


همیشه وقتی قصد خرید داریم، به دنبال بهرتین کاال و مناسب ترین 

قیمت هســتیم؛ كاالیی كه از نظر زیبایی ظاهــری، عملكرد، دوام و 

كاربری  انتظارات ما را به عنوان مرصف كننده تأمین كند. اما  گاهی 

ســؤاالتی در ذهنامن هســت كه در هنگام انتخاب کاال فكر ما را به 

خود مشغول می كند و حتی بعضاً سمت و سوی تصمیاممتان را هم 

تغییر می دهد. سؤاالتی از این قبیل: كاالی مورد نظرم را از كجا تهیه 

كنم؟ آیا برند مورد نظر، منایندگی رســمی فروش و خدمات دارد؟ آیا 

محصول انتخابــی من گارانتی دارد؟ چرا بایــد برای خرید محصول 

گارانتی شده هزینه ی بیشرتی پرداخت كنم؟

 اغلب وقتی سخن از منایندگی های مجاز و کاالهای دارای گارانتی 

به میان می آید، خریدار نســبت به کاال به اطمینان خاطر و مقبولیت 

می رســد. اما این امر از کجا نشأت می گیرد؟ نخستین ارمغان خرید 

از مناینده ی رســمی یک برند، اصالت کاال اســت؛ اگر به برند کاالی 

خریداری شــده ایامن دارید، پس باید آســوده خاطر باشید؛ چرا که 

هنگام خرید از منایندگی متام تعهدات و اســتانداردهای آن برند نیز 

به شام فروخته می شود!

خرید از منایندگی های رســمی به ویژه برای کاالهایی كه تكنولوژی 

به روز و  عملكرد پیچیده تری دارند، از اهمیت  ویژه ای برخوردار است؛ 

چون حتی با كیفیت ترین کاالها هم ممكن اســت در معرض آسیب 

قرار گیرند.

مزیت دیگر این است كه شام پس از خرید یك کاالی دارای گارانتی ، 

در واقع عضو یك خانواده می شوید؛ خانواده ای كه رشح مسئولیت ها 

در آن مشــخص شــده است و شــام می دانید اگر در رابطه با آن کاال 

مشــكلی برایتان پیش آمد، باید به كجا مراجعه و از چه روشــی برای 

حل مشــكلتان اســتفاده كنید. در واقع دریافت رسویس های ویژه، 

تهیه ی قطعــات یدكی اصلی و خدمات پس از فــروش، از مهم ترین 

دالیلی هســتند كه خریدار را به ســوی یك منایندگی رسمی  سوق 

می دهند. اینجاســت كه شــام از هزینه ای كه بــرای خرید یك کاال 

گارانتی شده پرداخته اید، احساس خشنودی خواهید داشت و حتی 

بیش از پیش به برند مورد عالقه تان وفادار خواهید ماند.
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ســرمقالــه



امداد جاده ای تعطیالت خردادماه 93
تعطیالت خرداد ماه امســال بــا حامیت واحد خدمات پس از فــروش رشكت اطلس خودرو و 

اجــرای طــرح امداد جــاده ای، برای دارنــدگان خودرو هــای کیا به فرصتی برای مســافرتی 

آسوده خیال تبدیل خواهد شد.

واحد خدمات پــس از فروش رشكت اطلس خودرو، به منظور ایجاد اطمینان خاطر از ارائه ی 

خدمات امدادی در كمرتین زمان ممكن، در نظر دارد طرح امداد جاده ای تعطیالت خرداد ماه 

را به صورت 24 ســاعته از سه شنبه 93/03/13 الی جمعه 93/03/16 در جاده های پرتردد 

كشــور برگزار کند. برخی از عاملیت ها نیز به صورت شــیفت آماده ی ارائه ی خدمات در ایام 

تعطیالت به مشرتیان محرتم خواهند بود.

جهت كسب اطالعات بیشرت به آدرس سایت www.atlaskhodro.com مراجعه یا با شامره 

تلفن 44503766 - 021 متاس حاصل فرمایید.

کیا رقیبان سرسخت خود را پشت سر گذاشت
Kelley Blue Book (KBB.COM)ـ  عرضه کننده ی پیرشوی اطالعات خودروهای نو و دست 

دومـ  اعالم کرد کیاموتورز آمریکا برای "بهرتین ارزش برند" برنده ی جایزه ی تصویر برند ســال 

2014 شد. این نخستین باری است که کیا جایزه ی مذکور را به دست آورده است. این رشکت، 

به خاطر خط تولید خودروهای شیک و دارای مرصف بهینه ی سوخت به ویژه برای اپتیام، ریو، 

سول و رساتو امتیازات باالیی را کسب کرد و به خاطر قیمت مناسب و ارزش اش برای خریداران 

خودروهای نو مورد تحسین قرار گرفت.

مایکل اسپراگو، معاون اجرایی فروش و بازاریابی کیاموتورز آمریکا، گفت: »کیا برای به دست 

آوردن عنوان برنده ی جایزه ی تصویر برند از سوی Kelly Blue Book، به تعهداتش نسبت به 

فراهم منودن ارزش برند رسشار برای مشرتیانش همچنان جامه ی عمل خواهد پوشاند. ارزش 

برند، همیشه جلودار متام خودروهایی است که ما به فروش می رسانیم؛ از ریو گرفته تا سدان 

لوکس K900. کیا همچنان در تالش برای ارائه ی تعریفی دوباره برای ارزش است و این کار را 

با ارائه ی خط تولید کاملی از خودروهایی انجام می دهد که دارای طراحی فوق العاده همراه با 

ویژگی ها و تسهیالت مورد نیاز خریداران امروزی هستند.« 

اطلس خودرو همراه با 
خاطره انگیزترین شب زندگی همکاران

یکی از موقعیت هایی که حامیت یک سازمان از نیروهای انسانی خود منایان می شود، مقاطع 

حساس زندگی آنها و لحظاتی است که حامیت اطرافیان برای افراد ارزش خاصی پیدا می کند؛ 

از جمله مقاطع حساس و لحظات ویژه برای هر کسی، جشن ازدواج است.

ســید محمد گرامی ، مدیر ارشــد رشکت  اطلس خودرو  به مناســبت جشن ســالگرد تأسیس 

 ایــن رشکت و در پی درخواســت قبلی برخــی از همكاران این مژده را به همــه اعضاء خانواده 

اطلــس خــودرو داده بود كه در شــب ازدواجشــان  یك خودرو لوكس کیا ماشــین عروس آنها 

خواهد بود. دیری نپایید كه این قول عملی شد و برای بار نخست قرعه به نام مهرداد زیدعلی، 

از همكاران واحد مانیتورینگ، افتاد و شــانزدهم اردیبهشــت ماه امســال، یکی از خودروهای 

کیاموتورز در اختیار این همکار قرار داده شد تا اطلس خودرو در این شب خاطره انگیز، به مثابه 

خانواده، کنار همکاران خود باشد.

معرفی مدل مفهومی k4 جدید در 
نمایشگاه خودروی بیجینگ )پکن(

 k4 رشکت کیاموتــورز، آغاز فروش جهانی جدیدترین خودروی مفهومی اش، یعنی ســدان

کامال جدید را در منایشگاه بین املللی خودروی پکن 2014 جشن می گیرد. مدل مفهومی 

سدان k4 سایز متوسط که به ویژه برای مرصف کنندگان چینی طراحی شده است، خودرویی 

اســت آراســته و موقر، متفاوت و ســاده. هم چنین این مدل دماغه ای رو به پایین و صندوق 

عقب بلندی را به منایش می گذارد. سدان k4 در میان این کالس از خودروها، دارای فضای 

داخلی پیرشفته ای اســت که با ویژگی هایی از ایمنی و راحتی و تکنولوژی باال تجهیز شده 

است. این مدل مفهومی، با طولی برابر 4.72 مرت همراه با عملکرد قدرمتندی است که برای 

نخســتین بار در بازار چین عرضه شد. این خودرو توسط موتور GDI توربوی 1.6 لیرتی کیا 

و در ترکیب با یک DCT هفت رسعته ـ سیستم انتقال دو کالچه ـ تضمین می شود.  سدان 

k4 تعویــض دنده ای نــرم، رسیع و راحت را ارائه می کند و یــک رانندگی هیجان انگیز را به 

 ،K4 ارمغان می آورد. فضای 2700 میلیمرتی داخلی خارق العاده برای رانندگان و مسافران

ناشــی از طراحی ماهرانه و فاصله ی زیاد بین محور جلو و محور عقب این خودرو اســت که 

این موضوع برای یک خودروی ســایز متوســط امری نادر است. فضای بزرگ این خودروی 

پیرشفته، با طیفی از ویژگی ها و تسهیالتی مجهز شده است که شامل یک سیستم استارت 

موتور دکمه ای، پانل ابزار نظارتی و سیستم رسگرمی UVO کیاست.

K4 در قســمت تجهیزات ایمنی، دارای شــش کیســه ی هوا، برنامه ی پایــداری الکرتونیکی  

)ESP) و یک دوربین دید از عقب اســت. مهندســان کیا ساختار K4 را همراه با سیستم های 

 ایمنــی فعــال و غیرفعال، به گونه ای طراحــی کرده اند که تا زمانی که در معرض تســت های

C-NCAP قرار می گیرد، هر پنج ستاره را از آن خود کند.کیا بر این روال است که خودروهای 

مفهومی به منایش گذاشته شده در منایشگاه ها تا حد باالیی به مدل هایی که در آینده به بازار 

عرضه می کند، شــبیه باشند. انتظار می رود سدان K4 طی نیمه ی دوم سال 2014 در چین 

به معرض فروش گذاشــته شود. به نظر می رســد این آخرین مدل کیا، برای مرصف کنندگان 

خانوادگی که در سال های 30 و 40 عمر خود به رس می برند، مطلوب باشد.

کیاموتورز  همراه  رسمی جام جهانی برزیل 2014
جام جهانی به عنوان بزرگ ترین رویداد فوتبالی جهان، خردادماه سال جاری در برزیل برگزار 

می شود. 32 تیمی که خودشان را به مسابقات برزیل رسانده اند در یک مهامنی بزرگ فوتبالی 

حضور خواهند داشت.

جام جهانــی 2014 برزیــل، از 22 خرداد )12 ژوئن 2014 ( آغاز خواهد شــد و یک بار دیگر 

تب فوتبال در رسارس جهان به اوج خود خواهد رسید. این جام جهانی تا حدودی با جام های 

جهانی قبلی تفاوت  دارد. این بار جام جهانی در مهد فوتبال یعنی برزیل برگزار می شود؛ آن هم 

در قلب قاره ی آمریکا، جایی که هیچ تیمی از اروپا نتوانسته در آنجا به قهرمانی جهان برسد.

وفاداری و تعصب هواداران، در رقابت های جهانی به اوج خود می رســد. در همین راســتا 

کیا موتورز به عنوان حامی رســمی جام جهانی 2014 برزیل، این اتفاق ورزشــی را فرصت 

مناســبی جهت گرد هم آوردن مــردم از جمله جوانان و نوجوانــان، کارمندان فروش کیا و 

 Kia Champ into Arena طرفــداران کیا از رسارس جهان می داند. کیاموتــورز با رویداد

عشــق و عالقه اش بــه ورزش را به فراتــر از عرصه های حرفه ای می کشــاند. به طوری که 

این عشــق و عالقه به سایر فوتبال دوســتان در رسارس جهان ترسی می یابد. جام جهانی 

فوتبال، یک رقابت میان تیم های فوتبال مشــتاق از رسارس جهان است که برای به دست 

آوردن بلیــط حضور در فینــال جام جهانی برزیل رقابت می کنند. ایــن رویداد برای ما به 

معنی گرد هم آوردن دوست داران فوتبال در راستای یک رقابت جدی اما دوستانه است.

جــام جهانی 2014 برزیل هم اکنون در جریان بوده و مرحلــه ی مقدماتی آن رو به پایان 

اســت و تا زمانــی که فینالیســت ها در ماه ِمی مشــخص شــوند، ادامه می یابــد. کیا به 

فینالیســت ها یک بلیط دو طرفه به برزیل با متام هزینه ها را تقدیم می کند تا از متاشــای 

بازی نیمه نهایی لذت برند.

کیا پروژه ی جدید "چراغ سبز" 
در موزامبیک آفریقا را به راه می اندازد

رشکت کیاموتورز، هم زمان با افتتاحیه ی باشکوه مدرسه ی جدید چراغ سبز Green Light در 

هلین، موزامبیک، از گسرتش برنامه ی جهانی و تداوم مسئولیت های اجتامعی خود و پروژه ی 

"چراغ ســبز" خرب داد. در این مراسم، 1500 تن از ساکنین و افراد عالی مقام محلی از جمله 

آگوســتینو ترینتا، رئیس ملی وزارت آموزش و پرورش موزامبیک، و رجینا میگوئل النگا، رئیس 

استانی آموزش و پرورش، حضور داشتند. شخصیت های کلیدی کیا از جمله مون یانگ چانگ، 

رئیــس اداره ی مرکزی منطقــه آفریقا و خاورمیانــه ی کیا، و چنگ موک چوی، رسپرســت تیم 

مدیریت CSR رشکت کیاموتورز، نیز در این افتتاحیه حضور داشتند.

پروژه ی چراغ سبز کیا – که یک برنامه ی جنبش اجتامعی جهانی است- از زمان تاسیس اش 

در ســال 2012 به دنبال بهبود امکان دسرتســی به سالمت و آموزش برای جوانان محروم در 

شــامری از فقیرترین مناطق جهان بوده اســت. جدیدترین مدرســه ی چراغ سبز کیا در واقع 

نخستین مدرسه در موزامبیک است و در پی دو سال رسمایه گذاری در تانزانیا و ماالوی ساخته 

می شــود. این پروژه در عین حال با خودروهای مورد نیاز مدرســه مانند اتوبوس ها و رسویس 

آمبوالنس همراه شد. نخستین مرحله ی پروژه ی کیا در موزامبیک تا سال 2018 ادامه خواهد 

یافت. انتظار می رود کیا طی پنج سال آینده در این پروژه، رسمایه گذاری ای بالغ بر 14 میلیون 

دالر آمریکا داشته باشد.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



 كمی از فعالیت حرفه ای خــود در اطلس خودرو 

بگویید؟

سید عباس حســینی: اینجانب سید عباس حسینی از 

آذر ماه 1391 در واحد انفورماتیك – استقرار و پشتیبانی 

ERP با سمت رسپرست اســتقرار و پشتیبانی، مشغول به 

كار هستم. 

وظیفه ی اصلی این واحد استقرار و سپس نگهداری سیستم 

نرم افــزاری جامــع ERP در حوزه هــای مختلف ســازمان و 

از جملــه اطلس خودرو اســت و این مهــم در واحد قطعات 

اطلس خودرو از ابتدای تیر 1392 اجرایی شده است.

محمدرضا مرادی: من از سال 87 در رشكت اطلس خودرو 

و در واحــد مالــی مشــغول بــه كار هســتم. در ایــن مدت 

تجربه هــای بســیار زیادی را كســب كــرده ام. مــن حدود 

16 تا 17 ســال ســابقه ی كار دارم، ولی ایــن مدتی كه در 

اطلس خودرو مشغول به كار هستم، برایم بسیار باارزش بوده 

اســت. در محیط بســیار خوبی كار می كنم و از همكاران و 

مدیرانــم چیزهای زیادی یاد گرفته ام؛ همچنین در زمینه ی 

رشته ی تخصصی خودم نیز چیزهای بسیاری آموخته ام. جا 

دارد از خانــواده ی محرتم گرامی بــه خاطر مدیریت چنین 

مجموعه ای تشكر و قدردانی كنم.

اکرب بیدوند: من مســئولیت بخش تــدارکات رشکت را به 

عهده دارم؛ تداركات همواره به عنوان قلب رشكت، وظیفه ی 

تامین به موقع كاالهای مورد نیاز بخش های مختلف رشكت، 

با كیفیت و قیمت مناسب را بر عهده داشته و تقریباً با متام 

واحدها و پرســنل داخل و خارج از رشكت و تامین كنندگان 

مختلف در متام فصول در ارتباط بوده  اســت و همواره متام 

تالش خود را جهت تامین اهداف سازمانی به كار می گیرد.

علی محمد شاملو: اینجانب از سال 89، در سمت تكنسین 

امداد در واحد خدمــات پس از فروش رشکت اطلس خودرو 

 GBG فعال هستم و حدود 21 سال است كه در مجموعه ی

فعالیت می کنم.

 چند فرزند دارید و آنها چند ساله هستند؟

ســید عباس حســینی: بنده دارای دو فرزنــد به نام های 

یگانه 10 ساله و امیرمهدی2 سال و نیمه هستم.

محمدرضا مرادی: یك فرزند پرس 19 ماهه دارم. 

علی محمد شاملو: یک فرزند پرس  14 ساله دارم.

اكرب بیدوند: یك فرزند پرس 7 ساله به نام امیرعلی دارم.

 چه قدر برای فرزندانتان وقت می گذارید؟ 

علی محمد شاملو : هر روز پس از امتام كار.

محمدرضا مرادی: با توجه بــه حجم كاری در واحد مالی، 

تاكنون آن طــور كه باید نتوانســتم وقت زیــادی را در كنار 

فرزندم ســپری منایم و بیشــرت همرسم ایــن كار را بر عهده 

داشته است كه جا دارد از ایشان صمیامنه تشكر كنم. ولی 

در هر فرصتی، مخصوصاً آخر هفته ها ســعی می کنم زمان 

بیشرتی را در كنارش باشم. 

به هر حال باید با یك برنامه ریزی مناسب هم امور کاری را به 

نحو احســن به انجام رساند و هم به خانواده و فرزند به طور 

شایسته رسیدگی منود. 

اكرب بیدوند: عالوه بر پنج شنبه ها، جمعه ها و ایام تعطیل، 

تقریباً روزی 2 الی 3 ساعت با فرزندم به انجام مترینات ورزشی، 

راهنامیی و نظارت بر انجام تكالیف پیش دبستانی، پارك و بازی 

رایانه و خواندن قرآن و كتاب داستان و ... می پردازم.

سید عباس حسینی:  متاسفانه با توجه به این که ساعات 

بسیاری را در رشکت سپری می کنم، منی توانم زمان زیادی 

را در کنار خانواده باشم. با وجود این سعی می كنم ساعاتی 

را که در خانه هستم، متاماً رصف خانواده کنم. به طوری که 

در روزهای عادی حدود 2 ساعت و در روزهای تعطیل حدود 

5-4 ساعت را در کنار خانواده می گذرانم.

 برای آینده ی فرزندتان چه برنامه ای دارید؟

اكرب بیدوند: ضمــن توجه به اســتعدادها و عالیق درونی 

امیرعلــی، مــن و همرسم متــام تالش خود را جهــت ادامه 

تحصیل و آتیه ی فرزندم به كار بسته ایم.

ســید عباس حســینی: مهم ترین آرزوی هر پدری، دیدن 

موفقیت فرزندان است. آنچه برای من مهم است، شناسایی 

اســتعدادها و عالیق فرزندانم است. به همین منظور سعی 

می كنم آنها را در زمینه های مختلف علمی، فرهنگی، هرنی 

و ورزشی بیازمایم تا شناخت مناسبی از استعداد و عالقه ی 

آنهــا بــه دســت آورم. متامی برنامه هــای من بــرای فرزندم 

حول محور ایجاد بســرتهای مختلف در حوزه های مختلف 

می چرخد.

علی محمد شــاملو: این که در متــام برنامه های زندگی او 

پشتیبانش باشم.

محمدرضا مــرادی: با در نظر گرفنت اســتعداد و عالقه ای 

كه در آینده از خود نشــان خواهــد داد، برایش برنامه ریزی 

می كنیم. در مجموع من و همرسم در سه زمینه ی تحصیل، 

ورزش و موسیقی برایش برنامه ریزی خواهیم کرد.

 چگونه بین وظایف پدری و مسئولیت های كاری 

تعادل برقرار می كنید؟

علی محمد شــاملو: هر چیزی، در زندگی انسان ها، باید 

جایگاه خاص خود را داشــته باشــد تا بتــوان تعادل را در 

همه ی ابعاد زندگی برقرار كرد. هر پدری وظیفه دارد كشتی 

زندگی فرزندش را از میان موج های ســهمگین زندگی به 

پدران اطلس خودرو، مردانی از جنس تالش
 بــه مناســبت روز پدر، نــزد چند تن از پدران اطلس خــودرو رفتیم تا بدانیــم رابطه ی آنها با 
 فرزندشــان، چه احساســات، مســئولیت ها و الزاماتی را در زندگی به همراه داشــته اســت؛ 
سید عباس حسینی، محمدرضا مرادی، اکرب بیدوند و علی محمد شاملو چهار پدری بودند که 

پای صحبتشان نشستیم.

 ســاحل آرام رؤیاها برساند. رســیدن به این هدف نیازمند 

مدیریت است. بنده نیز مانند همه ی پدران تالش می كنم 

زمانی كه خارج از محیط كار و مســئولیت های مربوط به آن 

هستم، تا آنجا كه ممكن است وظایف پدری را انجام داده و 

فرزندم را جهت رسیدن به آینده ای روشن راهنامیی منایم. 

پدر همیشه باید ایستادگی كند و با وجود همه ی مشكالت 

به فرزندش لبخند بزند تا او به زندگی دلگرم شود و بداند كه 

تكیه گاه محكمی به نام پدر دارد .

اكرب بیدوند: با وجود داشنت مسئولیت سنگین و پراسرتس 

كار تداركات، با برنامه ریزی و تالش بیشرت، مقداری از انرژی 

روزانــه ام را جهــت انجام وظایــف پدری در نظــر گرفته ام و 

همرسم نیز در این کار کمک حال من است.

سید عباس حسینی: ایجاد این تعادل واقعا مشكل است. 

بــا توجه به وجود مشــكالت فراوان كاری، نخســت ســعی 

می كنم از بیان غیررضوری مسائل كاری در منزل خودداری 

منایم تا فشــارهای كاری اثر منفــی در ذهن فرزندان ایجاد 

ننامیــد. در وهلــه ی دوم تالش می كنم به آنهــا بیاموزم كه 

مســئولیت های كاری در راســتای كمك به خانواده و باعث 

رونق وضع خانواده می شود.

محمدرضا مرادی: به نظرم داشنت فرزند از یك نظر می تواند 

در پیرشفت كار هم موثر باشد؛ چون آرامشی كه پس از پدر 

شدن در شخص ایجاد می شود، می تواند آرامش كاری را هم 

به دنبال داشته باشد. پدر شدن، كار و تالش بیشرت همراه با 

صرب و شكیبایی را به دنبال دارد.

 احساس خود را به فرزندتان در قالب یك جمله 

بفرمایید.

محمدرضــا مرادی: فرزندم، معجــزه ای كه صدایم می كند 

به بلندای پژواك كوه ها با نگاهی كه زبان مشــرتك من و او 

است. چه معیاری است برای عشق ورزیدن به این معجزه ی 

الهی؟

اكرب بیدوند: فرزندم تجلی آرزوها، تالش و مثره ی زندگیامن 

است.

ســید عباس حســینی: فرزندانم در بــر گیرنده ی همه ی 

احساس من هستند.

علی محمد شاملو: متام  امید و آرزوهای من.

 به نظر شــا ســازمان در قبال فرزندان تان چه 

مسئولیتی دارد؟

اكــرب بیدوند: از آنجایی كه هر فرد شــاغل تقریباٌ نیمی از 

عمر خود را در محل كار و برای ســازمان  ســپری می كند، 

متقابالً سازمان نیز در قبال خانواده و فرزندان آنها مسئول 

اســت. همیشــه بر این باور بوده ام كه ســازمان می تواند با 

فراهــم منودن رشایط حضور و یا مشــاركت اعضاء خانواده 

و فرزنــدان كاركنان در مناســبت های خاص در محیط كار 

موجــب نزدیكی فرزنــد و درك بهرت او از محیــط كار پدر یا 

مادر شــاغل گــردد و یا بــرای فرزندانی كــه موفقیت های 

تحصیلی و یا اســتعداد خاص دارند و یا برای تولد، ازدواج، 

یــا خدایی ناكرده بروز حوادث یا بیامری، امتیازاتی در نظر 

گرفته شــود. البته عواملی از قبیــل تامین حقوق مكفی و 

بهبود رشایط اقتصــادی كاركنان، آرامــش در محیط كار، 

حجم امــور محوله به كاركنان به انــدازه ی توانایی و قدرت 

عملكرد، همگی می تواند مســتقیامً در زندگی شــخصی، 

محیط خانواده و فرزندان موثر باشد.

سید عباس حسینی: از نظر فرزندان محل كار پدر مكانی 

است كه وی را از پدر دور می كند. 

بنابرایــن برای دور شــدن از ایــن تفكر و ایجــاد عالقه به 

محل كار پدر و همچنین تكریم پدر نزد فرزندان، مناســب 

اســت سازمان فعالیت هایی را برای فرزندان تدارك ببیند. 

از جملــه ی این موارد كه در محــل كارهای قبلی خود نیز 

منونه های موفق آن را دیده ام، می توانم به موارد زیر اشاره 

کنم:

برگزاری دوره های آموزشــی به فراخور سن )به عنوان منونه 

بازدیــد از موزه ها، شــهرك ترافیك و ...(، اهــداء هدیه های 

فرهنگی و آموزشی و ... به فراخور مناسبت )روز دانش آموز، 

ســال تولــد، ... ( حتی در حــد یك كارت تربیــك، اعطای 

هدیه های مناســب به مناســبت موفقیت فرزنــدان، چاپ 

موفقیت های فرزندان در نرشیه ی پیك اطلس.

علی محمــد شــاملو: رشکــت می تواند تســهیالتی جهت 

آموزش و رفاه فرزندان ایجاد مناید .

محمدرضا مرادی: به نظر من ســازمان می تواند جهت رفاه 

حال خانواده هــای کارکنان اقداماتــی را انجام دهد. برای 

فرزندان فراهم منودن امكانات رفاهی، آموزشی و تحصیلی 

آنان و كمك به پدران و مادران جهت پیرشفت فرزندان خود، 

اقداماتی اســت كه ســازمان می تواند طی یك برنامه ریزی 

مناسب و بلندمدت انجام دهد. 

امیدوارم مدیران ارشــد رشکت كه همــه از آنها به نیكی یاد 

می كنند، در این زمینه هــم اقداماتی انجام دهند تا پدران 

و همچنین مــادران اطلس خــودرو و كل مجموعه GBG  با 

امیدواری بیشرتی به آینده ی فرزندان خود، موجد تحقق هر 

چه بیشرت اهداف سازمانی شوند.

علی محمد شاملو:
هر پدری وظیفه دارد 
كشتی زندگی فرزندش را 
از میان موج های سهمگین 
زندگی به ساحل آرام 
رؤیاها برساند. رسیدن 
به این هدف نیازمند 
مدیریت است

اكبر بیدوند:
با وجود داشتن مسئولیت 
سنگین و پراسترس كار 
تداركات، با برنامه ریزی و 
تلاش بیشتر، مقداری از 
انرژی روزانه ام را جهت 
انجام وظایف پدری در نظر 
گرفته ام و همسرم نیز در 
این كار كمک حال من است

سید عباس حسینی: 
با توجه به وجود مشكلات 

فراوان كاری، نخست 
سعی می كنم از بیان 

غیرضروری مسائل كاری 
در منزل خودداری نمایم تا 

فشارهای كاری اثر منفی 
در ذهن فرزندان ایجاد 

ننماید

محمدرضا مرادی:
به نظرم داشتن فرزند 
از یك نظر می تواند در 
پیشرفت كار هم موثر 

باشد؛ چون آرامشی كه 
پس از پدر شدن در شخص 

ایجاد می شود، می تواند 
آرامش كاری را هم به 

دنبال داشته باشد

www.atlaskhodro.com5 4

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 47        خـرداد 1393

در امتداد اطلسدر امتداد اطلس



آشنایی با اعضای 
جدید خانواده ی 

اطلس خودرو
ســازمان هایی  جملــه  از  اطلس خــودرو 
اســت که در آن حس اتحــاد و همدلی 
انســانی حــرف اول را  بیــن نیروهــای 
می زنــد. بــه عبارتی شــعار این رشکت 
یعنی »پشــتیبان همچــون خانواده« که 
معــرف آرمــان او نســبت به مشــریان 
است، درباره ی مدیریت داخلی سازمان 
نیز صــدق می کند؛ از ایــن رو توجه به 
زحات گذشــته ی کارکنان، پاس داشت 
دستاوردهای زمان حال آنها و استقبال 
از رسمایه های جدید رشکت که با حضور 
آنها آینده ی جدیدی تجربه خواهد شد، 
از خط مشــی های مدیــران ایــن رشکت 
اســت. بدین ترتیــب »معرفــی اعضای 
جدیــد اطلس خــودرو« بخــش جدیدی 
است که به نرشیه ی پیک اطلس اضافه 
شده است تا به همکارانی که به تازگی 
بــه مجموعــه پیوســته اند، خوش آمــد 

بگوییم و بیشر با آنها آشنا شویم.

دانیال شهرابی فراهانینام و نام خانوادگی: 
1368/4/17تـاریـــــخ تـولـــــد:
دانشجوی کارشناسی ارشد میــزان تحصـیالت:

بازرگانی دانشگاه تهران
فارغ التحصیل کارشناسی رشــته  تحصـیـلی:

بازرگانی از دانشگاه شیراز
کارشناس تصادفات در بیمه ی ســـوابــق کــــاری:

توسعه ی واحد مدیریت جنوب 
کشور، مدیر تامین در شرکت 
نفت جمهوری اسالمی ایران و 
اکنون کارشناس لجستیک در 
.GBG  اطلس خودرو و مجموعه

و  هستم  راضی  شغلم  حرفه ای  و  محیطی  رشایط  از 

گاهی از بعضی موارد مانند معرفی کارمند برتر سال 

به  توجه  در   اطلس خودرو  که  این  و  تعجب می کنم 

مسائل مربوط به منابع انسانی پیشگام است. امیدوارم 

در هر جایگاه و مقامی قرار می گیرم برای سازمانم مفید 

و موثر واقع شوم و همچنین همکارانم هم از خودم  و هم 

از  عملکردم رضایت داشته باشند. 

اطلس خودرو پیشگام 
در توجه به مسائل 

مربوط به منابع انسانی

پیام میرزایینام و نام خانوادگی: 
1361/6/30تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسیمیــزان تحصـیالت:
مكانیك گرایش خودرورشــته  تحصـیـلی:
سرپرست تعمیرگاه شرکت ماموت دیزل )5 سال(، سرپرست تعمیرات و نگهداری ســـوابــق کــــاری:

تجهیزات کارگاهی شرکت راستین کاووش )2 سال( و اکنون کارشناس گارانتی در 
واحد خدمات پس از فروش

رشكت اطلس خودرو دارای محیطی دوستانه و فعال است و امیدوارم پیرشفت خوب و چشم گیری در كنار متامی 

دوستان داشته باشم.

شرکت اطلس خودرو دارای محیطی دوستانه و فعال

سمانه نورحسن نام و نام خانوادگی: 
1367/5/2تـاریـــــخ تـولـــــد:
فوق دیپلممیــزان تحصـیالت:
حسابداریرشــته  تحصـیـلی:
مسئول بخش قسمت حقوق و دستمزد در یك شرکت پیمانكاری و اکنون کارمند مالی ســـوابــق کــــاری:

اطلس خودرو

روابط گرم بین کارکنان و ضوابط قانومنند این رشكت بسیار چشمگیر است.آدم امیدواری هستم ودوست دارم از 

همكاران و فرادستانم تجربیاتی فرا گرفته و بتوانم روزی یك مدیر مالی ماهر شوم. به امید دست یابی به موفقیت.

روابط گرم بین کارکنان اطلس خودرو و ضوابط قانونمند

مهدی چراغینام و نام خانوادگی: 
1367/12/15تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی ارشدمیــزان تحصـیالت:
مهندسی صنایعرشــته  تحصـیـلی:
اکنون ســـوابــق کــــاری: و  ورزشی  مجموعه  یك  بازاریابی  مدیر  و  شرکت  یک  در  مدیریتی  مشاوره 

کارشناس توسعه بازار واحد بازاریابی
دو نكته ی مهمی كه از روز نخست كاری توجه مرا به خود جلب كرد، یكی جوان بودن کارکنان و دیگری صمیمیت 

موجود در میان کارکنان بود. هر دو مورد غنیمتی است كه كمرت در سازمان های ایرانی دیده می شود.

از آنجایی كه بازاریابی زمینه ی كاری مورد عالقه ی من است و هم چنین فضای مناسبی كه در اطلس خودرو حاكم 

است، امیدوارم بتوانم برای رشكت مفید باشم و در كنار آن از كاری كه انجام می دهم، لذت بربم. 

اطلس خودرو و کارکنان جوان و صمیمی

عادل نادری نام و نام خانوادگی: 
1365/8/20تـاریـــــخ تـولـــــد:
دیپلم برقمیــزان تحصـیالت:
GBG، ســـوابــق کــــاری: گروه  انتظامات  مأمور 

در  انتــظامـات  مأمـور 
شــرکـت اطلس خودرو

مدیریت رشكت به گونه ای برنامه ریزی شده است كه 

اگر کارکنان وظایف خود را به نحو احسن انجام دهند 

و اهداف تعیین شده محقق گردد، می توان امید داشت 

در سالیان سال زمینه های انجام فعالیت در مجموعه 

فراهم خواهد بود. لذا با عنایت به این موضوع، اینجانب 

در طول خدمت خود در این رشكت متام تالش خود را 

به كار خواهم بست كه شایستگی ها و توامنندی های 

الزم جهت كسب سمت مدیریت انتظامات مجموعه را 

كسب منایم.

اطلس خودرو  بستر 
چشم انداز های آینده 

برای کارکنان
امیر قمینام و نام خانوادگی: 
1355تـاریـــــخ تـولـــــد:
دیپلم انسانی میــزان تحصـیالت:
GBG، ســـوابــق کــــاری: گروه  انتظامات  مأمور 

 مأمـور انتـظامـات در شــرکـت 
اطلس خودرو

متام تالش خود را جهت انجام وظایف محوله خواهم 

زمینه ای  اگر  و  یابد  تحقق  سازمان  اهداف  تا  منود 

برای پیرشفت در این رشكت فراهم گردد، اینجانب از 

هیچ گونه كوششی مضایغه نخواهم كرد.

طبق روال قبل جهت 
انجام وظایف محوله 

تالش خواهم کرد

عباس سلمانی نام و نام خانوادگی: 
1364تـاریـــــخ تـولـــــد:
کاردانی میــزان تحصـیالت:
مكانیك رشــته  تحصـیـلی:
استادکار خط تولید درشرکت ســـوابــق کــــاری:

پارس خودرو  و اکنون راننده 
تشریفات در حوزه مدیریت 

می باشم.

از بهرتین  اینجانب رشكت اطلس خودرو یكی  از نظر 

با  امر  این  و  است  كشور  خودرویی  مجموعه های 

همكاری صمیامنه ای كه بین همكاران داخلی مجموعه 

نگه  اوج  و در  بودن  باعث منونه  دارد، می تواند  وجود 

داشنت سازمان باشد. من آینده ی كاری خود در رشكت 

را مملو از پیرشفت و رسبلندی می بینم و در پایان آرزوی 

همه ی  برای  شغلی  پیرشفت  و  تندرستی  و  سالمتی 

همكاران می کنم. 

شرکت اطلس خودرو 
یکی از بهترین 

مجموعه های 
خودرویی کشور
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روزی پر از گل و لبخند برای بانوان اطلس خودرو
ایرانی هــا هر ســاله مصادف با روز میــاد حرضت فاطمه زهرا)س( در حالــی مقام زن را پاس 
می دارند که جایگاه اجتاعی زنان، فراتر از نقش مادر بودن، هویت نوینی از زن ایرانی را در 

عرص مدرن معرفی می کند. 

زنان ایرانی امروز با درخشش در عرصه های مختلف اجتامعی 

و اقتصادی، نه تنها به عنوان یک رکن تعادل بخش خانواده 

بلکه به عنوان عضوی ســازنده و مؤثــر در جامعه نیز حضور 

دارند؛ به طوری که در بسیاری از سازمان ها، میزان نیروهای 

انســانی زن با تعداد مردان برابری می کند. به عبارتی دیگر 

این هوش و توانایی افراد اســت که در بسیاری از سازمان ها 

حرف خود را بر کرســی می نشــاند نه جنسیت. از جمله در 

اطلس خــودرو که یکی از مصداق های این رویکرد اســت و 

خانم های مجموعه عهده دار بسیاری از مسئولیت های مهم 

هستند.

شایسته ساالری در این مجموعه باعث شده تا فضای رشد و 

تعالی ســازمانی به طور یکسان برای خانم ها و آقایان وجود 

داشــته و معیار ســنجش، توانایی های افراد باشــد؛ همین 

رویکرد مدیریتی باعث درخشــش نیروهای انسانی خانم در 

این مجموعه شده است.

ســی ویک ام فروردین ماه سال جاری، بانوان اطلس خودرو، 

روز کاری خود را به شــکل متفاوتی آغاز کردند؛ از همکاران 

خانم با شــاخه ی گل، کارت تربیک و کارت هدیه استقبال 

شــد. واحد بازاریابی با همکاری واحد اداری، ترتیبی اتخاذ 

کــرد تا این رشکت به مثابه یک خانواده، از اعضای زن خود 

تقدیــر به عمــل آورده و ایــن روز در اطلس خــودرو با گل و 

لبخند آغاز شود.

گفتنی است، جناب آقای سید محمد گرامی رئیس رشکت 

اطلس خودرو نیز با ارســال پیام تربیک ویژه ای برای بانوان، 

ضمن تشکر از تالش های مستمرشان در مجموعه، برای آنها 

آرزوی موفقیت و بهروزی کرد.
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به سوی ریو با کیا سول 
کیا موتورز به عنوان رشیک و همراه فیفا،  عشــق و عاقه اش به فوتبال و مســابقات ورزشی 
را با فراهم منودن طیفی از خودروهای رســمی برای فیفا و رویدادهای آن به اشــراک خواهد 
گذاشــت. این رشکت، با حایت از فوتبال، به دنبال مطرح کردن خود به عنوان برندی اســت 
که می خواهد روح رقابت و هیجان برترین و بزرگ ترین مسابقه ی ورزشی را به مردم رسارس 

جهان تقدیم  کند.

 هیجان در برزیل 

می خواســتید جام  جهانی غیر از برزیل در کجا برگزار شود؟ 

اصال آیا می شــود جایی بهــرت از برزیل بــرای میزبانی یک 

رویداد بزرگ فوتبالی تصور کرد؟ 

گرچــه برخی بر این باورند که برزیل مبدع فوتبال نیســت، 

ولی می توان اذعان داشــت که این کشــور جایگاه رشــد و 

کامل این ورزش اســت. برزیل از سال 1950 به مدت 64 

ســال نتوانسته است میزبانی جام جهانی را بر عهده بگیرد. 

اکنون پس از مدت ها برزیلی ها امیدوار هستند جام جهانی 

هیجان انگیزی را تجربه کنند.

هر چند برزیل در راه میزبانی جام جهانی 2014 با مشکالت 

فراوانی از قبیل خشونت در ورزشگاه ها، رشایط میزبانی در 

ورزشگاه های این کشور و اعرتاض مردم برزیل به هزینه های 

ســنگین میزبانی جام جهانی مواجه بوده اســت، اما دالیل 

زیــادی هم وجود دارد که جام جهانــی 2014 از جنبه های 

مختلف، بهرتین جام جهانی تاریخ فوتبال خواهد بود.

آفتاب ســوزان برزیل و سواحل توریستی این کشور در کنار 

ویژگی هــای طبیعی منحرص بــه فرد باعث خواهد شــد تا 

هواداران و مســافران جام جهانی عــالوه بر دیدن بازی های 

زیبا، از دیدن مناظر طبیعی کشــور برزیل نیز لذت بربند و 

گرمای هوا در این کشور را فراموش کنند.

همچنین برزیل به واسطه ی داشنت جشنواره های خیابانی 

مطرح اســت و این جشــنواره ها را به خوبــی اجرا می کند.  

قطعــا دیدن این جشــنواره های خیابانــی می تواند یکی از 

رسگرمی های هواداران تیم های ملی از رسارس جهان باشد.

از طــرف دیگر، دیــدن کودکانی کــه در خیابان های برزیل 

به دنبال توپ می روند، جذابیت دارد و در هر گوشــه و کنار 

این کشــور می توان شــاهد این صحنه بــود. این تصویری 

اســت که در سایر کشــور ها کم تر دیده شــده است. شاید 

 Beach soccer به همین خاطر باشــد کــه فوتبال ساحلی

برزیل از بقیه ی کشور ها رسآمد است. آنها تاکنون 17 بار در 

جام جهانی فوتبال ساحلی رشکت کرده اند که در 13 دوره ی 

آن به قهرمانی رسیده اند.

پــس از رهایی از رش ووزال، این بار با یک وســیله ی منحرص 

بــه فرد دیگر در جام جهانی روبــه رو خواهیم بود که بعید به 

نظر می رسد مانند ووزال رسوصدای ناخوشایند زیادی داشته 

باشد. کاکسیروال یکی از ساز های برزیلی است که درباره ی 

آن در طول جام جهانی بیشرت خواهیم شنید.

جام جهانی 2014 بیســتمین جام جهانــی خواهد بود که 

تاکنون برگزار شده است؛ یک تورمننت فوتبالی بین املللی 

که هر چهار ســال یک بار برگزار می شــود. این بازی ها که 

طبــق برنامه قرار اســت در ماه ژوئن و جوالی ســال 2014 

در برزیل برگزار شــوند، در واقع دومین باری است که برزیل 

را در قامت میزبان خود می بینند. نخستین میزبانی برزیل 

به جام جهانی سال 1950 مربوط می شود. برزیل پنجمین 

کشــوری اســت که بعد از مکزیک، ایتالیا، فرانســه و آملان 

برای دومین بار میزبان این بازی ها می شــود. در ضمن این 

نخستین بار  پس از بازی های جام جهانی آرژانتین در سال 

1978 اســت که این مســابقات در آمریکای جنوبی برگزار 

می شــود و نیز نخستین باری خواهد بود که جام جهانی دو 

مرتبه به طور متوالی در خارج از اروپا برگزار می شود. 

برزیل در بســیاری از رشته های ورزشــی دنیا تیمی مدعی 

محسوب می شود. آنها اکنون در جام جهانی 2014 میزبانی 

را بر عهــده دارند و در ضمن یکــی از مدعیان قهرمانی نیز 

محسوب می شوند. میزبانی جام جهانی باعث شده است تا 

برزیلی ها برای قهرمانی در این دوره به آب و آتش بزنند و این 

می تواند به زیبا تر شدن مسابقات بینجامد.

 کیاموتورز هیجان را به برزیل می آورد

همچنان که دوســت داران فوتبال، مشــتاقانه چشــم به راه 

مســابقات جام جهانی در برزیل هســتند، کیا نیز به دنبال 

منایش یک مجموعه تلویزیونی جدید بر روی 40 شــبکه ی 

تلویزیونــی در رسارس جهــان از اوایــل ماه ِمی اســت. این 

مجموعــه تلویزیونی یک ســفر فوتبالــی 3000 مایلی در 

آمریکای جنوبی را ترســیم می کند که به دنبال کشف رموز 

عشــق وافر مردمان این قــاره به این بازی زیبــا و پرهیجان 

اســت. "به ســوی ریو" یک مجموعه ی شش قسمتی است 

کــه دو کمدیــن و طــرف دار فوتبال یعنی مارک واتســون و 

هنینگ ون در آن حضور دارند. این دو کمدین در طول مسیر 

ســفر به شش کشور فوتبالی، در پشت فرمان کیا سول و نیز 

سایر خودروهای کیا هستند و در می یابند که چگونه فوتبال 

در آمریکای جنوبی به عنوان یک ابزار آموزشی برای کودکان 

و یک باور برای والدین آنها به روش و سبکی از زندگی تبدیل 

شده است. این فوتبال دوست های متعصب، خودروی کیای 

خود را از اروگوئه تا برزیل می رانند و در راه، همراه و همگام با 

محلی هایی که دیوانه وار عاشق فوتبال هستند، می خندند، 

منایش های کنار جاده ای الماها را به نظاره می نشــینند، از 

غذاهای محلی می چشند و از رسزمین افسانه های فوتبالی 

دیدن می کنند.

ماجراجویان کیاموتورز، سفرشان را از مونته ویدئو، پایتخت 

اروگوئــه و میزبــان نخســتین بازی های جام جهانــی، آغاز 

می کننــد؛ این مکان جایی اســت که آنهــا تالش می کنند 

ردی از آلســیدس گیگیا، تنها بازمانده ی Survivor فینال 

جام جهانــی 1950، را پیدا کنند. ســپس به مصاف پائولو 

مونرتو می روند و تالش می کنند تا از طریق مادرش خربهایی 

از لوئیس سوارز کسب کنند. سپس در  آرژانتین، هنینگ و 

مارک رازهای پنهان موفقیت فوتبال این کشــور را با کمک 

آلربتو تارانتینی بازگو و تالش می کنند تا قهرمان دروازه بان، 

رسجیــو گوی کوچــه آ، را در رضبات پنالتــی که در منایش 

تلویزیونی زنده پخش می شود، شکست دهند. در گام بعدی 

بــا ریکی ویالنیس بازی می کنند و بعد رَد  دیه گو مارادونای 

گریزپای را می زنند. بعد از گذشــنت از آند به سوی شیلی، 

پرسها به دیدن هتل فوق العاده ی دفاع ســابق تیم وستهام، 

مارگاس، می روند و کیک تولد ماشین گلزنی شیلیایی ایوان 

زامورانو را می پزند. سپس در حالی که از سواحل کارائیب به 

ســمت کلمبیا می روند، مارک قبل از این که هنینگ روزش 

را به عنوان یک داور ســپری کند، یک شــب را در شــهر با 

فاستینو آسپیرال ســپری می کند و از نیمه ی تاریک فوتبال 

کلمبیا اطالعاتی کســب می کند. با رسیدن به سائوپائولو، 

بچه ها قبل از این که به جستجوی اسطوره ی Myth دهه ی 

70، یعنی ریولینو، برآیند خود را به شیوه ی برزیلی ها آماده 

می ســازند و به مالقــات پرس پله می رونــد و پس از چندین 

تــالش نافرجــام باالخره برنــده ی جام جهانی و اســطوره ی 

میدلزبــورو را به دام می اندازند. بعد از پنج هفته ی پرماجرا، 

هنینگ و مارک باالخره به ریو می رسند. هنینگ سوار بر یک 

گالیدر به جستجوی چگونگی آماده شدن برای جام جهانی 

می پردازد و سپس بچه ها به دیدن استادیوم ماراکانا می روند 

کــه بــه زودی به معروف ترین اســتادیوم این ســیاره تبدیل 

می شــود. آنها همچنین با کاپیتان تیم افســانه ای برنده ی 

جام جهانــی 1970 یعنی کارلوس آلربتو مالقات می کنند و 

داستان اتوبال – فوتبال با خودرو-  را که در دهه ی 70 تبی 

فراگیر بود، دوباره احیا می کنند.

در بیــن متام این ماجراها، مــارک و هینینگ یاد می گیرند 

یک دورگه ی اســپانیایی- بومی باشند. در کلیسای مارادونا 

دعا می کنند و همراه با برادر پابلو اسکوبار به دیدن خانه ی 

او می روند. آنها همچنین در یک مســابقه ی فوتبال محلی 

با پدر فالکائو دیدار می کنند. به نظر منطقی این اســت که 

سفرهای " به سوی ریو" با یک خودروی کیا صورت گیرد. اما 

مارک و هنینگ در این ماجراجویی پشت فرمان جدیدترین 

سول، اسپورتیج و سورنتو قرار می گیرند.

آرتور مارتینز، معــاون بازاریابی کیا موتــورز اروپا، گفت:»ما 

 بــه عنــوان برندی که عاشــق فوتبــال و هیجان آن اســت، 

خوشحالیم که جدیدترین خودروهای خود را در اختیار سفر 

فوتبالی مارک و هنینگ قرار داده ایم. سول کامال جدید به 

تازگی در بازارهای اروپا عرضه شده است؛ بنابراین "به سوی 

ریو" یک فرصــت فوق العاده برای هزاران طــرف دار فوتبال 

است تا عملکرد خودروی شهری شیک ما را ببینند.«

کیا از ســال 2007، رشیک و همراه خودرویی رسمی فیفا 

شده اســت و اخیراً با حضور در جام جهانی 2010 آفریقای 

جنوبی و بازی های اروپایی 2012 نقش خود در این عرصه 

را با یک تعهد طوالنی مدت بی سابقه تا سال 2022 با فیفا 

قوی تر ساخته است.

"به سوی ریو" بر روی 40 شبکه در رسارس جهان و در 150 

کشور منایش داده می شود.
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تازه های کیا تازه های کیا



 برنامه های کیاموتورز در
 روز جهانی محیط زیست

کیاموتورز هم زمان با روز جهانی محیط زیســت، برنامه های 

متنوعی Differing را در راستای حفاظت از محیط زیست 
دارد و ایــن مهــم را با مشــارکت در برنامه هایی که اهداف 

اصلی آنها توسعه ی پایدار و حفاظت از محیط زیست است، 

انجام می دهد. در همین رابطه نیز با مرکز اکولوژی و مرکز 

پستانداران دریایی اقیانوس آرام )PMMC( همکاری هایی 

را آغــاز منوده اســت. این تعامالت، هم زمان بــا رومنایی از 

خودروی اپتیامی هیربیدی جدید در منایشــگاه ها صورت 

پذیرفته است. 

اپتیامی هیربیدی به همراه کیا سول EV به عنوان نخستین 

خودروی هــای متام برقــی و بدون آالیندگی کیــا ، در بازار 

آمریــکا عرضه خواهد شــد. این دو خودرو نشــان دهنده ی 

برنامه  ریزی کیا برای آینده ای سبزتر هستند.

 در همین راســتا نیز رشکت کیا موتورز آمریکا، دو ایســتگاه 

ســنرت اکولــوژی  در  را  الکرتیکــی  خودروهــای   شــارژ 

(ecology center) کالیفرنیــا که یک مرکز غیر انتفاعی و 

آموزشــی در حوزه ی محیط زیست اســت، احداث می کند 

تا آینده ای ســامل تر برای مردم این منطقه فراهم آورد. سایر 

اقشــار جامعه نیــز می توانند از خدمات این ایســتگاه های 

شارژ کیا استفاده کنند.

بــه گفته ی مایــکل اســپراگو، معاونــت اجرایی فــروش و 

بازاریابــی کیاموتورز آمریکا، کیا به دنبــال ایجاد یک تاثیر 

مثبت بر جامعه  است و این موضوع از اجزای مهم اسرتاتژی 

کیا در راستای تالش های توسعه ی پایدار است. به خصوص 

این که مشــرتیان امروزه دیگر به دنبال داشنت یک زندگی 

سبز هستند و این موضوع برای آنها از داشنت یک خودروی 

بدون آالیندگی و دوست دار محیط زیست فراتر رفته است.

در همیــن راســتا کیاموتــورز در حامیت از امــور مرتبط با 

محیط زیســت نقش بســیار فعالی دارد. به طور مثال، کیا 

افتخار پشــتیبانی از بخش علمی و آموزشــی دو مؤسسه ی 

مرکز بوم شناســی واقع در San Juan Capistrano و مرکز 

دریایی پستانداران اقیانوس آرام در Laguna Beach را در 

کارنامه ی تعهدات زیست محیطی خود دارد.

 کیاموتورز و تولید خودروهای هیربیدی 
 ســاخت خــودروی هیربیدی یکــی از راه هایی اســت که 

خودروســازان برای کم شــدن مشــکالت زیست محیطی و 

آلودگی هوا بــه آن رو آورده اند. کیاموتــورز نیز با طراحی و 

ساخت اپتیام هیربیدی و کیا سول EV  با موفقیت پا در این 

عرصه گذاشــته است. این رشکت، نوید بخش آینده ای سبز 

و به دور از هر گونه آالیندگی به دوست داران محیط زیست 

اســت و با تالش فراوان می کوشد که روز به روز فناوری های 

مرتبط با این حوزه را تقویت کند.

رشکــت کیاموتورز که همــواره به عنوان رشکــت پیرشو در 

حفاظت از محیط زیســت و متعهد به کره ی زمین شناخته 

می شــود، راهکارهایی را در دستور کار خط تولید خود قرار 

داده اســت. کیاموتورز همواره در تالش اســت خودروهای 

دوست دار محیط زیست را به عالقمندان کره ی زمین تقدیم 

مناید.

هامن طور که می دانید به تازگی دولت های آمریکا و چین، 

ژاپن و کره و اروپا قوانینی را تصویب کرده اند که بر اســاس 

آن تا ســال 2020 میزان انتشــار گاز دی اکسید کربن هر 

خودرو باید به 95 گرم در هر کیلومرت کاهش یابد. بنابراین 

قانون legislation ، همگی اعضا در تالش اند که به قانون 
کاهش آلودگی  دی اکســیدکربن خودروها در کشــورهای 

عضو پایبند باشند.

هــدف اصلی از تصویــب این قانون کم رنگ کــردن و پاک 

منــودن رد پــای footprint کربــن از روی زمین اســت. 

خودروهــا یکی از منابع اصلی انتشــار آالینده ها هســتند؛ 

بــه همین دلیل بخشــی از این فرآیند بــه عهده ی صنعت 

خودروســازی و صاحبان صنایع خودروسازی جهان است. 

اکــر صاحبان ایــن صنایع در تالش اند ردپــای کربن را از 

روی خودروهای خود و نیز از روی محیط زیست پاک کنند. 

بخشی از این تالش ها منجر به تولید خودروهای الکرتیکی 

و هیربیدی شــده اســت. این نکته شــایان توجه است که 

ورود این مدل خودروها به بازار بیشــرت از یک اتفاق ســاده 

محســوب می شود و نشــان دهنده ی این موضوع است که 

چگونه تکنولوژی در خدمت انسان و محیط پیرامونش قرار 

می گیرد و آینده ای بهرت را برای ساکنان زمین رقم می زند.

کیاموتــورز کره ی جنوبی نیز همگام بــا اتحادیه ی اروپا در 

تالش است تا با کاهش انتشــار آالینده ها، دین خود را ادا 

کند. بــه همین دلیل تیم تحقیق و توســعه ی این رشکت، 

مجدانه در تالش است که از طریق توسعه ی فن آوری ها این 

»طرز تفکر سبز« را گام به گام به پیش برد.

در ســال 2012، میانگین انتشــار آالینــده ی خودروهای 

جدیــد کیاموتورز در بــازار اروپا در حــدود 129.5 گرم بر 

حرکت در مسیر زندگی سبز 
روز جهانی محیط زیست )World Environment Day( در پنجم ژوئن هر سال، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم در حفظ 
محیط زیست و تحریک سیاستمداران جهت اخذ تصمیاتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست و گونه های زیستی جانوری، برگزیده شده  است. 
افزایش روزافزون آلودگی، تخریب محیط زیست و بروز بحران های Crisis پی در پی زیست محیطی دولت ها را به طور جدی به تکاپو وادار کرده است 
تا چاره ای بیندیشــند. با تشــکیل نخســتین کنفرانس جهانی ســازمان ملل متحد با موضوع انسان و محیط زیست در ســال ۱۹۷۲ در سوئد که به 
کنوانســیون اســتکهلم معروف است، اراده ی جهانی برای حفاظت محیط زیســت جنبه ی کاربردی پیدا کرد. در این سال، مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد با تصویب ماده ای، پنجم ژوئن را روز جهانی محیط زیست اعام کرد. به همین مناسبت در ایران نیز روزهای ۱۵ تا ۲۱ خرداد هر سال به عنوان 

هفته ی محیط زیست نام گذاری شده  است.

کیلومرت بوده اســت. میزان انتشــار گاز دی اکســید کربن 

از خودروهــای کیاموتورز از 10 ســال پیش تا کنون حدود 

22.5 درصــد و از 167 گرم در هر کیلومرت به 129.5 گرم 

کاهش یافته است.

کاهش 5.5 درصدی در ســال گذشته به تنهایی، نشان از 

این دارد کــه کیاموتورز با رسعت هر چــه متام تر در تالش 

است که به حفظ محیط زیست کمک شایان توجهی کند.

تیــم مهندســی کیاموتورز، در راســتای بهبود بهــره وری و 

کارایی وســایل نقلیه ی خود و در ادامه ی تحقیقات خود بر 

روی موتورهای احرتاق داخلی و جایگزین کردن سوخت به 

موادی غیر از نفت متمرکز است.

در ایــن شــامره بــرای آشــنایی بیشــرت بــا تیــم تحقیــق 

تعهــدات  حــوزه  در  کیاموتــورز  رشکــت  توســعه ی  و 

و  کارشناســان  از  یکــی  رساغ  بــه  محیطــی  زیســت 

 متخصصــان تیــم فنــی کیاموتــورز بــه نــام هیــون کیم

 Research مهنــدس تحقیق و توســعه ،Hyewon Kim

and Development در بخــش مدیریت محیط زیســت 

و برنامه ریزی فناوری در مرکز تحقیق و توســعه ی نامیانگ 

Namyang کیــا در کــره ی جنوبی رفتیم و بــا او در رابطه 

با آخرین تحوالت »جنبش ســبز کیاموتــورز« به  گفت و گو 

نشستیم. 

 بــه نظر شــا در حــال حــارض بزرگ ترین 
مشکل پیش روی خودروسازها چیست؟

و  بهره وری مرصف سوخت  راستای  در  از کشورها  بسیاری 

کاهش تولید گازهای گلخانه ای  و در نتیجه کاهش آلودگی 

هوا قوانین بسیاری را وضع کرده اند. صنایع خودروسازی با 

ساخت خودروهای دوست دار محیط زیست نظیر خودروهای 

هیربیدی و الکرتیکی این مهم را انجام داده است.

 کیاموتورز در راستای کاهش انتشار کربن 
وســایل نقلیه ی خــود، چــه تاش هایی انجام 

داده است؟
این رشکت عالوه بر توسعه ی ساخت خودروهای الکرتیکی، 

رسمایه گذاری های مختلفی در بخش خودروهای دوست دار 

محیط زیســت و فناوری هــای مرتبط به آن نظیر ســوخت 

هیربید و هیدروژن انجام داده است.

کیا در ســال 2011، نخســتین خودروهای هیربید خود را 

به بازار جهانی معرفی کرد. از جمله اپتیام هیربید که متاما 

با تکنولوژی های ساخت کیا مجهز Equipped شده است. 

این خودرو، ابتدا در بازار آمریکا سپس در کره و اروپا عرضه 

شــد. در حال حارض نیز در مناطق دیگر عرضه می شــود. 

این مدل هیربیدی مجموعه ای از پیرشفت هایی منحرص به 

فــرد هم در داخل و هــم در طراحی خارجی دارد و در عین 

حال توانســته بازده مرصف سوخت خود را به مقدار زیادی 

بهبود ببخشد.

 کیا اپتیامی هیربیدی مجهز به یک موتور 2.4 لیرتی است 

که در کنار آن یک موتور الکرتیکی دیگر با 47 اســب بخار 

نیرو و باتری 47 کیلو واتی لیتیوم پلیمر قرار گرفته اســت. 

این مجموعه در کل 199 اســب بخار نیرو و 320 نیوتن بر 

مرت گشــتاور تولید می منایند. همچنین رشکت کیاموتورز، 

با عرضه ی کیاکادنزا در ادامه ی سیاست تولید خودروهای 

هیربید، در تالش است نســخه های خودروهای هیربیدی 

خــود را در کالس های مختلف تنوع و توســعه بخشــد. در 

همین حال ما در حال بســط و گســرتش رسمایه گذاری و 

تحقیقات خود بــر روی خودروهای برقی و همچنین ایجاد 

نقشه ی راه برای رسیدن به نهایت توسعه و در نتیجه ساخت 

و عرضه ی خودروی ســلول ســوخت هیدروژنی با انتشــار 

آالینده ی صفر هستیم. 

 کیاموتورز، در راســتای برنامه های جنبش 
ســبز خــود و کاهش اثــرات مــرض کربن در 
طبیعــت، از چه نوع تکنولوژی هایی اســتفاده 

می کند؟
کیاموتورز ردیف کاملی از خودروهای ســواری، شاسی بلند 

و تجاری دارد که "ســبز بودن" آنها به وسیله ی ارزیابی های 

متعــدد داخلــی و بین امللی به اثبات رســیده اســت. هر 

خودروی سبز دارای یک باطری و یک موتور برقی است که 

آن را به حرکت در می آورد. 

به همیــن علت به یکــی از مهم تریــن فناوری های محیط 

زیســتی، یعنی ترمــز بازیابی مجهز اســت. وقتــی راننده 

پدال ترمز را می فشــارد، ایرنسی موتور به انرژی الکرتیکی 

تبدیل می شــود که باطری را شــارژ می کند. عالوه بر این، 

خودروهای ســبز مــا به سیســتم خودکار توقــف و حرکت 

مجهز هســتند. وقتی ماشــین می ایســتد، موتــور به طور 

خودکار خاموش شــده و هنگام آغاز حرکت، دوباره روشــن 

می شــود. پمپ های روغن درون موتور خودرو نیز به صورت 

الکرتونیکی کنرتل می شوند. 

 از نظــر شــا بهریــن مدل کیا کــه در آن 
از فناوری هــای زیســت محیطی شــاخص تری 
استفاده شــده کدام است؟ دلیل این تفاوت 

چیست و آن خودرو چه خصوصیاتی دارد؟
من می گویم ســول EV بهرتین مدل کیاست که ساخت آن 

بــه تازگی و در مــاه جاری در کره آغاز شــد. این خودرو در 

بین ســایر خودروهای برقی هم کالس اش، با یک بار شارژ 

بیشرتین مسافت را می پیامید. عالوه بر این، توانست از یک 

رشکت مشــاوره و گواهی کننده ی آمریکا با نام UL، تاییدیه 

)برچســب( دریافــت کند. ایــن موضوعی اســت که برای 

نخســتین بار در صنعت خودرو اتفــاق می افتد. با دریافت 

این برچسب eco، سول EV به طور رسمی موفق به دریافت 

تاییدیه ای شــده اســت که نشــان میدهد در ســاخت 10 

درصد از اجزای داخلی این خودرو از مواد ارگانیک استفاده 

شــده است. متام این مشخصات، Soul EV را به خودرویی 

در  برای دوســت داران محیط زیســت   attractive جذاب
دنیــا و داخل کره تبدیل کرده اســت؛ پیش بینی می کنیم 

ایــن خودرو همچنان در صف نخســت پیرشفت در حوزه ی 

خودروهای برقی در آینده باقی مباند. 

 بزرگ تریــن مشــکلی که امــروزه محققان 
حوزه ی فناوری های زیست محیطی با آن مواجه 

هستند، چیست؟
بــه نظر مــن، اکنــون بزرگ تریــن مانــع Barrier قیمت 

خودروهاست. سیســتمی که بر روی خودروهای هیربیدی 

و برقی قرار می گیرد، بســیار گران تر از خودروهای احرتاق 

داخلی فعلی است.

با وجود پیرشفت های فعلی، هنــوز هم باید رسمایه گذاری 

و تحقیقات بیشــرتی زمینه ی ســاخت باطــری، موتورهای 

برقی و اینورترها )مبدل برق دستگاه الکرتونیکی که جریان 

مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می کند(،  صورت پذیرد 

که هزینه ی این کار به طور حتم باالست.

حتی در خودروهای ســوخت هیدروژنی نیز از مواد نایابی 

چون پالتینیوم اســتفاده می شــود. با وجود این که مقدار 

کمی از این فلز اســتفاده می شــود، اما همیــن مقدار هم 

قیمت خودرو را باال می برد. 

متــام محققان کیاموتورز در تالش انــد که راهکارهای خود 

را برای ایــن فناوری ها پیدا کرده و تا حــد امکان هزینه ها 

را کاهــش دهند. امــا عالوه بــر سیســتم های هیربیدی، 

زیرســاخت های شــارژ این خودروها نیز باید فراهم شــود. 

مــا معتقدیــم رسمایه گذاری هایــامن در این حــوزه ارزش 

داشته اند؛ چون می توانیم امیدوار باشیم با نوآوری های کیا، 

اســتانداردهای جدیــدی در این حوزه بــرای یک خودروی 

دوست دار محیط زیست و ارزان قیمت، ایجاد شود.
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کیــا این خودرو را در دو مدل هفت و هشــت نفــره به بازار 

می فرستد. پیکربندی صندلی های ردیف دوم با حرکت ریلی 

باعث ســهولت در سوار شدن و بارگیری می شود. همچنین 

ردیف صندلی ها را می توان هامنند هواپیامهای درجه یک 

(first class) چرخاند تا روبه روی صندلی های پشت رسی 

قــرار گیرد و فضایی همچون فضای کنفرانس ایجاد شــود. 

اندازه ی کارنیوال جدید نسبت به نسل پیشین خود بزرگ تر 

و بر فاصلــه ی بین دو محور آن، 40 میلی مرت افزوده شــده 

اســت. البته بر مقاومت پیچشی شاســی آن نیز 36 درصد 

افزوده شده است. این هامن چیزی است که مردم در هنگام 

خریــد MPV  ها به دنبال آن هســتند؛ یعنــی فضای زیاد و 

جادار داخلی.

به دنبال این فلســفه که تا کنــون هدایت گر بازطراحی های 

به شدت موفق اخیر کیا موتورز بوده است، کارنیوال سطوح 

جدیدی از ظرافت را همراه با فن آوری پیرشفته و ویژگی های 

درجه یک این بخش در هم آمیخته اســت که همه ی آنها در 

یک ســطح تودوزی اعال و جدید ارائه خواهد شــد و با آغاز 

فروش در ایاالت متحده در اواخر ســه ماهه ی سوم یا اوایل 

ســه ماهه ی چهارم امسال در دســرتس قرار خواهد گرفت. 

قیمت این کارنیوال هم زمان با روانه شــدن آن به بازار اعالم 

خواهد شد.

اورث هدریــک Orth Hedrick، معــاون طراحــی محصول 

کیاموتورز آمریکا، گفت:»طی فرآیند توســعه و ســاخت این 

خودرو، مهندســان مــا در آمریکا و کــره ی جنوبی بر اضافه 

منــودن عنرص لذت و هیجــان به کارنیــوال کامال جدید با 

استفاده از پویایی های رانندگی، قدرت بهبود یافته و ترکیب 

مــوارد طراحی مدرن و مواد و فن  آوری اعال مترکز داشــتند. 

کارنیــوال جدیــدـ  در حالی کــه به دنبال برآورده ســاخنت 

نیازها، سالیق متنوع و متفاوت مشرتیان امروزی است ـ در 

ترکیب با مجموعه ای از فن آوری ها و ویژگی های ایمنی فعال 

و غیرفعال، کارایی و عملکردی را که این خودرو همیشــه به 

خاطــر آن معروف بوده حفظ کرده اســت.« این کارنیوال در 

عین بهبود بخشــیدن به عملکرد، یــک ظاهر بیرونی مدرن 

 (front fascia) را با طراحی جلوبندی خودرو  CUV مشابه

و کابین جلویــی (cab forward(که اطمینــان و قدرت را 

تداعی می کند، به منایش می گذارد. ظاهر عضالنی، صاف 

 نسل سوم کیا کارنیوال  ترکیبی از هیجان، ایمنی و آرامش

کیا MPV کارنیوال )سدونا در بازار آمریکا( را در حالی به منایشگاه نیویورک به منایش گذاشت 
که چهره ی این مینی ون را کاماً دگرگون کرده است. به طوری که اکنون با یک مینی ون بزرگ 
و جذاب روبه رو هســتیم. کارنیوال جدید با کابینی رو به جلو و طراحی مشــابه کراس اوورها 
و با طراحی خاص جلوپنجره ی بزرگ و چراغ های کشیده، کاماً امضای طراحی کیا در محصوالت 

جدید را به منایش می گذارد.
به عنوان آخرین فصل داســتان تحول طراحی ـ محور کیا که از ســال 2009 آغاز شده و شاهد 
یک تغییر و تحول جامع comprehensive و فراگیر در متامی مدل های کیا هســتیم، کارنیوال 
کاما جدید متام تسهیات کاربردی این بخش را داراست و سبک و تناسبی شبیه CUV دارد،  
امــا در عین حال طراحان کیــا محدودیت های طراحی آن را به مبارزه می طلبند. این طرح تحول 

تحت نظارت و مدیریت طراح ارشد کیا، پیر رشایر، انجام پذیرفته است.

و پیراســته ی Decorated این کارنیوال با نســخه ی کامال 
یکپارچه ای از جلو پنجره ای کیا و چراغ های جلویی LED به 

شکل بارزی منایان می شود. فاصله ی بین محور جلو و محور 

عقب 1.6 اینچ بیشــرت از نسل گذشته ی این خودرو است؛ 

نیم رخ جانبی، با کاهــش برآمدگی های جلویی و عقبی، با 

شیشــه ی جلویی به شــدت خمیده و چرخ های آلیاژی 19 

اینچی ترکیب شده تا خالق ظاهری کامال متامیز باشد. در 

عین حال طراحی قســمت عقبی با وجود چراغ های عقبی 

LED، گارد ســپر یکپارچه و اسپویلر ســقف استاندارد، یک 

وضعیت عریض پایدار را ارائه می کند.

 بخش داخلی قابل تنظیم، راحت و جادار
علی رغــم این که عــرض و ارتفاع خودرو تقریبــاَ بدون تغییر 

باقی مانده است، این کارنیوال کامال جدید فضای بیشرتی 

برای عرض شــانه، فضای بیشرتی برای پاها در قسمت جلو 

و همچنین در ردیف های دوم و سوم فراهم می سازد و نیز با 

اندکی باالتر بردن نشــیمنگاه، دید بهرتی در اختیار راننده 

قرار می دهد. تغییرات طراحی افقــی در رسارس پانل ابزار، 

فضــای بزرگ تــری را در اختیار قرار می دهد و اســتفاده ی 

سخاومتندانه از مواد نرم و با کیفیت، بر بهبود فضای کیفی 

کارنیوال مؤثر افتاده است. 

نسبت های کارنیوال، محل های نشسنت انعطاف پذیری در 

هر دو وضعیت 7 و 8 رسنشین و نیز گزینه های ذخیره سازی 

چندگانه ای را امکان پذیر می سازد. کنسول مرکزی جلویی 

در ایــن بخــش بی همتاســت و یــک فضای ذخیره ســازی 

هوشمندانه و جادار را در بین صندلی های جلویی در اختیار 

شــام قرار می دهد. صندلی متحرک Moving ردیف دوم به 

طور عمودی باز و بســته می شــود تا امکان سوار شدن یک 

مسافر دیگر در بین راه نیز میرس شود. این نحوه ی طراحی 

دردرس جابجا کردن صندلی های ســنگین وسطی را از بین 

می بــرد. همچنین کارنیوال جدید امــکان انتخاب صندلی 

راحتــی درجــه یــک در ردیــف دوم را به شــام می دهد که 

می توان آن  را برای داشــنت فضای بیشــرت در جلوی پابه ی 

عقب متامیل ساخت.

کارنیــوال در عیــن حــال نخســتین خــودرو در این بخش 

 YES Essentials اســت که لباســی از جنس تکنولــوژی

به تــن دارد که حفاظــت آنتی میکروبیــال در برابر آنچه که 

ریختــه می شــود و نیــز حفاظــت آنتی اســتاتیک در برابر 

شوک های الکرتیکی مزاحم را فراهم می سازد و بدین ترتیب 

جویندگان سبک زندگی فعال و عالقمندان به آن را راضی و 

خوشنود Satisfied می سازد.
درومنایــه ی طراحی داخلی ظریف کارنیــوال، با یک پالت 

رنگی مدرن هستی می یابد و گزینه های تک رنگ یا دو رنگ 

با رنگ بژ، خاکســرتی و ارغوانــی را برای ایجاد جوی گرم و 

 SXL هیجان انگیز به منایش می گــذارد. تودوزی درجه یک

صندلی های چرمی نیز نشــیمن گاهی بسیار نرم و راحت را 

در رسارس کابین ارائه می کند.

 دینامیک رانندگی و ایمنی
کارنیوال 2015 بر اساس شاسی کامال جدید ساخته شده و 

تا 36% از نزدیک ترین رقبایش در این بخش بزرگ تر است. 

بدنه ی 76% اســتیل قوی آن به همراه طراحی ســبک وزن 

استحکام، پایداری و حفاظت در برابر تصادم را مهیا می سازد. 

برای افزایش مقاومت ســقف این کارنیوال، ســتون های آن 

با اصول مهندســی تقویت شــده  اســت تا رضبه ها توســط 

 A لوله های فوق العاده قدرمتند استیل که درون ستون های

قرار دارند، توزیع شــوند. اســتفاده ی بسیار از چسبنده ها و 

جوش های قطری بزرگ نیز بر قدرت و استحکام ساختاری 

این کارنیــوال می افزاید. همراه با تکنولوژی انحصاری کیا، 

کارنیوال 2015 به دنبال کسب رتبه ی ایمنی پنج ستاره از 

مدیریت ملی ایمنی ترافیک بزرگراه )NHTSA( است. 

شاســی پایدار و مســتحکم tenacious یــک مبنای قابل 

اعتامد برای ارزیابی آمادگی ســفر جاده ای است. کارنیوال 

2015 از دامپرهای انتخابی نوســانی )ASD( برای رسیدن 

به نهایت تعادل راحتی و کنرتل سواری استفاده می کند. 

در حــال حاض برای پیرشانه تنها یــک انتخاب وجود دارد. 

موتور شش سیلندر المبدا 3.3 لیرتی GDi جایگزین موتور 

3.5 لیرتی نسل قبل شــده و توان 276 اسب بخار در دور 

6000 و گشــتاور 336 نیوتــن مــرت در دور 5200 دور در 

دقیقــه را تولیــد می کند. این موتور با یک گیربکس شــش 

رسعته اتوماتیک جفت می شود.

کارنیــوال ســوار بــر چرخ هــای 19 اینچی می شــود که با 

سیستم هایی نظیر کنرتل ثبات الکرتونیکی، کنرتل کشش، 

ترمزهای ضد قفل و سیستم کمکی ترمز تقویت و تجهیز شده 

اســت. همچنین در فهرست تجهیزات این مدل می توان به 

مواردی نظیر سیستم هشدار برخورد از جلو، مدیریت ثبات 

خودرو، کروز کنرتل هوشمند، تشخیص نقاط کور و هشدار 

ترافیک نیز اشاره کرد.

یک سیســتم القای متغیر سه مرحله ای )VIS( تنفس موتور 

را بهبود می بخشد. این کار با تنظیم اتوماتیک حجم هوای 

کشــیده شــده در محفظه ی احرتاق انجام و باعث حداکر 

شدن ترکیب هوا – سوخت تحت رشایط مختلف می شود. 

 تکنولوژی راننده و ویژگی های ایمنی بی شار
اولویت طــی فرآیندهای طراحی و ســاخت، با ویژگی های 

ایمنــی فعــال و غیرفعال و نیــز تکنولوژی بــود که منتج به 

تولیــد یکــی از پیرشفته ترین خودروها در این بخش شــد. 

متام مدل های این خودرو  با ویژگی های ایمنی فعال نظیر 

کنرتل ثبات الکرتونیکی )ECS(، سیســتم کنرتل کشــش 

)TCS(، سیستم کمکی ترمز )BAS(، کنرتل کمکی استارت 

رسباالیی )HAC(، توزیع فشــار ترمــز الکرتونیکی )EBD( و 

سیســتم ترمز ضد قفل استاندارد شــده اند. تکنولوژی های 

اضافــه ای چون کاهش خطر چپ شــدن )ROM( و کنرتل 

ترمز )CBC( نیز به عنوان تجهیزاتی برای پویایی بهبود یافته 

و ایمنی بیشرت بر این خودرو اضافه شده است.

تکنولوژی هــای  جدیــد مربوط بــه راننده شــامل مدیریت 

پایــداری خودرو )VSM(، سیســتم اخطار برخــورد جلویی 

)FCWS(، کروز کنرتل هوشمند )SCC( و تشخیص نقاط کور 

)BSD( بــه راننــدگان کارنیــوال این امــکان را می دهد که 

تجربه ی رانندگی روزانه ایمن تر و راحت تری داشته باشند.

 ویژگی های آسایش و راحتی
کارنیــوال رسارس حــاوی امکانــات و ویژگی هــای راحتی و 

آســایش است و از آن جمله می توان به نخستین اپلیکیشن 

 ، (2.1 AMP)پرقــدرت USB کیا از جدیدترین پورت شــارژ

یک پریز برق 115 ولتی جهت شــارژ ابزارهای الکرتونیکی 

کوچک و نیز  یک جعبه ی یخچالی اشاره کرد. همچنین برای 

پارک ساده و هدایت بهرت خودرو، منایشگر فراگیر 8 اینچی 

تصاویــر هم زمانــی را از طریق دوربین هایی کــه در اطراف 

خودرو قرار دارد، مهیا می ســازد. خوش آمدگویی هوشــمند 

(Smart Welcome) بــه طــور خودکار دســتگیره های در 

را روشــن illuminates می کنــد و آیینه های کناری جمع 
شونده ی برقی را در هنگام منایان شدن و تشخیص سوئیچ 

باز می کند.
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 قیمت گذاری به روش "ارزش محور"
در این روش به جای توجه به هزینه، قیمت رقیب یا روندهای 

تاریخی، قیمت گذاری بر مبنای ارزش درک شــده توســط 

مشرتی انجام می شود. )تصویر شامره ی 5 را ببینید.(

ارزش درک شده توسط مشرتی، به واسطه ی تحقیقات اولیه 

و ثانویه ی جزئی شــده و نطام یافته اخذ می شــود. مصاحبه 

با تولیدکنندگان تجهیزات اصلی و کارشناســان صنعتی و 

ارزیابی های مشرتی، می تواند به تعیین ویژگی هایی که در 

ارزش قطعات یدکی نقش دارند، کمک کند. یک پرسش نامه 

مشــابه آنچه در تصویر شامره ی 6 نشــان داده شده است، 

می تواند بــه جمــع آوری دیدگاه ها دربــاره ی عواملی یاری 

رساند که ارزش ادراکی مشرتی را تعیین می کنند.

عواملی نظیر میزان بحرانی بودن قطعه ی یدکی )تأثیر منفی 

مرتبط با عدم دسرتسی به آن قطعه(، رقابت موجود )قطعات 

رقابتــی جایگزیــن و ارزان تر، ویژگی هــای متامیز کننده و 

غیــره(، پیچیدگی در تولید قطعــات و ویژگی های محصول 

نهایی، در یافنت ارزش ادراکی مشــرتی مورد استفاده قرار 

می گیرند.

ارزش مشــرتی اخذ شده، بینش روشنی از آنچه مشرتی به 

پرداخت آن در مقابل خرید قطعه یدکی متایل دارد، فراهم 

مــی آورد. از آنجا که رشکت های صنعتــی در حال حارض از 

هزینــه ی قطعات یدکی اطالع دارند، لذا می توانند با ایجاد 

مثلثی میان هزینه ی قطعات، ارزش دریافت شده ی مشرتی 

و حاشیه ی سود، در مورد فهرست قیمت تصمیم گیری کنند.

 رویکرد توصیه شده جهت
 قیمت گذاری قطعات یدکی

آنچــه در ایــن مطلب جهــت قیمت گذاری قطعــات یدکی 

پیشنهاد می شود و حاصل تجربه ی موسسه ی ارائه دهنده ی 

این مقاله در تحلیل و مدیریت قیمت گذاری است، در تصویر 

شامره ی 7 به منایش گذاشته شده است.

ABC تحلیل 
تحلیل ABC یک روش طبقه بندی موجودی بر پایه ی ارزش 

دالری ساالنه است. این روش می تواند جهت تعیین میزان 

حساسیت قطعات یدکی با توجه به تأثیر آنها بر روی ایمنی 

کارخانــه، بهــره وری و قابلیت اطمینان مورد اســتفاده قرار 

گیرد. )تصویر شامره ی 8 را ببینید.(

نخستین گام در این تحلیل، رتبه بندی قطعات طبق متوسط 

کاربرد ســاالنه و فهرســت  آنها از باالترین به سمت کمرتین 

کاربرد است. معیار طبقه بندی بر این مبنا، بر پایه ی کاربرد 

ســاالنه گذاشته شده است، چراکه به صورت طبیعی تقاضا 

برای قطعه یدکی مستقل از تقاضا برای خود محصولی است 

که در آن به کار رفته است. 

 عواملــی نظیــر فواصل زمانی بیــن دو بار خرابــی متوالی 

محصــول و تاریخچه ی مــرصف، می تواننــد در پیش بینی 

تقاضای قطعات یدکی مورد استفاده قرار گیرند. 

پس از اولویت بندی، یک قانون پارتو )اصل 20-80( جهت 

طبقه بندی قطعات یدکی به سه دسته ی مجزا مورد استفاده 

قرار خواهد گرفت. )تصویر شامره ی 9 را ببینید.(

گروه A از نظر تنوع 20% از قطعات یدکی هستند که تقریباً 

80% از کل درآمدهای رشکت را به آن تحویل می دهند. این 

قطعات به عنوان قطعات بحرانی در نظر گرفته می شــوند و 

باید کنرتل سختی بر روی موجودی آنها داشت.

گروه B از نظر تنوع 50% از قطعات یدکی هســتند که %15 

از درآمدهای ساالنه ی رشکت را فراهم می آورند. این قطعات 

کمرت بحرانی هســتند و یک کنرتل با دقت نسبی درباره ی 

آنها مورد نیاز است. اگرچه این قطعات ارزش پولی ساالنه ی 

کمرتی دارند، اما حجم زیادی به سفارشات اضافه می کنند.

گــروه C از نظــر تنــوع 30% از قطعــات یدکی هســتند که 

تقریباً 5% از درآمدهای ســاالنه ی رشکت را تولید می کنند. 

ایــن قطعات در حداقل درجه ی بحرانی بــودن قرار دارند و 

به منظور پاســخگویی به برخی تقاضاهای نامنظم مشرتی 

ذخیره می شوند.

هم چنیــن طرح طبقه بندی، در تعیین رسعت پاســخگویی 

به تقاضــا در زنجیره ی تأمین و اختصاص دادن جریان های 

کاری و فرآیندهای جداگانه بر اساس نقش آنها در درآمدزایی 

کمک خواهد منود.

گام دوم در تحلیــل ABC، پاالیــش طبقه بنــدی، بر مبنای 

چرخه ی عمر محصول در جایی اســت کــه قطعه ی یدکی 

مورد اســتفاده قرار می گیرد. رشکت های صنعتی می توانند 

داده های امتیازی نظیر حجم فروش، سود و رقابت را جهت 

این که تصمیــم بگیرند به قطعه ای در کــدام یک از مراحل 

چرخه ی عمر محصول بها دهند به کار گیرند.

تصویر شــامره ی 10 تقاضای قطعات یدکی را در هر مرحله 

از چرخــه ی عمر محصول نشــان می دهد. در فــاز معرفی 

محصول، احتامل خرابی آن کمرت است و از این رو تقاضای 

قطعات یدکی در حداقل خواهد بود. با وجود این، از موقعی 

بهینه سازی قیمت گذاری قطعات یدکی
در شــاره پیشین، با اشــاره به رضورت وجود رویکرد ســاختاری برای قیمت گذاری قطعات یدکی، با توجه به وضعیت اقتصادی غیرقابل پیش بینی 

جهانــی، اســراتژی های قیمت گــذاری برای قطعات یدکی مورد بررســی قرار گرفت؛ در این راســتا چند روش قیمت گذاری نیز معرفی شــد؛ از جمله 

قیمت گذاری به روش "اضافه بر بهای متام شده، " قیمت گذاری به روش "رقیب محور"و قیمت گذاری به روش "اضافه بر بهای متام شده ی متفاوت" ؛ 

در قسمت دوم این مقاله روش های دیگری معرفی شده و در ادامه رویکردهای مورد استفاده در این قیمت گذاری ها بررسی می شوند.

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

 قسمت دوم

کــه محصول به فــاز زوال می رســد، تعــداد خرابی های آن 

افزایــش می یابد و در نتیجه تقاضــای قطعات یدکی به اوج 

می رســد. با احتساب چنین ســناریویی، در هنگام اصالح 

 ABC نیازمندی های موجودی، ممکن اســت در طبقه بندی

صعودها و نزول هایی اتفاق بیفتند.

مرحله ی پایانی درگیر در تحلیل ABC، بهینه ســازی است. 

قطعات یدکی بحرانی، یعنی آنهایی که تأثیرات منفی ناشی 

از عدم دسرتســی به آنها باال است و کاربرد کمی دارند، در 

 A این مرحله شناسایی می شــوند. این قطعات در دسته ی

طبقه بندی خواهند شــد. قطعات با سفارشات نامنظم و به 

ندرت، به گروه C منتقل می شوند و در نهایت موجودی راکد 

از فهرســت خارج خواهد شــد. جهت اصالح و بهینه سازی 

طبقه بندی قطعات یدکی مرورهای دوره ای توصیه می شود.

 تصمیم گیری درباره ی محدوده ی قیمت

تحلیــل ABC به طبقه بندی محصوالت در دســته ها کمک 

می کنــد. پــس از ABC، مرحلــه ی بعــدی تصمیم گیــری 

دربــاره ی محدوده ی قیمتــی قطعات یدکی در هر دســته 

اســت. محدوده ی قیمتی جهت هر قطعه ی یدکی بیشــرت 

از هزینــه ی فروش و کمرت از ارزش اقتصادی واقعی اســت. 

ســپس قیمت در حدی کمــرت از ارزش درک شــده تنظیم 

خواهد شد و توســط کارشناسان قیمت گذاری، بهبودهای 

انــدک در آن انجام خواهد گرفــت. روش های قیمت گذاری 

متفــاوت، می تواننــد به منظــور تعییــن محدوده ها جهت 

محصوالت در هر دسته ی مشخص شده به وسیله ی تحلیل 

ABC مورد استفاده قرار گیرند.

از آنجــا کــه محصــوالت دســته ی A برای رشکــت حیاتی 

هســتند، به کنرتل ســختی نیاز دارند. از این رو محدوده ی 

قیمتی آنها با تالش ها و تحلیل های دقیق تعیین می شــود. 

یک اسرتاتژی قیمت گذاری ارزش محور، با رشایط این گروه 

بهرتین انطباق را دارد؛ چرا که ارزش درک شــده ی مشرتی 

از محصول را به حساب می آورد.

محصوالت گروه B، رویكرد قیمت گذاری آرام تری را خواهند 

داشت؛ برای آنها یك اســرتاتژی "اضافه بر بهای متام شده 

متفــاوت" می توانــد مورد اســتفاده قــرار گیــرد. در اینجا، 

محصــوالت بر مبنای ویژگی های متعددی مانند پیچیدگی 

یا رقابت موجود و یا موارد دیگری كه توســط مدیر محصول 

انتخاب می شوند، در دسته های متفاوتی قرار می گیرند.

محصــوالت گــروه C، كه حداقــل تأثیر را بر رشكــت دارند، 

می بایســت از یك اســرتاتژی قیمت گذاری ساده "اضافه بر 

بهای متام شده" یا "اسرتاتژی رقیب محور" تبعیت منایند.

تصویر شامره ی 5- مکانیزم قیمت گذاری قطعات یدکی

ABC تصویر شامره ی 8- مراحل سه گانه ی تحلیل

تصویر شامره ی 6- یک منونه از پرسش نامه ی قیمت گذاری ارزش محور

تصویر شامره ی 7- رویکرد گام به گام در قیمت گذاری قطعات

تصویر شامره ی 9- شاخه بندی یک قانون پارتو جهت مدیریت موجودیتصویر شامره ی 10- شاخه بندی چرخه ی عمر محصول جهت محاسبه ی تقاضای قطعه ی یدکی

50 دالر30دالر28 دالر

اگر قیمت 28 دالر باشــد، 

47% از مشــرتیان به خرید 

اقدام می کنند.

4%5%15%1- با قطعیت خریداری می شود

--2%2- به احتامل زیاد خریداری می شود

7%14%30%3- احتامل خرید وجود دارد

1%2%4%4- نظر ممتنع در مورد خرید

22%34%18%5- احتامل عدم خرید وجود دارد

2%2%1%6- به احتامل زیاد خریداری منی شود

65%54%30%7- با قطعیت خریداری منی شود

تقاضای قطعات یدکیرقابتسودحجم فروشچرخه ی عمر محصول

پایینکمرتکمرتکمرتمعرفی

منظمدر حال رشدافزایشافزایشرشد

منظمدر حال رشدکاهشافزایشبلوغ

اوجباالکاهشکاهشزوال

گروه های قطعات 

یدکی
تنوع قطعات

ارزش پولی ساالنه 

برابر با حاصل رضب 

قیمت در تعداد

کنرتل موجودیحساسیت

A%20%80فرشده و سخت گیرانهبحرانی

B%50%15به نسبت بادقتکمرت بحرانی

C%30%5حداقلغیربحرانی

درصدهای منایش داده شده در ستون های تنوع قطعات و ارزش پولی ساالنه از صنعتی به صنعت دیگر متفاوت 

هستند و می توانند بر اساس نظر کارشناسان تنظیم شوند.

www.cognizant.com                                       :منبع 

مرحله ی طبقه بندی:

متوســط  طبــق  قطعــات   -

کاربرد ساالنه رتبه بندی و به 

صورت نزولی از بیشرتین به 

کمرتین فهرست می  شوند.

پارتو) اصل20_80(  _قانون 

قطعــات یدکــی را بــه ســه 

گروه A و B و C طبقه بندی 

می کند.

مرحله پاالیش:

مبنــای  بــر  قطعــات   -

در  قرارگیــری  وضعیــت 

یکی از مراحل چرخه عمر 

محصــول، در گــروه های 

طبقه بنــدی  کوچکــرتی 

می شوند.

- محصوالتی که در ابتدای 

چرخــه عمــر خــود قــرار 

دارند، می توانند داده های 

تاریخــی کوچک شــمرده 

شــده ای داشــته باشند و 

قطعــات در پایــان چرخه 

عمر می توانند یک محرک 

در تقاضا تولید منایند.

مرحله بهینه سازی:

- قطعات یدکــی حیاتی که 

تاثیــر آنها از جنبــه ی عدم 

دسرتسی زیاد و کاربرد آنها 

کم اســت در گــروه Aطبقه 

بندی خواهند شد.

نــدرت  بــه  - قطعاتــی کــه 

ســفارش گذاری می شــوند، 

در گــروه C   طبقــه بنــدی 

می گردند.

- موجودی راکد از فهرســت 

ایــن  از  می شــود،  خــارج 

موجودی بازدیدهای دوره ای 

انجام می شود.
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1- عدم استفاده از چراغ راهنام حین گردش:

اگر شام حین تغییر مسیر و گردش از چراغ راهنام استفاده 

نکنید، چگونه می توانید انتظار داشــته باشید که رانندگان 

دیگر متوجه تغییر مســیر شام شوند. مگر باال و پایین بردن 

دسته ی راهنام تا چه اندازه می تواند سخت باشد. شاید این 

دســته از رانندگان تصور می کنند رانندگان پشت رسشان 

بایــد فکر آنها را بخواننــد. برخی از راننــدگان نیز به جای 

اســتفاده از چراغ راهنام، رسعتشــان را کم می کنند و یا با 

تأخیــر و بالفاصله بعد از زدن چراغ راهنام، بدون این که به 

آینه ها توجه داشته باشــند، اقدام به گردش می کنند. این 

عادت غلط در اغلب مواقع منجر به بروز تصادف می شــود. 

بنابراین الزم اســت که راننــده بداند باید از راهنام در زمان 

مناسب استفاده مناید.

2- عدم استفاده از فالرش در زمان ترمزگیری ناگهانی: 

دکمــه ی فالرش خودرو هــا با اندازه ی بزرگ تــر و با عالمتی 

متامیز در جایی که در دســرتس و دید بهرت راننده باشــد، 

تعبیــه شــده و در توقف هــای اضطــراری و کاهش رسعت 

ناگهانــی، بــرای اعالم خطر بــه رانندگان پشــت رس مورد 

اســتفاده قــرار می گیــرد. اســتفاده از این دکمــه از بروز 

تصادفــات زنجیــره ای جلوگیــری می کند. بهرت اســت به 

اســتفاده ی به موقع از این قابلیت در زمان مناســب عادت 

منایید.

3- عدم رعایت فاصله ی طولــی با خودروی جلویی در 

بزرگراه:

آیــا تا کنون به فاصله ی خودروی خــود با خودروی جلویی 

فکــر کرده ایــد و به این که وقتی با رسعــت در حال حرکت 

در بزرگراه هســتید، در صورت بروز حادثه برای خودروهای 

جلویــی و نیــاز بــه ترمز، خــودروی شــام بعــد از طی چه 

فاصلــه ای به طور کامــل متوقف خواهد شــد. زمانی که با 

رسعت 120 کیلومرت بر ساعت  در حال حرکت هستید، در 

صورت مناسب بودن وضعیت آج الستیک ها، لنت های ترمز 

و رشایط جاده، حداقل بعد از طی مســافت 80 مرت به طور 

کامل متوقف خواهید شد. بنابراین رعایت فاصله ی طولی 

مناسب با خودروی جلویی، موجب کاهش تصادفات و بروز 

ترافیک های سنگین خواهد شد.

4- ریخنت زباله به بیرون از خودرو: 

نحــوه ی رانندگــی ما منونه ی بــارزی از اخــالق اجتامعی 

ماســت؛ چرا که رعایت قانون و مقــررات، احرتام به حقوق 

دیگران و پاکیزگی اتومبیــل منونه هایی از رفتار اجتامعی 

راننده است. بارها اتفاق افتاده است که با پرتاب شدن یک 

کیسه زباله از درون خودرو به بیرون و برخورد آن با شیشه ی 

جلوی خودروی پشــتی و کور شــدن دید راننده، موجبات 

بروز حوادث رانندگی فراهم شده است. با خرید یک کیسه 

زبالــه ی مخصوص خودرو، از آلوده کردن شــهر خود و بروز 

برخی ناهنجاری اجتامعی و حوادث جلوگیری کنیم.

5 – حرکت کردن با فاصله ی کم از خودروی جلویی: 

یکــی از عادات غلــط برخــی از رانندگان ایجاد اســرتس 

و نگرانــی و برهــم زدن مترکــز راننــدگان جلویــی با بوق 

زدن های متوالی و نور باال در شــب است که به منظور کنار 

زدن اجبــاری خودروی جلویی که بــا رسعت مجاز در خط 

ســبقت حرکت می کند، انجام می شــود. این موضوع برای 

هر دو راننده ناراحت کننده اســت. در این حالت، راننده ی 

جلویــی از احتامل برخــورد خودروی عقبی با ســپر عقب 

خودروی خود به ســتوه آمده و راننده ی عقبی نیز از این که 

منی توانــد رسیع تر حرکــت کند، عصبانی اســت. این امر 

می توانــد به تصادف و کشــمکش های تالفی جویانه منجر 

شــود. اگر می خواهید رسیع تــر حرکت کنیــد، می توانید 

از مســیر دیگــری عبور کنید؛ در غیر این صــورت فاصله را 

رعایت منایید. بهرتین راه حل برای راننده ی جلویی، کنار 

رفنت و باز کردن مســیر برای این دسته از رانندگان و حفظ 

خونرسدی اســت؛ زیرا لجبازی با این قبیل رانندگان و بوق 

زدن های ممتد، باعث بــروز خطر و تصادفات جربان ناپذیر 

خواهد شــد. چرا که شــام از وضعیت فکری راننده ی دیگر 

خرب ندارید؛ این که چه روزی را پشت رس گذاشته است و یا 

این که به بوق زدن شــام چگونه واکنش نشان خواهد داد. 

ایمنی شــام باالترین اهمیت را دارد؛ به همین علت موقع 

رانندگی آرامشتان را حفظ کنید.

6- پاییــن آوردن شیشــه ی اتومبیل در تابســتان و در 

حین حرکت در بزرگراه: 

پایین آوردن شیشــه های اتومبیل برای اســتفاده نکردن از 

کولــر خودرو در بزرگراه، تاثیری بر کاهش مرصف ســوخت 

نــدارد، بلکه گاهی به خاطــر وزش باد خالف جهت حرکت 

ترک 30 عادت غلط در رانندگی و سرویس و نگهداری خودرو

در این مقاله برخی از عادات و شیوه های غلط در رانندگی، رسویس و نگهداری خودرو ترشیح 
می شود. هدف از این نوشته، اشاره به نتایج منفی این عادات، ترک آن و ارائه ی روش صحیح 

رانندگی و رسویس و نگهداری خودرو است.
گســرش روزافــزون تکنولوژی های پیرشفته در صنعت خودرو، باعث تامین امنیت بیشــر، 
سهولت در رانندگی، افزایش طول عمر خودرو، کاهش مرصف سوخت و کاهش ترافیک شهری 
شده است. اما رانندگی بر حسب عادات غلط و روش های نادرست رسویس و نگهداری خودرو 
باعث افزایش استهاک خودرو، افزایش ترافیک شهری، بروز تصادفات و برخی ناهنجاری های 

اجتاعی می گردد. در ادامه برخی از این عادات غلط ترشیح می شود. 

گردآوری و ترجمه:
جواد نفری
سمــت:

سرپرست 
خدمات ویژه

خــودرو، باعــث افزایش مرصف ســوخت نیز خواهد شــد. 

هامن طوری که هواپیامهای جنگنده و برخی از خودروهای 

مسابقه ای با موتور جت، جهت توقف از چرتهای پشت رس 

خود اســتفاده می کنند. بنابراین حرکت با شیشه ی پایین 

در بزرگراه آن هم با رسعت باال، حالتی مانند همین چرتها 

ایجاد کرده و باعث ایجاد مقاومت در مســیر حرکت خودرو 

می شــود. اعامل فشار باد به خودرو را با بیرون بردن دست 

خــود از خودرو می توانیــد حس کنید. بنابرایــن باال بردن 

شیشــه ها و اســتفاده از سیســتم تهویه ی مطبوع خودرو، 

عــالوه بر ورود هــوای پاک تر به خــودرو در کاهش مرصف 

سوخت نیست موثر خواهد بود.

7- ادامه ی رانندگی در حین خواب آلودگی: 

طبق گــزارش AAA Foundation  نزدیــک به 41 درصد 

رانندگان اعالم کرده اند بعضی اوقات پشت فرمان به خواب 

رفته اند. اگر این حالت برای شــام نیز اتفاق افتاده و شــام 

هنوز اینجا هستید و این مطلب را می خوانید، بدانید بسیار 

 ،NHTSA خوش اقبال هســتید. بر اســاس آمار موسسه ی

خواب آلودگــی در حین رانندگی در آمریکا باعت بروز 100 

هزار تصادف در ســال می شود که در نتیجه ی آن 40 هزار 

تــن مجروح شــده و 1550 تن می میرنــد. گرچه بعضی از 

راننــدگان اظهار می کننــد که هیــچ گاه در حین رانندگی 

دچار خواب آلودگی منی شــوند، ولی شاید این اتفاق برای 

همه ی ما رخ داده باشد. برخی از رانندگان، برای رسیدن به 

مقصد با خواب آلودگی به رانندگی ادامه می دهند. عده ای 

از آنها هرگز به مقصد منی رسند. بهرت است به محض این که 

احســاس خواب آلودگی کردیم، خودرو را در مکان مناسب 

متوقف کرده و اســرتاحت کنیــم. زمانی که با رسعت 120 

کیلومرت بر ســاعت در حــال رانندگی هســتیم و تنها یک 

ثانیه چشــامن خود را بر هم بگذاریم، خودرو به مقدار 33 

مرت حرکت خواهد داشــت؛ همین میزان جابه جایی برای 

برخورد خودرو بــا موانع کنار جاده، انحراف خودرو و و قوع 

فاجعه کافی است.

8- صحبت کردن با تلفن همراه یا ارسال پیام کوتاه: 

ایــن موضوع از مشــکالت بزرگی اســت که اخیــرا در بین 

رانندگان رواج یافته است. مطالعات نشان می دهد صحبت 

کردن با تلفن همــراه در حین رانندگی، خطر تصادف را تا 

 )AAA Foundation :چهــار برابر افزایش می دهد. )منبع

از تلفــن همــراه حیــن رانندگی اســتفاده ننامییــد و اگر 

مجبوریــد در حین رانندگی با تلفــن همراه صحبت کنید، 

حداقــل از یک هندزفــری یا سیســتم بولوتوث اســتفاده 

منایید. این کار تا حدودی خطر تصادف را کاهش می دهد؛ 

اما به یاد داشته باشــید که ذهن شام حین صحبت کردن 

مشغول است. به هر حال قیمت یک هندزفری، از سپر جلو 

و رادیاتور خودرو کم تر است.

9- عدم استفاده از کمربند ایمنی: 

در  ایمنی  کمربند  نبسنت  از  ناشی  میر  و  مرگ  میزان 

تصادفات، بر هیچ یک از ما پوشیده نیست. تصادف با رسعت 

48 کیلومرت بر ساعت بدون بسنت کمربند ایمنی و برخورد با 

شیشه ی جلوی خودرو، مانند پایین افتادن از یک ساختامن 

سه طبقه است. با عدم استفاده از کمربند ایمنی، در صورت 

شدن  باز  جانی،  خسارات  تشدید  بر  عالوه  تصادف،  بروز 

کیسه های هوا نیز به شدت خط آفرین خواهد بود.

10- عدم تعیین مسیر قبل از رسیدن به تقاطع: 

توقف در منتهی الیه سمت راست تقاطع ها و یا قرار گرفنت 

در سمت چپ مســیر و اقدام به گردش به سمت راست در 

هنگام رســیدن به تقاطع، از عواملی است که باعث ایجاد 

ترافیــک می شــود. دقت به عالئم هشــدار دهنده و تعیین 

مســیر قبل از رســیدن به تقاطع، کمک شایانی به کاهش 

ترافیک در تقاطع ها خواهد کرد.

11- استفاده از بوق برای سالم و خداحافظی: 

حتــام صدای بــوق خودرو ها در نیمه های شــب به عالمت 

خداحافظی مهامن ها و یا اول صبح به خاطر دیدن دوستان 

به گوش شام رسیده باشد. این در حالی است که می توان 

تکان دادن دســت را جایگزین آن کرد و با این عادت خوب 

در کاهش آلودگی صوتی سهیم بود.

12- افزایش رسعت خودرو هنگام زرد شدن چراغ راهنام: 

در حالــی که چــراغ زرد راهنام، عالمــت احتیاط و کاهش 

رسعت اســت اما برخی رانندگان عــادت دارند تا به محض 

دیــدن چراغ زرد بر رسعــت خود بیافزاینــد. این کار اغلب 

باعث ایجاد ترافیک در تقاطع، بســته شــدن مســیر برای 

رانندگانــی که چراغ برای آنها ســبز اســت و همچنین بروز 

تصادفات شــدید می شود. بنابراین کاهش رسعت و توقف، 

به محض مشاهده ی چراغ زرد، نشانه ی احرتام به حق تقدم 

سایر رانندگان است.

13- پارک منودن خودرو در مناطق پارک ممنوع: 

شــاید بارها اتفاق افتاده باشــد که در هنگام خارج منودن 

خودروی خود از منزل، با خودرویی مواجه شــده باشید که 

در مقابل درب خروجی پارکینگ شــام پارک شــده است؛ 

بدون این که راننده ی آن هیچ شــامره ی متاس و یا آدرسی 

از خود گذاشــته باشــد. حقیقت این است که فضای پارک 

خودرو با وضعیت رو به رشد تولید خودرو مطابقت نداشته و 

شام بایستی در بعضی از خیابان ها و کوچه ها زمان زیادی 

را رصف پیدا کردن جای پارک کنید. اما همه ی اینها باعث 

منی شود که خودروی خود را در فضای پارک ممنوع بدون 

هیچ نشــانه ای پارک منایید. حتی پــارک منودن خودرو و 

گذاشــنت شامره متاس یا آدرس در بعضی مواقع هم خوب 

نیســت. چرا که این کار می تواند تــا حد خارج منودن یک 

بیامر اورژانسی از منزل،  خطرناک باشد؛ حتی اگر با فرض 

بهرتین حالت که شــام پاسخ  گو باشــید و نسبت به خروج 

خودروی خود از محدوده پارک ممنوع اقدام کنید. 

14- عدم توجه به نقاط کور اطراف خودرو: 

شام منی توانید متامی فضای اطراف خودرو را تنها با آینه ها 

ببینید. فضاهای غیرقابل رؤیت را نقاط کور می نامند. نقاط 

کور بالقوه خطرناک هســتند و بررســی نکردن آنها هنگام 

تغییر مسیر یا گردش خطرناک تر است. رانندگانی که بدون 

بررسی نقاط کور اقدام به تغییر مسیر می کنند، به شدت در 

خطر برخورد با خودروهای دیگر خواهند بود. لذا همیشــه 

حین تغییر مسیر، برای بررسی کردن اطراف تنها به آینه ها 

بسنده نکنید، بلکه با نگاهی اجاملی از باالی شانه هایتان، 

از خالی و ایمن بودن اطراف خودرو مطمنئ شوید. 

 قسمت اول

www.expresslane.idrivesafely.com             :منبع 

www.howstuffworks.com
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 تاریخچه ی فعالیت

رشکت بالیــران جــزء با ســابقه ترین عاملیت ها محســوب 

می شــود کــه از هامن آغــاز بــا اطلس خودرو همــراه بوده 

اســت؛ این مجموعه جزء منایندگی هایی است که پیش از 

همکاری بــا اطلس خودرو، تجربه ی حضــور در این بازار را 

داشــته است اما همکاری با رشکت اطلس خودرو را از سال 

1387 آغاز کرده است. 

 واحدهای فعال

مســاحت عرصــه ی ایــن عاملیــت 5000 مرتمربع اســت 

تشــکیل  زیربنــا  مســاحت  را  آن  مرتمربــع   3617 کــه 

می دهــد. واحدهای فعــال آن عبارت انــد از واحد آموزش و 

استانداردســازی، واحد فــروش و بازاریابــی، واحد قطعات 

و لــوازم یدکی، واحد امور مشــرتیان، واحد خدمات پس از 

فــروش، واحد صافکاری و نقاشــی، آپشــن، واحد پذیرش و 

گارانتی؛ همچنین این عاملیت یک واحد مجزای کارواش و 

یک کافی شاپ جهت رفاه حال مشرتیان دارد.. دو طبقه ی 

اداری، دو ســلف غذاخوری )خواهران - برادران( و منازخانه 

از بخش های دیگر آن هستند. 1200 مرتمربع به تعمیرگاه، 

200مرتمربع به انبار و 1000 مرتمربع به صافکاری- نقاشی 

اختصــاص دارد؛ 2600 مرتمربع نیــز مختص پارکینگ به 

صورت مشرتک با سایر منایندگی هاست.

 تجهیزات مورد استفاده

کلیــه ی دســتگاه های ایــن عاملیــت دارای گواهینامه ی 

کالیرباســیون هســتند و بر اساس اســتانداردهای رشکت 

اطلس خودرو و رشکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران 

)ISQI( تهیه شــده اند. هشت عدد جک دو ستون، دو عدد 

 عاملیت مجاز کد 103 شرکت بالیران

رشکت بالیران یکی از عاملیت های موفق اطلس خودرو در استان تهران است که در محدوده ی 
غــرب تهران، در خیابــان ارشفی اصفهانی، به مالکان خودروهای کیــا خدمات فروش و پس از 
فروش ارائه می کند. این عاملیت به مدیریت آقای نادر زیدوند، موفق به دریافت گرید B در 
3 ماهه چهارم ســال 1392 از رشکت اطلس خودرو شــده است. عاملیت 103 رشکت بالیران، از 
تجهیزات و امکانات مناسبی جهت جلب رضایت مشریان برخوردار است و روزانه بیش از 70 
خودرو را پذیرش می کند. ارائه ی خدمات پس از فروش با کیفیت و قیمت مناسب و تسهیل 
منودن دسرســی مشــریان به خدمات از مهم ترین رویکردهای این رشکت اســت و ارتقاء 
ســطح دانش، آگاهی، مهارت و مشــارکت کارکنان به عنوان بهرین رسمایه ی رشکت در نظر 
گرفته می شــود. مدیریت رشکت بالیران ضمن رعایت  قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، 
از روش های نوین مدیریت بهره می گیرد و جهت بهبود عملکرد سیستم، با ارزیابی مداوم از 

اثربخشی و کارآیی   این روش ها اطمینان حاصل می کند.

جک قیچی، سه عدد جک چهارستون، یک عدد اتاق رنگ، 

یک دســتگاه میکرس رنگ، دو دستگاه میزان فرمان، جوش 

نقطه ای و شارژگاز کولر و دستگاه های دیگری نظیر دو عدد 

تعویض روغن گیربکس بی جی )BG(، ســه عدد جی اسکن 

)GSCAN( ، یک عدد دســتگاه تعویــض روغن ترمز بی جی 

)BG( از تجهیــزات این عاملیت هســتند. همچنین رشکت 

بالیــران مجهز به خــودروی امــدادی و خودروبر جهت رفاه 

حال مشرتیان است.  

 موفقیت ها

 ایــــن مناینـــــدگی موفــــق به دریافــــت گواهیـنامـه ی

ISO 9001:2008 شــــده اســــت و در شـــــرف دریافـت 

ایــــن  اســــت.   ISO 10004:2012 و   ISO 10002:2004

عاملیت همچنیـــن دارنده ی رتبه ی 2 از رشکت بازرســـی 

کیفیت و اســـتاندارد ایـــران (ISQI)، دارنـــده ی لوح تقدیر 

فروش برتر و لـــوح تقدیر قطعات از رشکـــت اطلس خودرو 

اســـت؛ شـــایان ذکر اســـت ایـــن عاملیـــت در دو نوبت 

موفـــق به کســـب مدال طـــالی املپیاد کارشـــناس فنی 

کیا  موتورز شـــده اســـت. 

 معرفی کارکنان فعال

تعــداد کل کارکنان رشکت بالیران 63 نفر اســت که از این 

تعداد 29 نفر در بخش کیا فعال هستند. 

نادر زیدوندمدیر تعمیرگاه

محمود حدادیكارشناس فنی

احمد فتوتیرسپرست مكانیك

مكانیك
فرهاد احمدی، مجید محمدی راد، 

مهدی باغیانی، محمد رجبی

امیر عباس بایسترسپرست برق

ایرج نویدقلی کندیجلوبندی ساز

حسن عباس زادهمدیرداخلی

پذیرشگر
غالمرضا ذوالفقاری، رویا گودرزی، 

هدی نیری مجد

نسیم جعفریكارشناس قطعات

سید مرتضی مهرزادانباردار

املیرا  افراشتهمسئول گارانتی

شهاب مروتیامدادگر

علی عباسیرسپرست صافكاری

مصطفی شگفتی، علی رهرب، مهدی فالحصافكار

محمدباقر مقیسه، احمد سلیمینقاش

علی عباسیرسپرست نقاشی

علی رضا رمضانیصافكار

سید علی اکرب حسینی کیارسیبرقکار

بهزاد اتابکیجرنال رسویس

منوچهر حسنوندنقاش
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گزارش مصور طرح امداد جاده ای نوروز 93
گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

 با فرا رســیدن نخســتین روزهای بهار ســال 93، رشکت اطلس خودرو جهت فراهم منودن اطمینان خاطر مشــرتیان محرتم خود اقدام به برگزاری طرح امداد 

نوروزی93 منود.این طرح با هدف کاهش زمان امدادرسانی و جلب رضایت مشرتیان بصورت 24 ساعته با استقرار ایستگاه های امداد ثابت و سیار در رسارس 

کشور از تاریخ 92/12/28 لغایت 93/01/15 برگزار و با استقبال مشرتیان محرتم کیا روبرو گردید. کلیه عاملیت های مجاز نیز در ایام تعطیل نوروز بصورت شیفت 

آماده ارائه خدمات به مشرتیان محرتم کیا بودند. این طرح با همکاری عاملیت های مجاز رشکت اطلس خودرو و پرسنل خدمات پس از فروش به امتام رسید. 

از دستاوردهای این طرح می توان به کاهش زمان امدادرسانی به 45 دقیقه و نیز رضایتمندی 92درصد از مشرتیان محرتم محصوالت کیا اشاره منود.

امدادرسانی 24ساعته در طول طرحامدادرسانی در محل توسط امدادگر /  عاملیت342همدان  علیزاده

بازدید بازرس طرح از چادر امداد آمل /  عاملیت224 موسویچادر امداد اصفهان /  عاملیت 311  حاجی نیلی

چادر امداد شیراز /  عاملیت643 شجاعی

چادر امداد کرج / عاملیت 121  معینی و زمانی

نصب چادر امداد در ایستگاه رامسر / کارشناسان شرکت اطلس خودرو

بازدید کارشناس اعزامی شرکت از چادر امداد / عاملیت451کرمان امیری و امیری مقدم

چادر امداد خرم آباد /  عاملیت571  باژدان

بازدید کارشناس اعزامی شرکت از چادر امداد رشت / عاملیت234 پیشتاز خودروگیلچادر امداد شاهرود / عاملیت442  ترابی

چادر امداد چالوس / کارشناسان اعزامی شرکت

ارائه هدیه به مشتری درایستگاه امداد رامسر /  کارشناس اعزامی شرکت

چادر امداد ساری / عاملیت 221 نادری

بازدید خودرو درایستگاه امداد سمنان / عاملیت 443  خسروانی

بازدید کارشناس اعزامی شرکت از چادر امداد قزوین / عاملیت251 احمدی و نعمتی

چادر امداد تبریز /  عاملیت521  کهنمویی

سال نو مبارک !چادر امداد مشهد /  عاملیت424 هاشمی سیگاری

همکاری کارشناسان شرکت با ماموران راهنمایی و رانندگیچادر امداد اراک / عاملیت371  شاپوری

ارائه هدیه به مشتری درایستگاه امداد رامسر /  کارشناس اعزامی شرکت

چادر امداد مالیر / عاملیت 341  فرهادی فر

ارائه هدیه به مشتری چادر امداد بابل / عاملیت 223  بزرگ روشن

بازدید بازرس طرح از چادر امداد گرگان / عاملیت211 جاللی

ارائه هدیه به مشتری درایستگاه امداد رامسر /  کارشناس اعزامی شرکت
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 (0411) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

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

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

کد پستی 1698481759

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

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

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

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

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

کد پستی 1476785491

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

کد پستی 1318883444

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 (021)111تهرانکارکین آرمنیانس9

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی10
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه11
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی12
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 13
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالک 924 

کد پستی 163468718

7-66021285 (021)118تهرانداود جاللیان14
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک 186

کد پستی 1341784673

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی15
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 سیگاری16

6-4479093 (0611)611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین17
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالک1082 - 

کد پستی 6164813545

زنجان - کمربندی جنوبی ( خیام ) - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-33337071 (024)532زنجانرسول قربانیان18

2226108 (0273)442شاهرودفرخ ترابی19
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411

سمنان - میدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 333000013518994965 (023)443سمنانخسروانی20

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 22228977135836495 (0711) 643شیرازسید سامان شجاعی 21

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-33292553 (028)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 (025)331قماسماعیل آخوندی خضرآباد23

24
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

7213000 (0831)553کرمانشاهکامبیز جعفری25
کرمانشاه - بلوار نقلیه - روبروی کالنتری 16 سعدی - پالک 108 - 

کد پستی 6719734549

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللی26

4-8842002 (0131)232رشتکامبیز پوررستگار27
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل28

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

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

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 32261344813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی31

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

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

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

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-32248041 (081)341مالیرحبیب اله فرهادی فر35

32654436 (081)342همدانعلیزاده36
همدان-خیابان 17 شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشی37
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 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های اردیبهشت ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت مجاز  كد 571 خرم آباد 

آقای سجاد باژدان

 فــروش
عاملیت مجاز  كد 331 قم 

آقای اساعیل آخوندی خرضآباد

قـطعـات
عاملیت مجاز  كد 117  تهران 

آقای رضا سمیعی زفرقندی

www.atlaskhodro.com25 24
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