندن بخش جدیدی به آزمون عملی اشاره کرد 
و گفت:»گرچه طرح مسابقات ملی مهارت فنی اطلس خودرو 
مطابق با الگوها و اســتانداردهای مسابقات ملی مهارت فنی 
جهانی کیاموتورز تدوین شــد، اما بخشــی با عنوان آزمون 
عملی گروهی نیز به آن افزوده شــد که برای نخســتین بار 

توسط اطلس خودرو به اجرا رسید.«
وی هــدف از افزودن ایــن بخش به مســابقات را افزایش 
روحیه ی کار تیمی و ارتقاء مهارت مدیریت شرایط در زمان 

کمبود وقت و تجهیزات عنوان کرد.

 ایجاد فضایی صمیمانه و کاهش چالش ها در 
سومین دوره ی مسابقات ملي مهارت فنی

 مهندس سید مهدی عربی، سرپرست 
بخش آموزش اطلس خودرو، با اشــاره 
به این که ســومین دوره ی مسابقات 
اطلس خودرو نسبت  ملي مهارت فنی 
به سال گذشــته سخت تر و چالشی تر 

برگزار شد، گفت: »با این حال سطح کیفی شرکت کنندگان 
راضی کننده بود.« سرپرســت بخش آموزش اطلس خودرو 
خاطرنشــان کرد: »تالش کردیم تا جّو حاکم بر مســابقات 
امســال با اضافه کردن کار گروهی در روز نخســت و پس از 
آن برنامه های تفریحی جانبی، از فضای اضطراب آور به فضایی 

صمیمانه تبدیل شود که خوشــبختانه تاثیر این آرامش در 
بهبود خروجی المپیاد تاثیرگذار بود، چرا که شرکت کنندگان 
در آزمون های روز دوم با آرامش بیشتری حضور پیدا کردند.« 
وی افزود: »امسال آیتم ها با تنوع و حساسیت بیشتری انتخاب 
شــده بودند، همکاران ما در بخش های آموزش و پشتیبانی 
فنی، حدودا ســه ماه بر روی محتوای آزمون ها کار کردند و 
تالش شد تا نوع طراحی ســواالت عالوه بر تنوع و جذابیت، 

مطابق با عیوب مشاهده شده در عاملیت ها باشد.« 
عربی تصریح کرد: »در مجموع پنج آیتم عملی برای این دوره 
از مسابقات طراحی و از میان آنها سه آزمون در قالب یک کار 
گروهی جهت سنجش مهارت کارشناسان در نظر گرفته شده 
بود؛ این آیتم نوع جدیدی از سنجش سطح فنی کارشناسان 
را در برداشت که با استقبال شرکت کنندگان نیز مواجه شد. 
در این آیتم، چهار شــرکت کننده در هر گروه می بایست سه 
آزمون را پشــت سر می گذاشتند و آنها با توجه به محدودیت 
ایجاد شــده به لحاظ تجهیزات و زمان آزمون، می بایســت 
طوری با یکدیگر همــکاری می کردند که تمامی آزمون ها را 
در زمان مقرر به اتمام رسانده باشند. این آیتم ضمن سنجش 
کارشناســان، برای ایشــان نوعی آموزش کاربردی به شمار 
می رفت تا بدان وســیله کارایی خــود را در زمان محدودیت 
بهبود بخشیده و میزان تعامل خود را در یک تیم باال ببرند.«

مهندس عربی در خصوص نحوه ی برگزاری سومین دوره ی این 
مسابقات گفت: »پس از آزمون های عملی در روز نخست، برای 
کاســتن از اضطراب شرکت کنندگان، یک برنامه ی تفریحی 
تدارک دیده شده بود و آن این بود که شرکت کنندگان پس 
از صرف ناهار در برج میالد و بازدید از سکوی برج، کار تیمی 
را مجدداً در بازی گروهی بولینگ تجربه کرده و ســاعاتی را 
به دور از دغدغه ی مسابقات سپری کنند.« گفتنی است این 
 BG برنامه با پشتیبانی شرکت کاال گستران به جویا نماینده

در ایران برگزار شد.
وی افزود: »هم چنین در روز دوم نیز کارشناسان فنی، در دو 
آیتم عملی انفرادی شامل عیب یابی سیستم مدیریت موتور 
و عیب یابی سیســتم گیربکس اتوماتیک شرکت کردند و در 
نهایــت در بعد از ظهر روز دوم آزمون تئوری برگزار شــد. بر 
خالف سال های گذشته که آزمون عملی نخستین آیتم بود، 
این بار در بخش پایانی مسابقات جای گرفت؛ همچنین نوع 
ســئواالت آزمون تئوری به گونه ای طراحی شــده بود که به 
لحاظ ســاختاری برای پاســخگویی عالوه بر دانش نظری، 

نیازمند تجربه و سطح باالیی از مهارت بود.«
عربی خاطر نشــان کرد:»در نهایت پــس از آزمون تئوری، 

ســومین دوره ی مســابقات ملی مهارت فنی، 30 مهر ماه به کار خود پایان داد و مراســم اختتامیه آن 
در هتل آزادی تهران برگزار و برندگان اول تا ســوم این المپیاد معرفی شدند. غالمرضا دین پرور از 
عاملیت 422 مشهد، محمد پورآقایی از عاملیت 251 قزوین و محمدحسن زنگنه از عاملیت 341 مالیر 

به ترتیب رتبه ی اول تا سوم سومین دوره مسابقات ملي مهارت فنی را کسب کردند.

 برگزاری سومین دوره ی مسابقات ملی مهارت فنی در فضایی متفاوت

همکاران ما به ســرعت نتیجه ی آزمون ها را محاسبه و نتایج 
را در مراسم اختتامیه اعالم کردند.«

وی تاکید کرد:» از دیگر خالقیت های اعمال شده در این دوره 
از مســابقات، ارائه ی کارنامه ی عملکرد به هر یک از شرکت 
کنندگان در لحظات پایانی مراســم اختتامیه بود. کارنامه ها 
به گونه ای طراحی شده بودند که هر شرکت کننده عالوه بر 

رتبه، از وضعیت نمره ی خود در هر آیتم و باالترین، پائین ترین 
و میانگیــن امتیاز در هر آیتم آگاه شــود تا ضمن آگاهی از 
وضعیت خود نســبت به سایر دوســتان، نقاط ضعف خود را 
جهت بهبود شناسایی نماید. ارائه ی کارنامه نیز از مواردی بود 
که کارشناسان را بسیار غافلگیر کرده و واکنش بسیار مثبت 
آنها را به همراه داشت.« سرپرست بخش آموزش اطلس خودرو 

تصریح کــرد: »در پایان الزم می دانم از همه ی همکارانی که 
با تالش بی وقفه ی خود متولی برگزاری چنین مراســمی به 
یادماندنی ای شــدند، قدردانی نمایم. همچنین گفتنی است 
کارشناسان فنی عاملیت های مجاز که با حضوری چشم گیر و 
رقابتی سالم و نفس گیر در این دوره از مسابقات حضور یافتند، 

شایسته ی سپاس و قدردانی فراوان هستند.«

آزمون های امسال در بخش عملی، 
چندین آیتم کار گروهی داشت که مهارت 
جدیدی از کارشناسان فنی عاملیت ها را 
مورد سنجش قرار داد
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خاطره ی شرکت در مراسمی خوب برای همکاران اطلس خودرو 
رقم خورد تا ضمن آشنا شــدن با یکدیگر، انگیزه و روحیه ی 
سازمانی همه ی شرکت های همکار با اطلس خودرو تقویت شود؛ 
ایــن برنامه ریزی ها برای ایجاد اتحاد بین عاملیت ها، فضایی را 
فراهم خواهد آورد تا در طوالنــی مدت رویه ای حمایتی بین 
عاملیت ها شــکل بگیرد که نتیجه ی نهایــی آن قطعا به نفع 
رضایتمندی مشــتری و بهبود ارائه ی خدمات تمام می شود. 
المپیادهایی که توسط اطلس خودرو برگزار می شود نیز نه تنها 
باعث افزایش انگیزه ی کارکنان عاملیت ها می شــود بلکه توان 
علمی آنها را افزایــش می دهد که در طوالنی مدت خودش را 

نشان خواهد داد. 
چنــان که در کوتاه مدت نیز تاثیــر آن را در تقویت روحیه و 
اعتماد به نفس آنها شــاهد هستیم.به باور بنده ساختار اصالح 
شــده ای که در عاملیت های مجاز اطلس خودرو به وجود آمده 
است و اســتانداردهای فضاهای فیزیکی و رفتاری که مدیران 
اطلس خودرو برای مشتریان تعریف کرده اند، به حق رتبه یک 
رضایتمندی مشــتریان را برای این مجموعه به ارمغان آورده 

است.

  اسماعیل آخوندی خضرآباد
عاملیت 331 قم

مراســم اطلس خودرو بســیار خوب برگزار شد. وقتی فرصت 
گردهمایــی همکاران با مدیران شــرکت و همکاران دســت 
می دهــد، باید از چنین فرصت هایی بــرای بحث و تبادل نظر 
بهره بگیریم تا مشکالت را شناسایی کرده و با تشریک مساعی 
بتوانیم قدم های بهتری در راســتای رضایتمندی مشتریان و 

اهداف سازمانی شرکت برداریم. 
با گرد هم آوردن عاملیت ها و معرفی موفق ترین ها و یا با برگزاری 
مسابقات، فضایی برای تشویق و انگیزه بخشی ایجاد می شود که 
در مورد مسابقه بازخورد آن را بر کارکنان شرکت کننده در آن، 

شاهد بودیم.
به هر روی معتقدم اگر امروز اطلس خودرو به کسب رتبه یک 
رضایتمندی مشتریان در حوزه ی خدمات پس از فروش موفق 
شده است، به دلیل همین توجه مدیران به برنامه ریزی طوالنی 
مدت جهت ایجاد رضایتمندی در مشتریان  است. نظم خاصی 
در اطلس خودرو برقرار اســت که به فرهنگ سازی سازمانی و 
تعریف اســتانداردهای مشخصی منجر شده و این شرکت را از 

سایر نمایندگی های خودرو، متمایز کرده است.

  حسین علیزاده
عاملیت 342 همدان

اجتماع همه ی همکاران اطلس خودرو از سرتاســر کشــور، 
اتفــاق خوبی بود؛ چرا که در ایــن گردهمایی ها یک معیار 
ارزیابی برای هر یک از عاملیت ها و فرصتی برای دیده شدن 
نقــاط ضعف و قدرت فراهم می آید، تا هر کدام از عاملیت ها 

برای ارتقاء کیفیت کاری خود انگیزه داشته باشند.
مسابقاتی که توسط اطلس خودرو برگزار می شود نیز، معیار 
سنجش و رقابت بین کارشناســان فنی این مجموعه را در 
سرتاسر کشــور به وجود می آورد؛ به نحوی که نهایتا باعث 
رشــد این نیروها چه به لحاظ فنی و چــه به لحاظ عملی 

می شود.
نتیجه ی چنیــن آزمون هایی خــودش را در طوالنی مدت 
و در موقعیت های ســخت یا در شناســایی مشکالت فنی 
پیچیده نشان می دهد. این آزمون ها گامی است در راستای 

رضایتمندی مشتری.
عقیده ی من به عنوان عضوی از خانواده ی اطلس خودرو این 
اســت که یکپارچگی و هماهنگی ای که در سیستم ارائه ی 
خدمات اطلس خودرو به مشــتریان وجود دارد، باعث شده 
عاملیت های مجاز نیز برای رســیدن به اســتانداردهایی که 
اطلس خودرو تعریف کرده است، سطح خودشان را باال ببرند؛ 
همین فرآیند است که کسب رتبه ی رضایتمندی مشتریان 

را برای اطلس خودرو به همراه داشته است.

  علیرضا سیاسی
عاملیت 422 مشهد

ماهیت گردهمایی همــکاران عاملیت های مجاز اطلس خودرو 
در سراســر کشــور، فارغ از موضوع تقدیر و تشکر و معرفی یا 
هر برنامه ای که در مراســم جاری است، به لحاظ آشنا شدن 

همکاران با یکدیگر اتفاق فرخنده ای است. 
معتقدم این مراسم بســیار عالی برگزار و در عین حال موجد 
اشتیاقی در ما شــد تا در آینده در برنامه های مشابه فرصت و 
فضایی برای هم اندیشــی فراهم شود تا با همکارانمان در مورد 
موارد مختلــف و مرتبط با حوزه هــای کاری صحبت کنیم. 
برگزاری مسابقات نیز از بعدی دیگر موجب انگیزش و تقویت 
روحیه ی همکاری در نیروهای فنی عاملیت هاست؛ به طوری که 
ما مدیران عاملیت ها حتی حاضریم برای مشارکت کارکنان خود 
در چنین المپیادهایی هزینه کنیم؛ چرا که بازخورد مثبت آن را 
در آینده خواهیم دید. شاید مسیری که باید با چند سال تجربه 
طی شود، ممکن است با برگزاری یک مسابقه طی و در نتیجه 

از کارشناسان فنی، افراد زبده تری ساخته شود.
ارائه ی خدمات با کیفیت، برخورد درســت با مشتری و انتقال 
درست دانش مشتری مداری منجر شده است تا اطلس خودرو 
در زمــره ی یکی از بهترین شــرکت هایی باشــد که تجربه ی 
همکاری با آن را داشــته ام؛ فکر می کنم همین ویژگی ها باعث 
شــده تا اطلس خودرو موفق به کسب رتبه یک رضایتمندی 

مشتریان شود.

  سجاد باژدان
عاملیت 571 خرم آباد

مراسم گرمی که توسط اطلس خودرو به بهانه ی مسابقات ملی 
مهارت فنی برگزار شد و با تشویق و معرفی عاملیت های برتر 
همراه بود، فرصتی بود تا همکاران با هم آشنا شوند و در صورت 
تــداوم این گردهمایی ها و ایجاد فضایی صمیمانه بین همه ی 
همــکاران این مجموعه در طول ســال، فرصتی نیز برای گپ 
و گفــت با همکاران و مدیران فراهم خواهد شــد تا بتوانیم به 

راهبردهای جدیدی در حوزه ی کاری خود برسیم.
این تشــویق و معرفی عاملیت ها در چنین مراسمی، انگیزه ای 
طوالنــی مدت برای برنامه ریزی جهت رشــد برای آنها فراهم 
خواهد کرد؛ همین اتفاق در مورد نیروهای فنی که در مسابقات 
شــرکت می کنند، به شکلی بارزتر صدق می کند؛ چرا که این 
المپیــاد نیز انگیزه ی یادگیری بیش تر را بــرای آنها به همراه 

خواهد داشت.
دریافت رتبه ی یک خدمات پس از فروش توسط اطلس خودرو 
نیز بیش از هر چیز مرهون ارتباط خوب مدیران اطلس خودرو 
با همکاران عاملیت های مجاز است و هم چنین نمایندگی ها هم 
توانستند خدمات خوبی ارائه کنند تا امروز شاهد این موفقیت 

باشیم.
اعمال معیارهایی مثل استانداردســازی فضای عاملیت ها، یا 
پایبندی اطلس خودرو به دریافت نظرســنجی از مشــتریان 

نمونه ی اعمال مدیریت درست اطلس خودرو است.

  یحیی سلمانی
عاملیت 115 تهران

حضور در جمع صمیمانه ی اطلس خودرو آن هم در مراسمی که 
به منظور چندین مناسبت برگزار شد، خاطره ی  خوشی را برای 
همه ی همکاران رقم زد و موجب شــد تا شبی به یاد ماندنی را 
هم راستا با شعار این شرکت که این مجموعه را  یک »خانواده« 
خطاب می کند، سپری کنیم. جا دارد از همه ی دست اندرکاران 
و برنامه ریزان این مراسم به گرمی تشکر و قدردانی کنم؛ چرا که 
فرصتی را فراهم کردند تا با همکارانمان در سرتاسر کشور آشنا 
شویم و خود را در موفقیت و رشد سازمانی اطلس خودرو سهیم 
بدانیم. فضایی که در عاملیت ها بیش از رقابت، انگیزه ی حمایت 
از یکدیگر را به وجود آورد تا برای رفع موانع مشــترک بر سر راه 
رضایتمندی مشتریان از هم یاری بجویند. بر این باورم اگر زمان 
هم اندیشــی و گفت و گوی بیش تری داشتیم، قطعا دستاورد این 
مراسم از این هم بیش تر می شد. از طرفی این گردهمایی مصادف 
با اختتامیه ی سومین مسابقات ملی مهارت فنی خودرو بود که 
تاثیر بسزایی در افزایش مهارت های کارشناسان فنی عاملیت ها 
داشت و همچنین نقش مهمی در ایجاد رضایتمندی مشتریان 
بازی خواهد کرد. آنچه مشخص است این است که قطعا رتبه یک 
رضایتمندی مشتریان به دست نمی آمد مگر با برنامه ریزی و تدبیر 
دقیق مدیران اطلس خودرو در همه ی ابعــاد؛ از فروش و ارائه ی 
خدمات فنی گرفته تا توجه به طراحی داخلی شرکت ها و برخورد 
کارکنان با مشتریان. امیدوارم اطلس خودرو با همین حس اتحادی 
که بین همکاران خود در سرتاسر کشور به وجود آورده است، بتواند 

روزبه روز بالندگی این مجموعه را موجب شود.

  ابراهیم کابوس شاکری
عاملیت 234رشت

ضمن اظهار تقدیر و تشــکر از مدیران محترم ارشــد سازمان 
نســبت به فراهم نمودن تشریفات این همایش که در کنار آن 
از عاملین برتر در ســه حوزه ی فروش و خدمات پس از فروش 
و تامین قطعات تقدیر و تشکر صورت پذیرفت، برگزاری چنین 
نشســت هایی نشان ارزش قائل شدن و ارج نهادن به پیشرفت 
عاملین موفق و در نتیجه انگیزه ای مضاعف در پیشبرد اهداف 
فی مابین و ایجاد رقابتی ســالم بین کلیه ی عاملیت هاست که 

امید است این مهم تداوم داشته باشد.
به عقیــده ی بنده رقابت یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار در 
پیشرفت هر مجموعه به شــمار می آید؛ در اصل رقابت سالم 
و اســتاندارد الزمه ی پویایی و حیات در هر تخصصی اســت. 
برگزاری مسابقات ملی مهارت فنی نیز باعث ارتقاء دانش فنی، 
درک رقابت تخصصی و تالش برای بهبود سطح دانش شغلی 
و فنی کارشناسان فنی عاملیت ها به شمار می رود و در ارائه ی 

خدمات نقش کلیدی را ایفا می کند.
امروزه با توجه به منابع محدود، رضایتمندی مشتری بیش از 
پیش مورد اهمیت قرار می گیرد. به عقیده ی بنده در زمینه ی 
خدمات پس از فروش می بایســت یک چرخه ی کامل از زمان 
پذیرش خودرو تا زمان ترخیص اتفاق بیفتد تا به حس رضایت 

مشتری منتهی شود.
لــذا نقص در هر مرحله، باعث فاصله گرفتن از نتیجه ی نهایی 
می شــود. زمانی می توان به این مهم دست یافت که اطالعات 
کیفــی خدمات به کمیتی برای برنامه ریزی بیش تر و دســت 
یافتن و نزدیک شدن به سطح انتظار و مطلوب مشتری تبدیل 
شود. کلیه ی شرکت هایی که در زمینه ی خدمات پس از فروش 
فعالیت می کننــد، به این نکته واقف اند کــه ارائه ی خدماتی 

شایسته موجب وفاداری و تکرار خرید می شود.
رضایتمندی مشــتری با زبانی ســاده تر پس از کیفیت فنی 
خدمات، در پی رفتار مناسب کارکنان خدمات پس از فروش و 
دریافت هزینه ی متعارف و متعادل از خدماتی که ارائه می شود، 
اســت. با رعایت این اصول به راحتی می توان رضایت نســبی 

مشتریان را کسب کرد.
مجددا از برگزاری مراسم و تشریفات آن تشکر و قدردانی می کنم. 
مطمئناً همان گونه که مدیران شرکت محترم اطلس خودرو به 
رشد و پیشرفت این مجموعه، ارج وافر می نهند، بنده نیز سپاس 
خود را صمیمانه تقدیم می کنم. امید اســت با ارائه ی خدماتی 
مناسب شاهد نمره بیست برای کلیه ی عاملیت های خانواده ی 

بزرگ اطلس خودرو باشیم. 

  سید سامان شجاعی
عاملیت 643 شیراز

آشنایی با همکاران و 
تقویت روحیه ی سازمانی 

توسط اطلس خودرو

اطلس خودرو، 
نماد فرهنگ سازی 

ســازمانــی

اطلس خودرو 
ایجاد کننده ی 

فضای پویای رقابتی

اطلس خودرو  
نماد انتقال درست 

دانش مشتری مداری

جمع شدن خانواده ی 
اطلس خودرو فضایی برای 

رسیدن به راهبردهای جدید

شبی به یاد ماندنی 
برای جمعی 

همدل و هم مسیر

برگزاری گردهمایی، 
انگیزه ای مضاعف 

در پیشبرد اهداف
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اطلس خودرو، مهر ماه ســال جاری، میزبان مسئوالن 
 )ISQI( سازمان بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران
کشــور بود تا به طور رسمی لوح تقدیر رتبه ی نخست 
خدمات پس از فروش را دریافت نماید. در این نشست، 
اشکان گلپایگانی، معاون مهندسی خدمات و خودروی 
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ضمن توضیح 
فرآیند ارزیابی نمایندگی های فروش در قالب گزارش 
پاورپوینت، نقاط قوت اطلس خودرو را جهت کسب این 

رتبه، برای مدیران اطلس خودرو تشریح کرد.
اشکان گلپایگانی، معاون مهندسی خدمات و خودروی 
شرکت بازرســی کیفیت و استاندارد ایران، با اشاره به 
این کــه نمایندگی های خــودرو در چهارچوب نهایی 
میزان رضایتمندی مشــتریان سنجیده شدند، گفت: 
»وزن ایــن معیار در مورد اطلس خــودرو تا حد قابل 
توجهی باال بود.« وی افــزود: »اطلس خودرو، فرهنگ 
توجه به نیازهای مشتری و تمرکز بر روی این مقوله را 
به صورت زیرساختی پی گرفته است؛ به طوری که در 
مدت کوتاهی از آغاز به کار این شرکت تا کنون، حجم 

فروش آن قابل توجه بوده است.«
گلپایگانی در ادامه افزود:» البته نباید فراموش کنیم که 
سایر شرکت ها نیز اخیراً به این مقوله توجه می کنند؛ 
به همین دلیل برای جلب رضایت مشتریان، در میان 

آنها رقابتی را احساس می کنیم.«
معاون مهندســی خدمات و خودروی شرکت بازرسی 
کیفیت و اســتاندارد ایران افــزود: » اطلس خودرو در 
برخورد با مشتریان و رفتار سازمانی، از الگوهای درستی 
پیــروی کرده و در استانداردســازی فعالیت های خود 
سرعت باالیی داشته است.« گفتنی است اطلس خودرو 
در ارزیابی خدمات پس از فروش شــرکت های عرضه 
کننده ی خودرو در ســال 1391، با تفاوت صرفا 0.2 
امتیاز در جایگاه دوم و پس از شرکت ایرتویا قرار گرفته 
بود و اینک در ســال جاری با کســب امتیاز 71.3 و 
رشد 7 درصدی، شــرکت های ایرتویا و آسان موتور را 
پشت سر گذاشته و جایگاه نخست را با اقتدار به دست 
آورده است. از آنجا که شعار شرکت کیاموتورز و بالطبع 
شرکت اطلس خودرو، نماینده ی رسمی این شرکت در 
ایران، »پشتیبان همچون خانواده« است، می توان این 
موفقیت را گام موثری در راســتای اثبات و تحقق این 

شعار در کشور تلقی کرد.

معاون مهندسی خدمات و خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران؛

رضایتمندی مشتری گام بلند اطلس خودرو 
مهر ماه امسال اطلس خودرو میزبان مسئولین شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران بود، تا به طور رسمی 
لوح تقدیر ســطح کیفی دو ســتاره خدمات پس از فروش را دریافت نماید. در این نشست که فر آیند ارزیابی 
نمایندگی های خدمات پس از فروش  به مدیران اطلس خودرو توضیح داده شد، نقاط قوتی که منجر به دریافت 

این رتبه توسط اطلس خودرو شد نیز تشریح شد.

دوربین خبرساز:  پشت صحنه اختتامیه ی سومین دوره مسابقات ملی مهارت فنی    /   مهر ماه 92
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مراسم قرعه کشــي، با حضور آقایان جعفرزاد رئیس کمیته 
نظارت، خلعتبري رئیس کمیته ی داوران، ســاغري رئیس 
کمیتــه ی اجرایي و نصیري سرپرســت تیــم انبار مرکزي 
گلســتان انجام شد و ســه تیم برتر مرحله ی حذفي یعني 
تیم قهرمان )توزیع گلستان(، نایب قهرمان )منتخب سایت 
پونک( و تیم ســوم )کیان باداس( در سید1 یک، دو تیم برتر 
مرحله ی نیمه نهایي در سید دو، شش تیم بازنده ی مرحله ی 
یک ششم در سید سه و سیزده تیم باقیمانده در سید چهار 
 A قرار گرفتند. در مرحله ی انتخاب ســرگروه ها نیز دو گروه
و B از ســید یک قرعه کشي شدند و دو رقیب دیرینه یعنی 
توزیع گلســتان و کیان باداس در گروه A قرار گرفتند؛ تیم 

»منتخب سایت پونک« نیز سرگروه B شد.
 گفتنی است بسیاري از تیم هاي قدرتمند و مدعي قهرماني 
دور حذفي در گروه A با تیم هاي توزیع گلستان و کیان باداس 
هم گروه شدند تا این گروه، گروه مرگ رقابت ها لقب بگیرد. 
هیجان گروه بندي حتي پس از پایان مراســم قرعه کشــي 
همچنان ادامه یافت و سرپرستان و بازیکنان تیم ها که حاال 
چهر ه ی رقباي خود را شناخته بودند، تا ساعاتي پس از اتمام 
مراسم مشغول گپ و گفت و کري خواني براي رقیب بودند.

 در این مراسم آقاي جعفرزاد با ارائه ی سوابق موفق برگزاري 
1- سید: سبد قرعه کشی

مسابقات فوتبال گروه GBG در ادوار پیشین، اهداف برگزاری 
این مسابقات را برشمرد و گفت:»اصلي ترین هدف برگزاری 
این مسابقات، افزایش شــادابي و نشاط و انگیزش کارکنان 

است.«
وی تاکید کرد:»ایجاد حس رقابت، هیجان و تالش مضاعف 
در کارکنان و در نهایت آشــنایي همکاران با یکدیگر، ارتقاء 
روحیه ی همکاري، تعامل ســازنده و دوستي بین همکاران 

مجموعه از مهم ترین مزیت های چنین برنامه هایی است.«
 همچنین علي صفایي، عضو کمیته ی داوری، ضمن تشریح 
برخی قوانین مهم داوری برای حضار، آمادگی کمیته داوران 
را برای پذیرش داوطلب جهت آموزش و داوری مســابقات 

اعالم نمودند.

گزارش مراسم قرعه کشي 
مسابقات لیگ فوتسال GBG در سال 92

ایجاد حس رقابت، هیجان و تلاش مضاعف 
در كاركنان و در نهایت آشنایی همكاران با 

یكدیگر، ارتقاء روحیه ی همكاری، تعامل 
سازنده و دوستی بین همكاران مجموعه از 

مهم ترین مزیت های چنین برنامه هایی است

مراســم قرعه كشــي رقابت هاي ليگ فوتســال GBG ســال 92، روز يكشــنبه 14 مهرماه در سالن 
آمفي تئاتر شــركت آســان موتور برگزار شد و 24 تيم حاضر در دو گروه A و B  ليگ فوتسال، مطابق 

جدول مشخص شدند.
در اين مراســم كه كليه ی اعضاي كميته هاي اجرايي برگزاري مســابقات، سرپرست ها و تعدادی از 
بازيكنان تيم هاي شركت كننده حضور داشتند، تعداد سيدها، نحوه ی گروه بندي رقابت ها و همچنين 

قوانين مهم و اصلي تشريح شد.

گردآوری و ترجمه:
جعفرزاد
سمــت:
سرپرست
منابع انسانی

A گروهB گروه
منتخب سایت پونککیان

قطعات محور ماشینتوزیع گلستان
خالقیتمالي آسان موتور

سرویس اطلس خودرولجستیک
هزاره سومتولید گلستان

انفورماتیکگلستان مرکزي
سایهانبار قطعات آسان موتور

مالي اطلس خودرواوشان
انبار مرکزي گلستانستارخ سرخ

پاسامید
گلستان 1332پیشگامان پردیس گلستان

طراحی نخســتین نســخه ی الکتریکــی کیــا در ایاالت 
متحــده، بــه دنبــال بهبــود ویژگــی آیرودینامیکی این 
خودرو و متمایز ســاختن آن از ســول معمولی، آمیخته ای 
اســت از  شــمایلی عجیب و غریب ســول با سبک جدید. 
از آنجــا که ســول الکتریکــی منحصــرا exclusively با 
 یــک باطری کار می کنــد، بنابراین رانندگی بــا آن پاک و 
بدون انتشار آالینده zero emissions خواهد بود. تصاویر 

این خودرو در سال 2014 منتشر خواهد شد.
کیاموتورز آمریکا )KMA( در نشست رسانه ای سول 2014، 
اعالم کرد جهت پیشنهاد نسخه ی تمام الکتریکی خودروی 
سواری شــهری ســول، در بازارهای منتخب سال 2014، 
برنامه هایــی دارد. در حالی که ســول یکــی از خودروهای 
پرفروش کیاموتورز آمریکاست، نسخه ی الکتریکی آن ادامه 
و بسط طبیعی خودروی شــهری دوست دار محیط زیست 
ســول، در خط تولید خودروهای قابل رقابت این برند است. 
جزئیــات بیش تر درباره ی سیســتم انتقال قــدرت، میزان 
مصرف انرژی و استراتژی ورود به بازار این خودرو بعداً اعالم 

خواهد شد.
اورث هدریــک )Orth Hedrick( - مدیــر برنامه ریــزی 
محصوالت کیاموتورز امریــکا - گفت:»حدود 85 درصد از 
قطعات خودروی جدید ســول، با توجه به اســتانداردهای 
حفظ محیط زیســت ساخته شده و به راحتی قابل بازیافت 
اســت. کیا، با خودروی الکتریکی سول بیش از پیش تعهد 
و توانایی اش را در کاهش صدمات وســایل نقلیه به محیط 
زیست به نمایش خواهد گذاشت. بنابراین این خودرو تایید 
کننده ی توانایی و نیز تعهد کیا در  تولید خودروهایی است 

که دارای کم ترین میزان تولید آلودگی هستند.«
وی در ادامه گفت: »ســول برای رانندگان شــهری همیشه 
یک انتخاب فوق العاده محســوب شــده اســت و نسخه ی 
کامال جدید آن که ترکیبی از تکنولوژی، پاالیش، ســبک، 
پویایی های اصالح شده و ارزشمندی است، به ما اجازه داده 
تا خودرویی بسازیم که به اندازه ی کارآمدی رانندگی با آن 

لذت بخش نیز باشد.«
کیاموتورز اخیرا recently توســط Interbrand به عنوان 
یکی از »50 برند برتر ســبز جهانی« انتخاب شــده است. 

ســول الکتریکی، دومین خودروی کیا با سوخت جایگزین 
است که در آمریکا به فروش خواهد رسید. در اپتیما هیبرید 
2013، که نســخه ی اولیه ی آن در ســال 2011 معرفی و 
 ارائه شــد و نیز جوایزی را کســب کرد، شــاهد تعمیرات 
متعــددی numerous بودیــم. از جملــه تعمیراتی که 
در سیســتم انتقال قــدرت به منظور قابلیــت یافتن برای 
رانندگی بهتر انجام شــد و دیگری ایــن که موتور اپتیمای 
جدید حدود 74 اسب بخار قوی تر از موتور نمونه ی پیشین 
اســت. همچنین اســتفاده از یک ژنراتور استارتر هیبریدی 
قوی تر )HSG( و یــک باتری پلیمری لیتیوم 47 کیلو واتی 

قدرتمندتر از جمله ی این اصالحات و تغییرات هستند.
کیاموتورز آمریکا، یکی از سه برند خودرو در ایاالت متحده 
اســت که در چهار ســال گذشته هر ســال با رشد فروش 
روبه رو بوده است. تا جایی که نرخ رشد این شرکت در سال 
2012 برای نخستین بار از مرز 500.000 دستگاه گذشت. 
کیا - تحت نظارت و کنترل طراح ارشــدش، پیتر شرایر- با 
خط تولید کاملی از خودروهای تفریحی و CUV ها، ترکیب 
سبک اروپایی و استفاده از تکنولوژی دقیق و قیمتی مناسب، 
سطوح جدیدی از دقت و ظرافت را به نمایش می گذارد. این 
شــرکت، اخیرا در رتبه بندی انحصاری »100 برند جهانی 
برتــر« Interbrand حرکتی صعودی داشــته اســت؛ این 
در حالی اســت که کیا تنها از ســال گذشته به این لیست 
پیوســته اســت و با ارائه ی هفت خودروی کامال جدید که 
به طور باز طراحی شــده اند در نمایشــگاه های سال 2013 
به نمایش درآمدند، بــه این حرکت صعودی ادامه می دهد. 
طی دهه ی گذشــته، کیاموتــورز در آمریــکا بیش از 1.4 
میلیارد دالر ســرمایه گذاری کرده و کارخانه ی این شرکت 
در ایاالت متحده در وست پوینت، جورجیا، یکی از مواردی 
است که روی آن سرمایه گذاری شده است. موفقیت اپتیما 
و سورنتوی امریکا، یکی از بزرگ ترین عوامل رشد سریع کیا 
بوده است و با خط تولید جامع از سدان پرچمدار کیا موتورز، 
یعنی کادنزا، خودروی ســواری شهری سول، CUV جمع و 
جور اسپورتیج، اپتیمای هیبرید، سدان سراتو، سراتو پنج در 
و خودروهای جمع و جور ســراتو کوپ، ریو و ریو پنج در، و 

مینی ون سدونا، این موفقیت کامل تر می شود.

سول نخستین خودروی الکتریکی جهانی کیا
کیاموتورز اعالم کرد برای حضور نخســتین خودروی تمام برقی در ایاالت متحده،  برنامه های 

ویژه ای دارد. 
طبق برنامه ریزی صورت گرفته، نســخه ی برقی خودروی سواری جدید سول، در سال 2014 
از راه خواهد رســید. کیا، فروش نســخه ی الکتریکی خودروی باز طراحی شده ی سول را در 

بازار سال آیند ه ی ایاالت متحده تایید کرد. 
نســخه ی تمام الکتریکی خودروی مذکور، در بازارهای مشــخصی از جمله بازارهای کالیفرنیا 
و ایالت های کرانه ی شــرقی امریکا که مشــتریانی دوســت دار محیط زیست دارد، به فروش 

خواهد رسید.

طراحی نخستین نســخه ی الکتریکی 
کیا در ایــالات متحده، به دنبال بهبود 
ویژگی آیرودینامیکــی این خودرو و 
متمایز ســاختن آن از سول معمولی، 
آمیخته ای اســت از  شمایلی عجیب و 

غریب سول با سبک جدید
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دومین خودروســاز Automaker بزرگ کــره ی جنوبی، 
به دلیل نظارت و طراحی بی عیب و نقص طراح ارشــد این 
شرکت، پیتر شرایر، پیشــرفت های ملموس و بی نظیری در 

طراحی خودرو داشته است. 
در حال حاضر، مهندســان کیاموتورز در پی افزایش برخی 
ویژگی ها و خصوصیاتی هســتند که با ســبک طراحی نیز 
مطابقت داشــته باشــد. این کار طیف وسیعی از موتورهای 

بنزینی توربوشارژ را در بر می گیرد. 
توربوشارژر، کمپرسوری است که با افزایش توان مکش هوای 
ورودی توســط موتور خودرو، موجب احتراق بهتر سوخت و 
در نتیجه افزایش قدرت موتور می شود. این وسیله، با کمک 
گازهای خروجــی موتور کار و بدون اتــالف انرژی فعالیت 

می کند.کیاموتورز، وظیفه ی اصلی و اساسی دپارتمان تحقیق 
و توسعه ی خود را تمرکز بر فناوری و تکنولوژی موتور توربو 
برمی شمارد و برای رســیدن به هدف نهایی یک خط سه و 
چهار سیلندر موتور که دارای عملکرد باالیی است اما گازهای 
گلخانه ای کم تری تولید کرده و هم زمان بهره وری سوخت را 

بهبود می بخشد، کار می کند.
اولیــن موتوری که از این فرآیند پا به عرصه ی وجود خواهد 
گذاشــت، موتور گاما LT-GDI 1.6 است که عملکرد و توان 
باالیی دارد و در زیر کاپوت Hood سراتوکوپ توربوشارژ قرار 
خواهــد گرفت. انتظار می رود این موتور، قدرتی معادل 240 

اسب بخار و 265 نیوتن متر گشتاور داشته باشد. 
کیــا نه تنها به دنبال ارتقا و ارائه ی خودروهایی با تکنولوژی 
موتور توربو اســت، بلکه به زودی دو موتور احتراق مستقیم 
بنزینی توربوشــارژ T-GDI دیگر معرفــی خواهد کرد. این 
موتورها در مراحل مختلف تولید و توسعه هستند، اما انتظار 

می رود در چند ماه آینده آماده شوند.

 موتورهای توربوی کیا در دست تولید
موتورهای توربوی کیا که در دست تولید هستند، شامل موارد 

زیر است:
- موتور T-GDI Kappa، 1 لیتری و 3 ســیلندر که احتماال 
در کوچک ترین خودروهای این خودروساز جای می گیرند؛ از 

 .)Venga MPV( جمله پیکانتو، ریو و ونگا
- واحد 4 سیلندر T-GDI، 1.25 لیتری که انتظار می رود در 
چند مدل جمع و جور کیا نظیر ســید، سراتو و کارنز/ روندو 

)Rondo MPV( قرار گیرد.

T-GDI 1.2 لیتری که از اعضای خانواده ی »Kappa« است، 

قرار است عملکردی مشابه موتورهای بنزینی 1.8 لیتری و 2 
لیتری فعلی داشته باشند.

 تکنولوژی جدید 
کیــا در حال اضافه کردن تعدادی از فناوری های نوین نظیر 
توربوشــارژهای نصب شده بر روی منیفولد اگزوز با اینرسی 
کم )تک و دو پره(، سیستم زمان بندی سوپاپ متغیر دوگانه 
همیشگی بر روی هر دو ورودی و خروجی ، سیستم پرفشار 
پاشش مستقیم  ســوخت )تا 200 بار از طریق یک انژکتور 
6 سوراخه(، سیستم اینترکولر بهبود یافته، دیواره مجزا برای 
منیفولد اگزوز که با کاهش فشــار برگشــتی اگزوز و بهبود 
ورودی به داخل ســیلندر، باعث احتراق بهینه تر میشود، به 

موتورهای جدید خود است.
 سیستم انتقال دو کالچه ی هفت سرعته

تولید سیستم های انتقال پیشرفته، در فهرست کارهای الزامی 
آینده ی کیا قرار دارد؛ این کار با هدف تولید سیستم هایی که 
بدون کنار گذاشتن امتیاز مصرف بهینه ی سوخت، بیش ترین 

قدرت و نیرو را ایجاد کنند، صورت خواهد گرفت. 
پیــش از این نیز یکی از سیســتم های انتقال قدرت، یعنی 
نسخه ی دو کالچه ی هفت ســرعته، در نمایشگاه خودروی 
فرانکفورت در نیرو Niro بــه نمایش درآمد.تاد مک دونالد، 
مدیر ارشــد کیاموتورز نیوزلند، از ســر رسیدن سراتوکوپ 

2014 هیجان زده است. 
او احساس می کند که این خودرویی است که برند کیا را وارد 

سطوح کامال جدیدی می کند.

این خودروی پنج درب )با پنج یا هفت صندلی( توانست در 
بخش های ایمني و حفاظت از سرنشــینان بالغ 94 درصد، 
حفاظت از سرنشــینان خردســال 76 درصد، سیستم های 
کمک ایمنی 81 درصد و حفاظت از عابرین پیاده 64 درصد 

امتیاز کسب کند. 
موسسه ی Euro NCAP، در آزمون تصادف از کنار، حفاظت 
از کودکان 18 ماهه، حفاظت از وارد شــدن ضربه به گردن 
سرنشــینان جلو و حفاظت از پاهای عابرین پیاده، باالترین 
امتیاز را به خودروی کارنز داده است. این موسسه، همچنین 
اعــالم کرد تمام صندلی هــای این خودرو دارای سیســتم  
هشدار یادآوري بستن کمربند، امکان تنظیم و محدود کردن 
حداکثر سرعت و دارای نگهدارنده ی ویژه ی کودک در تمام 

صندلی هاست.
امکانات ایمنی استاندارد این خودرو در اروپا شامل موارد زیر 

هستند: 
 1ـ  6 ایربگ )جلو، گوشه جلو، پرده ای(، 

 2ـ   هشدار یادآوري بستن کمربند )صندلی های جلو، وسط 
و عقب(، 

 3ـ  سیستم کنترل پایداری، 
 4ـ  سیســتم کمکی بــاال رفتن از تپه بــرای جلوگیری از 

واژگونی، 
 5ـ  سیســتم ESS که در زمان ترمزهــای ناگهانی، چراغ 
چشمک زن را به صورت اتوماتیک روشن و خاموش می کند 

تا رانندگان عقبی متوجه خطر شوند. 
کارنز جدید، کیــا را وارد بخش رقابتی بــازار اروپا می کند. 
این خودرو با توجــه به نیازها و انتظارات خانواده های مدرن 
طراحی شده است و دارای طراحی پویا و فرم آیرودینامیکی 
مناســبی بوده و به دلیل طراحی  ) طراحي فرم کلي کابین 
به گونه اي است که ضمن ایجاد حسي پویا از حداکثر فضاي 
داخلي بهره میبرد  و درون آن فضای وســیعی را در اختیار 
سرنشینان قرار می دهد. عالوه بر آن، امکانات ایمنی و رفاهی 

متعددی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. 
یکی از مدیران کیا می گوید:»هر ســال ســخت گیری های 
موسســه ی Euro NCAP از قبل بیش تر می شود؛ به همین 
علت، دریافت باالترین امتیاز ایمنی برای خودروسازان بسیار 
دشوار اســت. با وجود این کیا با توجه به اهمیت وافری که 
برای موضوع ایمنی قائل اســت، بار دیگر توانســت باالترین 
امتیاز را دریافت کند و خودرویی را روانه ی بازار کند که هم 
کارایی مناسبی دارد و هم از طراحی زیبایی برخوردار است.«

به این ترتیب کیا کارنز به جمع شــش مدل دیگر کیا یعنی 
ســید، ریو، ونگا، اسپورتیج و سورنتو که همگی از موسسه ی 

Euro NCAP پنج ستاره ی ایمنی دریافت کرده اند، پیوسته 

است. گفتنی است سورنتوی 2014 که یک خودروی شاسی 
بلند جمع و جور و پرفروش در آمریکاست، هم چنین توانست 
در آزمون های تصادف، از موسســه ی ملــی ایمنی ترافیک 
بزرگراه های آمریکا باالترین امتیاز ایمنی، یعنی پنج ستاره، 

را دریافت کند. 
ایــن خودرو، در بخش تســت های تصــادف از جلو، کنار و 
هم چنین واژگونی، عملکرد بســیار خوبی از خود به نمایش 

گذاشته است. 
یکی از مدیران کیاموتــورز در آمریکا می گوید:»این خودرو 
که بر اســاس یک پلت فرم کامال جدید ساخته شده است، با 
داشتن سطح وسیعی از امکانات ایمنی و فناوری های نوین، 
توانسته امنیت سرنشینان و راننده ی خودرو را در حد باالیی 

تامین کند.«
 ،NHTSA ســورنتوی 2014، عالوه بر دریافت پنج ستاره از
همچنین از ســوی موسســه ی بیمه برای ایمنی بزرگراه ها 
)IIHS( به عنوان خودروی برگزیده ی در بخش ایمنی معرفی 
شده است. این خودرو، از یک سیستم تعلیق جدید و موتور 6 
سیلندر مدرن  بهره می برد ضمن اینکه سطح آپشن داخلی  
آن از یک پکیج SX Limited برخوردار است. چراغ های جلو 
و عقب در این خودرو از نوع جدید با قابلیت روشنایي بهینه 

بوده و از رینگ های 19 اینچی بهره گرفته شده است.
بســیاری از بخش های فضاي داخلي سورنتوی 2014، مثل 
داشــبورد، دســته دنده و ... از نو طراحی شده اند. هم چنین 
در ایــن خودرو امکانات دیگری نظیر آفتاب گیر صندلی های 
ردیف دوم، گرمکن صندلی های جلو و ردیف دوم، سان روف 
پانورامیک، درب اتوماتیک برنامه ریزی شــونده ی عقب و ... 

ارائه شده است.

کیاموتورز به ارائه Delivering نخســتین مدل توربوشــارژ خود به بازار نیوزیلند، نزدیک اســت. گرچه 
ســراتو کوپ به عنوان  نخستین مدل توربوشارژ کیاموتورزـ  همان فورته کوپ امریکاـ  تمایزاتی با مدل 

سابق خود دارد، اما بعید است آخرین مدل کیا توربوشارژ در بازار باشد. 

مدل جدید کارنز، که یک MPV جمع و جور است و همچنین سورنتوی 2014، هر دو موفق به کسب پنج ستاره ی ایمنی 
از موسسه ی Euro NCAP و دولت آمریکا شدند. کیا کارنز، موفق شد از سوی معتبرترین موسسه ی ایمنی جاده ی اروپا 
یعنی Euro NCAP باالترین نشان ایمنی، یعنی پنج ستاره، را دریافت کند. کیا کارنز، یکی از دو خودروی MPV بازار اروپا 

میباشد که توانسته پنج ستاره ی ایمنی در سال 2013 را از آن خود کند. 

کسب باالترین رتبه ی ایمنی توسط کیا کارنز و کیا سورنتو ارتقای فناوری موتور توربو توسط کیا موتورز

www.kia-buzz.com                          : منبع  

www.kia-buzz.com                          : منبع  

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com15 14

خبرنامه داخلی     اطلس خودرو      شــماره 40      آبــــان 1392

تازه های کیاتازه های کیا



 1- به اندازه ی کافي آماده نبودن
»با وجود این که شــما فرد آگاه و مطلعی هستید، اما آنچه 
که عامل بسیار مهمي در موفقیت محسوب مي شود، داشتن 
آمادگــي کافي برای صحبت کردن اســت. عدم آمادگي در 
بیان، به یک گفتگوي فروش ناموفق ختم شده وکنترل آن 
به مشتري سپرده می شــود. با گمراه شدن کارمند فروش، 
ابتکار عمل به دســت مشــتري مي افتد و او شروع مي کند 
به طرح ســواالت متعدد. این بدین معناست که مشتري در 
پــی یادگیري هر چه بیش تر از شماســت و پس از دریافت 
 Transaction اطالعات، دیگر مجبور نیست با شما معامله
کند.« اینها سخنان جیل کونراث Jill Konrath، نویسنده ی 
دو کتاب پرفروش »فروش اسنپ SNAP Selling« و »فروش 
به شرکت های بزرگ Selling to Big Companies« است. 
امــا آمادگي قبل از گفتگو، به هیچ وجه به معناي داشــتن 
یک قالــب وچارچوب کالمی و به خاطر ســپردن تعدادي 

مثــال در ذهن نیســت. از انجام چنیــن کاري به خصوص 
در مکالمه ی نخســتین پرهیز کنید. این گونه آمادگي ها، از 
تمرکز بر نیازهاي مشــتري و مطرح نمودن سؤاالت صحیح 
جلوگیري مي کند. منظــور حقیقی از آمادگي، تمرین برای 
انجام گفتگویي کامل و بي عیب اســت. بر روي کالم آغازین 
و گام اولیــه ی صحبتتان بارها و بارها تمرین نمایید تا آنجا 
که حس کنید کامال راحت، طبیعي، تاثیرگذار و خوشــایند 
صحبت مي کنید. واژگان، اعداد و ارقام و نمونه و مثالهایتان 
را خوب بشناســید تا از آنها در زمــان نیاز، برای جلب نظر 
مشــتري اســتفاده نمایید. نکته ی مهم دیگر آن است که 
مشــق هایتان را قبل از دیدار مشتري انجام دهید! حتي اگر 
یک مکالمه ی کوتاه دارید، در مورد نوع فعالیت، مشــکالت 
کاری مشتري و راه حل هاي آنها تحقیق نمایید. مرور سریع 
وب سایت مشتری، پیش از این که گفتگویی انجام شود، به 
معنای رسیدن به برتری فوق العاده در ورود به دنیای او بوده 

9 رفتار خودتخریبي در فروش 

گردآوری و ترجمه:
گالره ساساني
سمــت:

کارشناس 
فروش

و نشانگر عالقه و احترام Respect شما نسبت به وی است.

 2- پیروي نکردن از صحبت هاي پیشین 
ایجاد و حفظ اعتماد در مشتریان، تنها با کالم تحقق نمي یابد، 
بلکه بخش مهمی از آن به اعمال شــما وابسته است. خوب 
گوش بدهید و مطمئن باشــید چیــزي که مي گویید حتما 
انجام خواهید داد. قرار شــما با مشتری هر اندازه می خواهد 
کوچک و کم اهمیت باشــد، اصال مهم نیست، مهم این است 
که شــما به آن عمل کنید. اگر بــه آن عمل نکنید در ذهن 
مشتري تاثیر منفي خواهد گذاشت. آنها همه چیز را به خاطر 
می ســپارند. اعتماد، از یک ســري وعده ها و عمل به آنها به 
وجود مي آید. بنابراین، در حفظ و اجرای تعهدات خود تالش 
کنید. حس اعتماد، حتي مي تواند با آوردن یک کتاب که هر 
دو تن شــما در موردش صحبت کرده بودید و یا فرســتادن 
 شــماره تماس تان به وجود آید. به خاطر داشــته باشید اگر 

کارمندان فروش، مراقب باشید! این رفتارها ثابت مي کند گاهي اوقات شما بدترین دشمن خودتان 
هســتید. موفقیت در امر فروش، به عوامل متعددي وابســته بوده و کنترل بعضي از آنها از عهده ی 

شما خارج است؛ اما یک چیز حتما در کنترل شماست و آن کنترل خودتان است.

تعهداتتان Commitment را فراموش کردید، به هیچ وجه 
آن را انکار نکنید، بلکه به محض یادآوردی به آن عمل کنید. 

مطمئن باشید مشتریان آن را درک خواهند کرد.

 3- نامناسب صحبت کردن 
شــما به عنوان یک فروشــنده ی کاال، فردي هستید که در 
مرتبــه ای باالتر از یک معرفي کننده ی محصول یا کاال قرار 
گرفته اید. یک کارمند فروش قابل اعتماد کســي است که 
مي خواهد و مي تواند به دیگران کمک کند. این یک اشتباه 
رایج اســت که کارمندان فــروش خودشــان را در کفه ی 
مشتري قرار مي دهند. زماني که مشتري از شرکتی ناراحت 
و ناراضي است، بسیاری از کارمندان فروش آن شرکت براي 
آن که مشــتري از آنها خوششان بیاید، با آنها هم کالم شده 
و از شــرکت خودشــان بدگویي مي کنند؛ این ایده، ایده ی 
بســیاری بدی است. شما ممکن اســت تصور کنید با این 
 طریق مي توانید از مشــتریان امتیاز بگیریــد، ولي در واقع 
زیــرآب Drain خودتان را زده اید و با ضربه به شــرکتتان، 
موفقیت خودتان را شکسته اید. پس حرفه اي باشید؛ هم دلي 
کنید، اما در مقابل وسوســه ی سنگ پراني به شرکت خود، 
ایســتادگي و پایداري نماییــد. از کوچک و خــوار کردن 
شــرکت هاي رقیب نیز بپرهیزید؛ چرا کــه این کار با تولید 
امواج منفي شــما را خوار ســاخته و برای مشــتری چنین 
ســئوالی ایجاد می کند که چرا چهره ی رقیبتان را مخدوش 
می کنیــد؟ رقبایتان را بشناســید، ولي وقتتــان را صرف 
کوبیــدن آنها نکنید. این احتمال وجود دارد که یا اشــتباه 
قضــاوت کنید یا این که مشــتریان را آزرده خاطر ســازید. 
بر روي خواســته ی مشــتري خود تمرکز کنید و نشــان 
دهید که مي توانید خواســته اش را عملي ســازید. به جاي 
 صحبت از مشــکالت و مصائب رقبایتــان، در مورد مزایاي 

منحصر به فرد Exclusive شرکت خود سخن بگویید.

 4- صداقت نداشتن
مهم نیســت چه تخصصی دارید؛ هیچکس آدم بی صداقت 
را دوســت ندارد. این مطلب به خصوص در مورد کارمندان 
فروش صدق مي کند. از آنجا که عمده ی موفقیت شــما بر 
پایه ی اعتماد به دســت می آید، بسیار مهم است که فردي 
معتمــد، موثق و درســتکار باشــید. ســعي نکنید چیزي 
که نیســتید جلوه کنیــد. مردم در پی اعتماد به کســاني 
هســتند که آنها را درســتکار و صادق مي دانند. بسیاری از 
مردم از ســر اشتباه ســعي می کنند تا ظاهر و رفتارشان را 
مشابه اشــخاصی جلوه دهند که فکر مي کنند دیگران آنها 
را دوســت دارند. میان شــما به عنوان یک شخص صادق و 
خوش برخورد و شــخص نفرت انگیز تنها به اندازه ی یک نخ 
باریک فاصله است، پس خودتان باشید. اگر احساس ناراحتي 
 کنید یا خودتان را خیلي باال ببینید، این احتمال هست که 
مشــتري هم این موضوع را حس کند. در هنگام گفتگو به 
عکس العمل هاي مشتري و تغییرات صورتش دقت کنید تا 
موقعیت های تنظیم افت و خیز صدایتان را تشخیص دهید.

کونراث Konrath مي گوید:»ســعي کنید از صفات افضل یا 
مبالغه آمیز مثل برترین، بهترین و غیره استفاده نکنید؛ چرا 
که این دست واژه ها از درجه ی اعتبار شما می کاهد؛ گرچه 
این الفاظ و عبارات بی آنکه معنای خاصی داشــته باشــند، 
در جمالت تکرار می شــوند، اما در هر صورت از این که در 

سخنانتان دروغ و بزرگ نمایی باشد، پرهیز کنید.«
اصوال مردم در زمان وجود نیاز به فروش، در اعتمادســازی 
یا ادعاپردازی برای ارائه ی کاال یا خدمات، مبالغه مي نمایند. 
این موضوع، خیلی زود و در کوتاه مدت مشتریان را به دردسر 

خواهد انداخت. پس بنابراین، تا می توانید شفاف باشید.

با وجود این که شما فرد آگاه 
و مطلعی هستید، اما آنچه که 
عامل بسیار مهمی در موفقیت 
محسوب می شود، داشتن 
آمادگی کافی برای صحبت کردن 
است. عدم آمادگی در بیان، 
به یک گفتگوی فروش ناموفق 
ختم شده وکنترل آن به مشتری 
سپرده می شود

  قسمت اول
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دانـــش دانـــش



 قرمز
قرمز، رنگ خطر، هیجان، شور و نیرو، حمله و موفقیت است. 
اینها نه تنها واکنشــی احساســی بوده، بلکه عکس العملی 
فیزیکی نیز هستند. قرمز شوکی است تحت اللفظی نسبت به 
سیستم که توجه شما را می رباید و موجد نیازی برای دیدن 
اثر در شما می شــود. هم چنین این رنگ، فشار خون را باال 

برده و ضربان قلب شما را سرعت می بخشد.
آیا تــا کنون توجــه کرده اید که چرا اغلب رســتوران های 
فســت فود، از رنگ آمیزی ســرخ و قرمز بهــره می جویند؟ 
علت آن اســت که این رنگ، غدد بزاقی را فعال ســاخته و 
باعث می شود شــما به محض دیدن اغذیه فروشی، احساس 

گرسنگی کنید. 
قرمز، شما را تشــویق می کند که غذای بیش تری خورده و 
خیلی سریع آنجا را ترک کنید. از آنجایی که قرمز در میان 
دیگر رنگ ها، نخستین رنگی اســت که توجه ما را به خود 
جلب می کند، این رنگ می تواند با اثرگذاری بر روی سیستم 
عصبــی به صورت خودکار و غیــرارادی موجب بی قراری و 

عصبانیت شما شود. 
همچنین قرمز، موجد انرژی و شجاعت در شخص بوده و به 
او حــس توان و قدرت انجام کار را انتقال می دهد. به همین 
علت اســت که سیاســت مداران اغلب از کراوات های قرمز 
استفاده می کنند و این در مباحث مربوط به سران کشورها 

یک مطلوب خاص به شمار می رود. 
در میان هدایــا، پیش کش های قرمز رنگ خاطره انگیزترین 
اســت. ظاهراً این رنگ احساســات قوی و شدید را تحریک 

می کند و شخص را به شور و هیجان وامی دارد.
از اینها گذشــته، رنگ قرمز اختصاصاً به نام نور قرمز نامیده 
می شود. افراد اغلب با پوشش رنگ قرمز، به عنوان شخصی 

برون گرا، شوخ و بذله گو ظاهر می شوند. 
قرمز در دکوراسیون داخلی، به معنای هشدار است؛ بنابراین 
از آن تنهــا در اتاق هایی مثل اتاق پذیرایی یا اتاق غذاخوری 
استفاده کنید که می خواهید مشوق فعالیت و ارتباطات زنده 
باشد. اگر از این رنگ برای اتاق غذاخوری استفاده می کنید، 
بدانیــد که مهمانهایتــان دو برابر غذا میــل خواهند کرد؛ 

بنابراین آمادگی پذیرایی مفصل را داشته باشید.

 خاصیت روانشناسی قرمز
قرمز واقعــی در طیف خود پرارتعاش ترین و گیراترین رنگ 

بوده و نمایانگر هیجان، سرعت، قدرت، لذت و شور است.

- قرمز توجهات را بی درنگ به خود جلب می کند و اشیاء و 
تصاویر را به پیش زمینه منتقل می سازد.

- قرمز در اشــخاص حس گرما ایجــاد می کند. برای مثال 
قهوه در یک فنجان قرمز گرم تر به نظر می رســد تا در یک 

فنجان آبی.

 زرد
همه اذعان دارند شــمایل چهره ی خندان به رنگ زرد است 
و دلیل این باور در این اســت که زرد با رنگ خود همچون 
نور خورشید، بر زندگی ما می تابد. از دیدگاه روانشناسی، زرد 
در طیف رنگ ها شادترین است. این رنگ حس خوش بینی و 
خوشحالی را در شخص پدیدار می سازد. رنگ زرد با تشعشع 
نورانی روشن، توصیف کننده ی دانایی و خرد، هوش و تخیل 
است و از آنجایی که به سرعت در مغز ثبت می شود، سیستم 
عصبی و ذهن را تحریک می ســازد. مثال در ســوپرمارکت، 
بسته های زرد رنگ در میان سایر کاالها در یک قفسه بسیار 
زودتر به چشــم می آیند و یا هیچ کس حاضر نخواهد بود در 

ترافیک تاکسی های زرد رنگ را از دست بدهد.
بیرن، در ســال 1950، مســئول خلق صفحات زرد جهت 
برجســته نشــان دادن یکنواختی اپراتورهــای تلفن بود. 
تحقیقــات پانتن بعداً تئوری بیرن را ثابت کرد و آن این بود 
که زمینه ی زرد همراه با تایپ سیاه، خواناترین ترکیب برای 
موارد چاپ بوده و موجب باقی ماندن در حافظه می شود. به 
همین علت این رنگ در یادداشــت های حقوقی و قانونی و 
عالئم احتیاط ترافیک مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین 
زرد، بر سرزندگی ســایر رنگ ها می افزاید و به آنها ته رنگی 

گرم می بخشد. 
هم چنین به رنگ های سرد صبغه ای شفاف تر و زندگی بخش تر 
می آمیزد. بنابراین زرد، در خانه ها رنگی مورد عالقه و مطلوب 
بوده که فضای اتاق ها را از گرمی، نور و نشــاط پر می سازد. 
این رنگ، در آشــپزخانه ها و اتاق های نشیمن مناسب ترین 
رنگ به شمار رفته و احساس اشــتهاآوری را برای خوردن 

غذا فراهم می آورد.
بســته های کوچک زرد رنگ، به طور فعال مشــوق گفتگو 
و موجد اوقات شــادند. اما اگــر در طوالنی مدت در معرض 
رنگ لیموی روشن باشد، با تحریک بیش از حد انگیزه های 
روحی، اضطراب و دلواپســی ایجاد می کند. بنا به گزارشات 
ارائه شده زوجین زن و شوهر بیش تر در آشپزخانه های زرد 
مشــاجره می کنند و یا کودکان با دیــدن رنگ زرد بیش تر 

کاربرد رنگ ها در امور هنری، شغلی و روزمره
رنگ به طور ناخودآگاه بر روی انسان ها اثر می گذارد و از این نظر مزایایی را به دست می دهد که در فهم چرایی و چگونگی این واکنش ها موثر واقع 
می شــود. آنچه در ادامه می آید در بیان جزئی از واکنش های فیزیکی ما نســبت به هر رنگ بوده که با عمومی ترین ارتباطات روانشناســی همراه است 
و تالشــی اســت در جهت ارائه ی پیشــنهاداتی در این باره که چگونه می توان از این اطالعات در کاربردها و محافل متنوع هنری، شغلی و سبک زندگی 

بهترین بهره را جست.

  قسمت اول

گریه می کنند. وجود آالله های زرد مالیم در خانه، امتیازی 
اطمینان بخش است. 

در قرن دهم در فرانســه به آدم های ترســو و بی مروت، زرد 
اطالق می کردند و درهای خانه های افراد خائن را با این رنگ 
نقاشی می کردند. اما امروز و در قرن معاصر، آن اتحاد منفی 
جایش را با وطن پرســتی و ملی گرایی داده اســت؛ تا جایی 
که آمریکایی ها، روبان های زرد را به دور درختان می بستند 
و با این کار از افراد جنگجو حمایت می کردند. در بســیاری 
از کشورها، زرد رنگ موفقیت، خوشبختی و قدرت است. در 
ژاپن، رنگ زرد به مفهوم وقار و نجابت اســت و این موضوع 
برمی گردد به جنگجویان باستان که گل های داوودی زرد را 
به عنوان پیمان شجاعت در جنگ به خود آویزان می کردند.

 خاصیت روانشناسی زرد
- زرد از دیدگاه روانشناســی، شــادترین رنگ بوده و حس 

گرمی، خوش بینی و شادی ایجاد می کند. 
- زرد موجد ســر و صدا بوده و جالب توجه ترین رنگ است، 
بنابراین جهت بســته بندی کاالها و عالئم رنگ مطلوبی به 

شمار می رود.
- زرد افکار را تحریک می کند.

- قرار گرفتن بیش از حد در معرض زرد روشن، بی قراری و 
اضطراب ایجاد می کند.

 نارنجی
آیــا تا به حال کنار میزتان به خــواب رفته اید؟ یک پرتقال 
بردارید، نــه برای خوردن بلکه برای نگاه کردن. این رنگ با 
تحریک هوا و مغز، اکســیژن بیش تری را وارد مغز می کند. 
همچنین نارنجی باعث تحریک اشــتها می شود. این رنگ، 
ترکیبی از قرمز و زرد است؛ بنابراین انرژی و سرزندگی رنگ 
قرمز را به همراه شادی و خصوصیات زرد داراست. به همین 
دلیل، نارنجی یک رنگ انرژی زا و بی پروا به شــمار می رود 
که تفریح و ســرگرمی را  القا می کند. نارنجی روشن، بسیار 
جلب توجه می کند و به همین دلیل است که معموالً توسط 
کارگران ســاختمانی و گاردهای عبور و مرور به عنوان رنگ 

هشدار مورد استفاده قرار می گیرد.
نارنجی سیر، در دکوراسیون داخلی خانه بهترین رنگ است. 
بــه عنوان یک طراح داخلی، به این رنگ با دید یک عالمت 
تأثیرگذار فکر کنید. نارنجی، وقتی به طور بخردانه ای مورد 
اســتفاده قرار بگیرد، می تواند تجملی به نظر برسد و اتاق را 

چون آتشی گرم، گرما بخشد. 
این رنگمایه ی ارتعاشــی می تواند به گونه ای بسیار مؤثر در 
تبلیغات و بسته بندی کاال مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین 
نارنجی گویای تازگی، ســالمتی و طروات بوده و برای لوازم 
آشپزخانه و فضای نشیمن بسیار مناسب است. رنگ هلویی 
در خانه، رنگی بســیار دلپذیر اســت و نه تنها گرم است و 

احساســات خوب ارتعاش می کند، بلکه نوری شاداب را بر 
روی پوســت شخص منعکس ســاخته و به چهره ی او را با 
رنگی گلی ملتهب می ســازد. متخصصان در رنگ درمانی، 
نارنجــی را به عنوان دارویی محرک بــرای درمان و التیام، 
مورد توجه قرار می دهند که سالمتی را افزایش داده و باعث 
شــادی و باال رفتن توانایی جنسی می شود. بدون شک این 
رنگ برای افراد مضطرب توصیه نمی شود. از لحاظ تاریخی و 
سیاسی، نارنجی در پرچم ها و تاج ها به منظور نمایش قدرت، 

تداوم و موفقیت ها مورد استفاده قرار می گرفته است.

 خاصیت روانشناسی نارنجی
- نارنجی  رنگی محرک و انرژی زاست که نمایانگر دوستی، 

شادی و ماجراجویی است.
- نارنجی روشن دیدی فوق العاده و باال دارد. به همین دلیل 
رنگ مناســبی برای عالئم هشدار دهنده است. تا جایی که 
اگــر در مقادیر کوچک هم مورد اســتفاده قرار بگیرد، این 

خصوصیات را داراست.
- تصور می شــود مردانی کــه لباس نارنجی می پوشــند، 
انســان هایی خالق، با حرارت و شوخ طبع هستند و در عین 
حال ممکن است کمی غیرمسئول به نظر برسند. به خاطر 
خصوصیات فعال و شــادی بخش این رنــگ، نارنجی رنگ 

مناسبی برای کودکان، نوجوانان و ورزشکاران است.

برخی از روانشناسان 
عقيده دارند رنگی که 

برگزيده و دلخواه کسی 
است ميتواند گويای 
خصوصيات اخلاقی و 
روانشناسی او باشد

گردآوری و ترجمه:
مرضیه کثیری
سمــت:

مـدیــر 
بازاریابی
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 قانون ســوم: فیلتر هوا را به طــور منظم تمیز و 
تعویض کنید

فیلتر هــوا، دقیقا همان کاری را انجام می دهد که از نامش بر 
می آید. فیلتر هوا، عضوی اســت از خودرو که در میان ورودی 
هوا به درون موتور قرار گرفته، ذرات و ناخالصی های موجود در 
هوا را جذب و میزان مجاز ورود هوا به موتور را تنظیم می کند. 
فیلتر به ســرعت کثیف می شود؛ پس آن را زود به زود وارسی 
 Replacement کنید و در صورت کثیف بودن، آن را تعویض
کنید. اگر فیلتر نباشد، مقادیر باالیی از ذرات آالینده وارد اجزای 
مهم موتور مانند سوپاپ، یاتاقان، رینگ های پیستون و بدنه ی 
 Abrasion داخلی سیلندر شده و موجب فرسایش و سایش
شــدید آنها می شوند. ذرات با اشــکال و اندازه های متفاوت از 
ماســه، گرد و غبار، دوده، گرده، رطوبت و ... تشکیل شده اند 
و در صــورت ورود به موتور صدمات جــدی ای را به آن وارد 
می سازند. فیلتر مانع ورود این ذرات به داخل موتور می شود و 
احتراق مناسبی را فراهم آورده و از موتور حفاظت می کند. اگر 
فیلتر هوا کثیف باشد، جریان ورود هوا به موتور مختل شده و 
از میزان ورود آن می کاهد؛ این موضوع باعث می شود تا خودرو 

بنزین بیش تري مصرف کند. 
فیلترها عمومــاً عمر کم و محدودی دارند و باید پس از مدت 
کمی تعویض و به درستی جایگزین شوند. استاندارد تعویض 
فیلتر هوا بین سه تا پنج هزارکیلومتر است. به کار بردن فیلتر 
نامرغوب و غیراســتاندارد، عالوه بر افزایش مصرف سوخت در 
سطح باال، می تواند صدمات زیادی را بر موتور خودرو وارد سازد. 
فیلتر را به جای یک بار در سال به طور منظم تمیز کرده و یا 
تعویض کنید. البتــه دوره ی جایگزینی قطعات خودرو در هر 
کشــور متفاوت است. پس کتابچه ی راهنمای کاربر خودرو را 
مطالعه و یا با مراجعه به نمایندگی های کیا اطالعات بیش تری 

کسب کنید.

 قانون چهارم: انژکتور خودرو را تمیز نگه دارید
امروزه اکثر خودروها بر اساس سیستم سوخت رسانی انژکتوری 
ساخته شده  اند. عبور سوخت از انژکتورها به تدریج باعث تجمع 
کربن در نوک آنها مي شود و همین امر مي تواند باعث کاهش 
بهره وري و افزایش مصرف سوخت گردد.. میزان این افزایش نیز 
به کیفیت سوخت بستگی دارد. پس در بررسی مداوم انژکتور 
کوشا باشید. انژکتورها در خودروهای بنزینی بهتر است هر سه 

سال یک بار و یا به ازای هر شصت هزار کیلومتر تعویض شوند.

 قانون پنجم: از حالت ســازگار با محیط زیســت به 
صورت عاقالنه بهره بگیرید

حالت ســازگار با محیط زیســت در ماشــین شــما، از یک 
برنامه ی واحد کنترل الکتریکــی )ECU( پیروی می کند. این 
برنامه، موتور و دســتگاه های دیگر را کنترل می کند. با وجود 
این که رانندگی در حالت ســازگار با محیط زیست از سرعت 
 شــتاب ماشین شما می کاهد، اگر شما از این امکان به صورت 
عاقالنه ای Wisely اســتفاده کنیــد، راه خوبی برای افزایش 
بهره وری سوخت به شمار می رود. در صورتی که شما اغلب در 
جاده های بسیار شلوغ رانندگی می کنید، می توانید به صورت 

موثر از این حالت بهره برده و پول بیش تری را ذخیره کنید.
حالت eco ، وضعیــت رانندگي اقتصادي جهت جلوگیري از 
مصرف سوخت باالي خودرو است، این وضعیت البته در  نهایت 
به حفاظت از محیط زیســت منجر خواهد شد؛ اما به این نام 
خوانده نمي شود ، لذا نام این حالت وضعیت رانندگي اقتصادي 
است. الزم به توضیح است که این حالت در خودروهاي موجود 

مانند اسپورتیج و اپتیما مورد استفاده قرار گرفته است. 

چگونه با مراقبت صحیح  خودرو  
پـول خـود را پـس انـداز کنیـم؟

  قسمت دوم

در شماره ی پیش با  دو قانون  از قوانین طالیی صرفه جویی در مصرف هزینه های خودرو آشنا شدیم؛ 
این قوانین به معنای تالش برای افزایش بهره وری سوخت خودرو است.

قانون اول این بود که خودروی خود را ســبک کنید؛ چراکه هر چه خودروی شــما سبک تر باشد، در 
نتیجه سوخت کم تری هم مصرف خواهد کرد. قانون دوم این بود که الستیک های خود را بشناسید؛  
قانون دوم بهره وری سوخت، مراقبت درست و بجا از الستیک خودرو بود؛ و حاال به قوانین دیگری که 

مربوط به صرفه جویی در هزینه های خودرو منجر می شود می پردازیم.

رانندگــی  وضعیــت   ،eco حالــت 
اقتصــادی جهت جلوگیــری از مصرف 
ســوخت بــالای خــودرو اســت ، ایــن 
وضعیت البته در  نهایت به حفاظت از 

محیط زیست منجر خواهد شد
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 خوانندگان پیک اطلس مایل هســتند از شــما 
بیشتر بدانند؛ لطفاً کمی از خودتان بگویید.

شهرام حقیقت دوست هستم؛ متولد 27 اسفند ماه سال 1351 
و فارغ التحصیل رشته ی تئاتر از دانشگاه آزاد اسالمی. بازیگری 
را از سال 1373 در فیلم »پسر کارون« آغاز کردم و یک سال 
بعد از آن با بازی در فیلم تلویزیونی »مهر خوبان« به تلویزیون 
پا گذاشتم؛ فیلم »دوست بازی« که در سال 1376 به نمایش 

درآمد هم نخستین تجربه ی سینمایی من بود.

 چه کار های تازه و آماده ای برای پخش دارید؟
در حال حاضر ســریال »شــاه گوش« را به کارگردانی داوود 
میرباقری آماده ی پخش دارم. در این سریال، با افرادی چون 
فرهاد اصالنی، محسن تنابنده، احمد مهرانفر و طناز طباطبایی 
هم بازی هستم. در این فیلم، من نقش یک سرباز به نام هومن 
آب پرور را بازی می کنم. فیلمبرداری این سریال از بیش از دو 

ماه پیش آغاز شده است. 

 رابطه ی شما با رانندگی و خودرو چگونه است؟
من  به طور کلی اطالعات فنی زیادی از خودرو ندارم و مانند 
بسیاری از مردم از خودرو صرفاً برای راندن و رسیدن به مقصد 
استفاده می کنم. به همین دلیل برای من همین که اتومبیلم 
خوب کار کند و زود هم خراب نشود، کافی است؛ کیاموتورز از 

این حیث اطمینان بخش است.

 معیار های شما برای خرید خودرو چیست؟
همان طــور که گفتم، از آنجا کــه اطالعات فنی و تخصصی 
من درباره ی اتومبیل کافی نیست، در نتیجه نمی توانم بگویم 
معیارهایم برای خرید خودرو خیلی خاص و تخصصی است، 
همین که بدانم کیفیــت خودرویی که خریداری می کنم در 
سطح مطلوبی بوده و از نظر قیمت نیز به صرفه است، کفایت 

می کند. 

 نظرتان درباره ی برند کیا چیست؟
تنوع برند های مختلف اتومبیل در بازار ایران بسیار کم است 
و آن قدر نیســت که بتوان برند های زیــادی را آزمود و با هم 

مقایسه کرد. هم چنین صادقانه بگویم از آنجا که تا کنون برند 
دیگری را امتحان نکرده ام، نمی توانم نظری بدهم و این برند را 
از لحاظ قیمت و کیفیت با سایر برند های موجود در بازار قیاس 
کنــم؛ اما با وجود این می توانم بگویم از خودرویی که دارم تا 

به حال راضی بوده ام. 

 چگونه با شــرکت اطلس خودرو و محصوالت کیا 
آشنا شدید؟

خودروی من یک اسپورتیج سفید رنگ است که دو سال قبل با 
اطالع رسانی شرکت، با این خودرو آشنا شده و بعد برای خرید 

آن اقدام کردم؛ تا امروز نیز از آن رضایت کامل داشته و دارم. 

 آیــا تــا بــه حــال از خدمــات پــس از فــروش 
اطلس خودرو استفاده کرده اید؟

تاکنون چندین بار برای دریافت خدمات به نمایندگیهای مجاز 
شرکت مراجعه کرده ام.

با وجود این اگر منظور شما خدمات خاص تر است، تا کنون در 
مورد ماشینم به مشکل جدی ای برنخورده ام که بخواهم از این 

خدمات استفاده کنم. 

کیا، کیفیت مطلوب، قیمت به صرفه
شهرام حقیقت دوست:

شهرام حقیقت دوست، بازیگر نام آشنای ایرانی، با وجود بازی های متعدد در سینما و تلویزیون، بیش از هر 
چیز با بازی در سریال »خط قرمز« خودش را به مخاطبان ایرانی معرفی کرد. بازی روان او در مجموعه های 
تلویزیونی و به خصوص در مجموعه ی مذکور، قدرت و توانایی او در هنر بازیگری را به ســینمای ایران 
نشان داد. او بازیگری را از سال 1373 با بازی در نمایش پسر کارون )امیر دژاکام، 1373( آغاز کرد و 
با بازی در مجموعه تلویزیونی مهر خوبان )یوسف سیدمهدوی، 1374( به تلویزیون آمد.یکی از نخستین 
تجربیات سینمائی شهرام حقیقت دوست بازی در نقش کوتاهی در فیلم درخت گالبی )داریوش مهرجوئی، 
1376( است. گرچه بازی متفاوت او در فیلم عطش )1381( به دلیل ضعف در شخصیت پردازی چندان 
جلوه نکرد. نقش آفرینی بسیار زیبای او در فیلم جنایت )محمدعلی سجادی(، بازی ماندگاری در کارنامه او 
به یادگار گذاشت. حقیقت دوست، عضوی از خانواده ی اطلس خودرو است. او یک اسپورتیج سفید دارد 
و کیا نخستین برند خودرویی است که وی آن را تجربه کرده است. بنا به اظهار خود شهرام، با این که از 
برندهای مختلف خودرو اطالعات فنی زیادی ندارد، اما از  کیفیت و قیمت برند کیا راضی است. به این بهانه 

با وی گفت و گویی داشتیم که می خوانید.
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همــکالمبدانیم و بشناسیم



كـودكـي ها، شـاد و خندان بازگرداوليـن روز دبستـــان، بازگــرد

بــر سـوار اسـب هـاي چـوبـكيبازگـرد اي خاطـرات كــودكي!

ما پـر از تصميــم كبري مي شديمتا درون نيمـكت جـا مي شـديم

يك تـراش ســرخ الكي داشتـيمپاك كـن هـايي ز پاكـي داشتيـم

دوشـمان از حلقه هايش درد داشتكيفمان چفتي به رنگ زرد داشت

رنـگ دفتـرهـا به رنـگ كاه بـودگرمـي دستـانمــان از آه بــود

ياد آن گـچ ها كه بودش روي دوشيــاد آن آمـوزگار سـاده پــوش

الاقل يـك روز كـودك مي شـديم كاش مي شد باز كوچك مي شديم

مانـور  امـداد در بازگشایی 
مدارس - مهــر ماه 92

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

پائیز همیشه یادآور زیباترین خاطرات زندگي است؛ گویی روز 
اول مهر، که با صداي زنگ مدرســه در هیاهوي خیابان هاي 
شــلوغ، دست در دست والدین در میان دانش آموزان دیگر به 
سوي مدرسه روانه مي شــدیم، همین دیروز بود. مهر یعني 
مهرباني، یعني هجوم رنگ ها، یعني فصل شــروع یادگیري. 
هم زمان با آغاز این ماه سراسر زیبایي و خاطره، واحد خدمات 
پس از فروش شرکت اطلس خودرو، پشتیبان همچون خانواده، 

دست در دست مشتریان محترم خود به استقبال پائیز هزار 
رنگ رفت.

  در روزهاي یکم و دوم مهر ماه، خودروهاي امداد شــبکه ی 
امداد شرکت اطلس خودرو در سراسر کشور عزیزمان با حضور 
در مدارس و اعطای هدایایي به دانش آموزان عزیز، آغاز این ماه 
را جشن گرفتند و با آمادگی کامل در این روزهاي پرترافیک، 

به مشتریان محترم خدمت رسانی کردند. 

شاید آخر مهـــر باشد
ولی آخر مهــربانی نیست؛

مهــــربان، مهــــرت پایـــدار...

  کـارشناسان اعزامي از دفتر مرکزي شرکت اطلـس خـودرو

                عاملیت 121کرج   /   معیني و زماني 

عاملیت 221 ساري    /    نادري علمداردهي 

عاملیت 101 تهران   /   محسنیان 

عاملیت 613 اهواز   /    سام خودروکار 

عاملیت 224 آمل  /   موسوی 

عاملیت 311 اصفهان   /   حاجي نیلي 

عاملیت 211 گرگان   /   جاللي 

عاملیت 571 خرم آباد   /   باژدان 

                 عاملیت 232 رشت   /   پوررستگار 

عاملیت 371 اراك   /   شاپوري 

عاملیت 371 اراك   /   شاپوري 

              عاملیت 103 تهران   /   بالیران 

عاملیت 521 تبریز   /   کهنمویي 

عاملیت 251 قزوین   /   احمدي و نعمتي 

عاملیت 341 مالیر   /   فرهادي فر 
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گـــزارش گـــزارش



آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 (0411)  521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

  (CNG ) تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج  - روبروی پمپ گاز
کد پستی 5158913771      

4- 6261181 (0311)  311اصفهانعباس حاجی نیلی 2
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  3

44561234 (021)100تهرانتعمیرگاه مرکزی4
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 محسنیان5

44404664 (021)103تهرانشرکت بالیران6
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالك 7 

کد پستی  1476785491

88463507 (021)104تهرانسید محمد دیبازر حسینی7
تهران - 45 متری رسالت - بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازی - پالك 1320 

کد پستی 1631693411

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

کد پستی 1318883444

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

346 - کد پستی 1564915587

3-22306402 (021)  109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
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 آرمنیانس11

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی12
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالك  101- 

کد پستی 1676743713

66510280  (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه13
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالك257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی14
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالك 422 - کد پستی 1733913951

7-66021285 (021)116تهرانطوروسیان-جاللیان15
تهران-خ آزادی- بلوار استاد معین-جنب فروشگاه امکان-پالك 186-

 کد پستی 1341784673

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 16
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان  صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالك 924 

کد پستی  163468718

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی17
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 (0511)424مشهدمهدی هاشمی سیگاری18

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 آیت ا... بهبهانی - بعد از میدان جمهوری - پالك  957 

کد پستی 6198693569 

زنجان - کمربندی جنوبی ( خیام ) - جنب نمایندگی ایران 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

سمنان - میدان  قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 (0231)443سمنانخسروانی23

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 22228977135836495 (0711) 643شیرازسید سامان شجاعی 24

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی25

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 (025)331قماسماعیل آخوندی خضرآباد26

27
جاوید امیری-  یوسف امیری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی  4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللی28

4-8842002 (0131)232رشتکامبیز پوررستگار29
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل30

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 (0131)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل31

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 (0661)571خرم آبادسجاد باژدان32

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 34192454813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی33

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 32520204731659439 (0111)  223بابلشرکت بزرگ روشن 34

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 (0121) 224آملسید مجتبی موسوی35

32247106 (086)371اراكمصطفی شاپوری36
اراك - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالك  74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبیب اله فرهادی فر37

2654436 (0811)342همدانعلیزاده38
همدان-خیابان 17  شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشی39

1392/08/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های مهـــرماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت 643 شیراز

آقاي سید سامان شجاعي 

قـطعـات
عاملیت 331  قم 

جناب آقای 
اسماعیل آخوندي خضر آباد 
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




