


 رسمایه گــذاری بر روی نیروی انســانی، یکــی از کلیدهای موفقیت 

در هر نوع فعالیت تجاری اســت و بر هیچ کس پوشیده نیست وقتی 

ســخن از هزینه های تحقیق و توســعه به میان می آیــد، این وزنه ی 

آمــوزش و پــرورش نیروی متخصص اســت کــه ســنگین تر از دیگر 

هزینه هاســت. اهمیت موضوع تا بدان حد است که برنامه ریزی های 

توســعه ای طوالنی مدت هیچ گاه بدون رسمایه گذاری بر روی نیروی 

انســانی متخصــص و متبحر متصور نبــوده و چشــم انداز مطمئنی 

نخواهد داشت.

ســاز و کار این نــگاه رسمایه ای به نیروهای انســانی، پیش از آن که 

ملزم به تدوین مبانی و برنامه ریزی آموزشی رصف باشد، نیازمند ایجاد 

فضاهایی انگیزشــی اســت؛ به طوری که اشــتیاق و حس همکاری 

نیروهای ســازمان، تا بیشــرین حد ممکن جذب آن و میل به رشــد 

مهارت ها به انگیزشی درونی تبدیل شود نه یک معذوریت بیرونی.

از ایــن رو مدیــران اطلــس خــودرو، بــا در نظــر گرفــن الزامــات 

روانشناســانه ی آموزش، اصول و مبانی مربــوط به ارتقاء مهارت های 

نیروهای خود را در فضایی رقابتی و در قالب املپیادهای فنی پیاده و 

با ایجاد فضایی دوستانه و تعاملی، مقوله ی آموزش را تا حد ممکن و 

در فضایی جذاب به مخاطبان مورد نظر منتقل می کنند.

در همین راســتا، واحد خدمات پــس از فروش رشكت اطلس خودرو، 

همه ساله جهت به هنگام ســازی دانش و افزایش تجربیات کارکنان 

مســتقر در عاملیت هــای مجــاز خود، اقــدام به برگزاری مســابقات 

مختلفی از جمله مســابقات ملی مهارت فنــی، املپیاد مهارت های 

ارتباط با مشری و املپیاد امدادخودرو می کند.  

امسال نیز بخش آموزش این واحد، سومین دوره ی املپیاد مهارت های 

ارتباط با مشــری را در سطح پذیرشگران عاملیت های مجاز رسارس 

کشور خود، برگزار کرد. 

هدف از برگزاری این املپیاد، ارزیابی پذیرشــگران در راستای ارتقاء 

مهارت بود تا در خالل بررســی نتایج این املپیاد، میزان اثربخشــی 

روش های جدید و علمی آموزشی  مشخص شود.

بــا توجه به اهمیت ارتبــاط و تعامل اعضای فنــی خانواده ی اطلس 

در رسارس کشــور، برگزاری ایــن نوع املپیادها فرصتی اســت برای 

به اشــراك گذاشــن تجربیات موفــق که به خودی خــود می تواند 

تکامل بخش فرآیند آموزش باشد.

امید داریم هامن طور که اطلس خودرو به واسطه ی تعهد و عالقمندی 

نیروهای انســانی خود در رسارس کشــور، موفقیت های درخشــانی 

کســب کرده است، بتواند با تکیه بر همین نیروها، گام های بلندتری 

بردارد و روزبه روز بر افتخارات این خانواده بیفزاید.
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ســرمقالــه



کیاریو جدید پرفروش ترین خودرو اروپا در سال 2013
کیا، در روز دوم اکترب، آغاز تولید جهانی کیاریوی ارتقاء یافته را در منایشگاه خودوریی 2014 

پاریس جشــن گرفــت. این خودرو، برای حفــظ عنوان پرفروش ترین خــودروی جهانی خود، 

مراحلی اصالحات و بهبودها را پشت رس گذاشته است.

مایــکل کول،  رئیــس اجرایی کیاموتورز اروپــا، گفت: »کیاریو، با مجموع فــروش 471.000 

دســتگاه در رسارس جهان، پرفروش ترین خودروی ما در ســال 2013 بود. اینجا در اروپا نیز 

با 56.821 دســتگاه، جزء سه خودروی پرفروش قرار دارد. بهبودها و اصالحات صورت گرفته 

در این مدل برای برند ما اهمیت زیادی دارد.« شهرت زیاد ریو، نشان دهنده ی این است که 

طراحان و مهندســان ما در هنگام ســاخت نســل چهارم این رقیب بخش  B در سال 2011 

بیشــر کارها را به درســتی انجام داده اند. این ریو، مشــخصات اصلی مدل قبلی را که بین 

دارندگان آن بســیار محبوب اســت، حفظ کرده اســت؛ در حالی که ارتقا و اصالحات صورت 

گرفته در مدل 2014، شامل تغییرات کوچکی در ظاهر خودرو است که ظاهری تر و تازه تر به 

قسمت داخلی و خارجی خودرو می دهد. تحت رهربی و نظارت پیر رشایر،  طراح ارشد رشکت 

کیا و ارائه ی تور مجازی نمایشگاه خودرو ی پاریس
طرفداران کیا این شانس را داشتند که سورنتوی کامال جدید این برند و سایر مدل های کیا را از 

راه دور و از طریق ایستگاه 72 مری تور مجازی کیا تجربه کنند. 

 تور مجازی کیا، نخســتین توری اســت که تاکنون توسط یک خودروســاز ایجاد شده است و 

در سایت اجتامعی گوگل مپ با نام »Views« قابل مشاهده است؛ یعنی جایی که کاربرها 

عکس ها و پانوراماهای خود را منترش می کنند. تور مجازی منایشــگاه پاریس، به کاربران این 

  Porte de Versailles امکان را داد تا 23 خودروی کیا را که در مرکز منایشگاه پورت ورسایلز

به منایش درآمده بودند،  مشــاهده کنند و حتی نگاه دقیق تری بــه داخل هر یک از خودروها 

بیاندازند. کاربران تنها با یک کلیک در طی تور مجازیشــان، می توانند اطالعات مربوط به هر 

خودرو را به دست آورند. محتوا برای اکرث بازارهای معروف اروپایی ترجمه می شود و هم چنین 

کاربران می توانند تصاویر و توصیفات خودروها را در سایت های اجتامعی به اشراک بگذارند.

خودروی SUV کیاسورنتوی جدید، برای نخستین بار در منایشگاه خودروی پاریس به منایش 

درمی آید و این نخســتین باری اســت که رســانه ها و مرصف کنندگان، هم زمان این خودرو را 

کیا برنده ی بزرگ مسابقات جهانی پیرلی
کیاموتورز آمریکا، تنها بعد از چند سال حضور در مسابقات، عنوان برنده ی مسابقات قهرمانی 

جهانــی پیرلی )PWC( در ســال 2014 را از آن خود کرد. این مســابقات یکی از بزرگ ترین 

و مطرح تریــن مســابقات خودرویی جهان اســت. در ســال 2010، کیا در آغــاز با کینتیک 

موتوراســپورت Kinetic Motorsports، یک ســازمان مســابقه ای در ســطح جهانی که در 

جورجیا مســتقر اســت، تیمی تشــکیل داد که رسآغاز آنچه امروز ما به عنوان تیم مسابقه ای 

کیا می شناســیم، بود. کیا نخســتین برند کره ای اســت که عنوان قهرمان PWC را به دست 

آورده اســت. تیم مسابقه ی کیا، در این مســابقات در برابر رسسخت ترین تیم های مسابقات 

 خودرویی جهان قرار داشت و با تیم هایی نظیر فورد، شورلت، پورشه، استون مارتین و نیسان

رقابــت کــرد. امــا کیــا اپتیــام )Optima SX Turbo( پــس از ایــن کــه مدعی مســابقات 

 بــزرگ جهانــی پیرلــی ))Grand Touring Sport )GTS( و مســابقات ســازندگان خودرو

Miller Motors� در دو هفته ی پیش در میلر موتوراســپورت A  )Touring Car A )TC�A((

ports Park توئل ایالت یوتا در فصل پایانی شد، خود را اثبات کرد. 

بدیــن ترتیب رانندگان کیا، مارک ویلکینز و نیک جانســون بعد از کســب جایــگاه دوم این 

مسابقات در سال گذشته، امسال جایگاه نخست را از آن خود کردند و این افتخار به مجموع 

افتخارات تیم مسابقه ای کیا از سال 2012 یعنی زمانی که به عنوان نخستین تیم کره ای به 

مسابقات جهانی پیرلی پیوست، اضافه شد.

مسابقات اُ پن کیا در کره خالق یک ستاره ی دیگر در تنیس
کیا و عالقه ی وافر این رشکت به ورزش، تا کنون برای همه آشکار شده است. همین امسال، کیا 

اسپانرس جام جهانی فوتبال، معروف ترین مسابقات جهان و اخیرا نیز اسپانرس مسابقات اپن کیا 

در کره، بخشی از تور انجمن تنیس زنان )WTA(، بود. 

این تورمننت بین املللی 9 روزه که از 13 تا 21 سپتامرب در جریان بود، 200 تنیسور زن از 33 

کشور را گرد هم آورد. ستارگان پرآوازه ی تنیس مانند ماریا کیرلنکو Maria Kirilenko از روسیه 

و اگنس رادوانســکا Agnieszka Radwanska از لهســتان، برای کسب عنوان قهرمانی اپن 

کره ای کیا به رقابت پرداختند. 

درخشش چندباره کیا موتورز 
در لیست برندهای دوست دار محیط زیست

کیاموتــورز، در آخرین رده بندی اینربرند 2014 که از بهرین برندهای ســبز جهانی اســت، 

جایگاه سی و پنجم را کسب کرد و موفق شد یکی از 10 برند برتر سازنده ی اتومبیل باشد که در 

لیست پنجاه برند دوست دار محیط زیست قرار می گیرند. 

این رشکت، پیش از این و در سال های 2012 و 2013، رتبه ی 87 و 37 برندهای سبز جهانی 

را به خود اختصاص داده بود. بنابراین این روند رو به رشــد نشــانه ی تعهد کیا در جهت تبدیل 

شدن به یک برند سبز است.

این دستاورد کیاموتورز مثره ای است که از تولید خودروهای سبز، حاصل شده است. همچنین 

تولید نخستین خودروی برقی کیاموتورز یعنی کیاسول و مدل های هیربید اپتیام و کادنزا، در 

کسب این جایگاه تأثیر بسزایی داشته است. با این حال، گفتنی است که این نتایج تنها حاصل 

تالش های کیاموتورز نبوده است و در پی بهبودبخشی زنجیره ی تأمین، تولید و لجستیک رشکت 

بوده که از سال 2012 از سوی مدیران صورت گرفته است. 

این اقدامات در ســال های اخیر منجر شــده اســت تا کیاموتورز بتواند انتشار گازهای سمی 

و مــرصف آب را در فرآینــد تولیدات خــود کاهش داده و 90 درصد ضایعات ناشــی از تولید را 

مشاهده می کنند. آنهایی هم که منی توانند در منایشگاه حضور یابند، چشم اندازی 360 درجه 

از قسمت های بیرونی و درونی خودرو، به صورت آنالین در گوگل ویو برایشان مهیاست.

کیاموتورز و گروه هیوندای موتور،  تیم طراحی ریو »جلو پنجره ای دماغه بربی« را به روزتر کرده 

است و کاپوت و چراغ های مه شکن این مدل دارای طراحی جدید هستند.

کیاموتورز حامی بازی های آسیایی اینچئون:
تنوع در اینجا می درخشد

بازی های آسیایی بزرگ ترین رویداد ورزشی در قاره ی کهن است که توسط شورای املپیک 

آســیا )OCA( مدیریت و نظارت می شود. این هفدهمین دوره ی بازی های آسیایی است که 

طی شــانزده روز،  از 19 ســپتامرب تا 4 اکترب ســال 2014 در اینچئون کره برگزار شد. این 

سومین بار است که کره میزبان این مسابقات می شود؛ پیش از این، این بازی ها یک بار در 

سال 1986 در سئول و یک بار در سال 2002 در پوسان برگزار شده بود.

شعار این رویداد ورزشی این است: »تنوع در اینجا می درخشد«. این شعار اشاره ای است به 

اهمیت تنوعات بی نظیر تاریخی،  فرهنگی و مذهبی موجود در قاره ی آسیا.

حدود 20.000 تن، در این رویداد ورزشــی رشکت داشــتند که شامل 13.000 ورزشکار و 

کادر ورزشی از 45 کشور عضو کمیته ی ملی املپیک و 7.000 تن از اهالی رسانه بود.

ورزشــکاران در 36 رشــته ی ورزشــی به رقابت پرداختند که 28 رشــته ی ورزشی حارض در 

برنامه ی املپیک 2016 ریو دو ژانیرو را در بر می گیرد. 

این بازی ها، در 49 سالن ورزشی برگزار شد که شامل 23 استادیوم تازه تاسیس بود. مراسم 

کلنگ زنی اســتادیوم اصلی 60.000 نفری در تاریخ 28 ژوئن ســال 2011 آغاز شــد و در 

آوریل سال 2014 به پایان رسید. 

رشکت کیاموتورز یکی از حامیان اصلی این مسابقات بود.

بازیافت کند. این رشکت، متعهد است تا با استمرار تالش های خود، تنها رد پایی سبز از تردد 

خودروهایش بر جای بگذارد.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



آشنایی با اعضای جدید خانواده ی اطلس خودرو

اطلس خودرو از جمله سازمان هایی است که در آن حس اتحاد و همدلی بین نیروهای انسانی 

حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار این رشکت یعنی »پشــتیبان همچون خانواده« که معرف 

آرمان او نسبت به مشرتیان است، درباره ی مدیریت داخلی سازمان نیز صدق می کند؛ از این 

رو توجه به زحامت 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 مشی های 

مدیران این رشکت است. 

»معرفی اعضای جدید اطلس خودرو و اطالع رسانی ارتقاءهای سازمانی همکاران« بخشی است 

که به نرشیه ی پیک اطلس اضافه شــده اســت تا هم به همکارانی که به تازگی به مجموعه 

پیوسته اند، خوش آمد بگوییم و هم با تغییرات درون رشکتی آشنا شویم.

امیر عباسی نام و نام خانوادگی: 
1360/06/27تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی مهندسی مكانیكمیزان تحصـیالت:
كارشناس گارانتی در واحد زمینه ی فعـالیت:

خدمات پس از فروش
ســـوابــق کــــاری:

فعالیت در كارخانه ی سیمان تهران به مدت یک 
سال، كارشناس فنی نمایندگی شركت سایپا یدك 

به مدت ُنه سال

محیط كاری رشكت اطلس خودرو، محیط بسیار فعال و 

پویایی است و متامی کارکنان با صمیمیت و جدیت، در 

حال فعالیت در جهت پیش برد اهداف رشكت هستند. 

بنابراین با توجه به مشاهدات، آینده ی موفقی را برای 

خود پیش بینی می كنم. به این دلیل امیدوارم جزء مثبت 

و موفقی در مجموعه بوده و بتوانم به نوبه ی خود در جهت 

تحقق اهداف رشكت، شخص مفید و موثری باشم.

ابراهیم نادعلی زاده نام و نام خانوادگی: 
1365/11/30تـاریخ تـولـــــد:

فوق دیپلم مكانیك خودرومیزان تحصـیالت:
تكنسین تعمیرگاهزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
كاردان فنی نمایندگی 1022 ایران خودرو از سال 
1386 تا 1388، نفر برتر تهران در سال 1387 
كویك  امدادگر   و  تهران  منطقی  دفتر  سوی  از 
سرویس )سرویس در محل شركت امداد خودرو 

ایران( از 1389/12/1 تا 1393/05/20

بوده  رشكت اطلس خودرو دارای یك مقررات خاص  

گذرندان  حال  در  را  رشد  به  رو  تكاملی  سیر  یك  كه 

است. برای رسیدن به درجات باال  وشناخت كافی از 

محصوالت  تالش منوده و به یاری پروردگار مقاطع باالتر 

را طی خواهم كرد.

جواد خواجهنام و نام خانوادگی: 
1367/3/20تـاریخ تـولـــــد:

دیپلممیزان تحصـیالت:
كمک  تكنسین زمینه ی فعـالیت:

تعمیرگاه مركزی
ســـوابــق کــــاری:  

امور  بخش  در  سپاسد  شركت  در  فعالیت 
سدسازی، ناظر آتش پاری

رشكت اطلس خودرو یكی از كمپانی های بزرگ دنیاست 

و بازار خوبی نیز در كشور ما دارد ، این رشكت با توجه به 

پتانسیل های باالیی كه دارد می تواند قله های پیرشفت را 

طی مناید و اینجانب نیز امیدوارم در خانواده بزرگ اطلس 

خودرو بتوانم به پیرشفت هایی نائل شوم.

اطلس خودرو 
فضایی برای رسیدن 
به قله های پیشرفت

اطلس خودرو 
شرکتی قانونمند

اطلس خودرو
محیطی فعال و پویا

تبلور رشد و بالندگی در ارتقای 
مسئولیت های سازمانی همکاران اطلس خودرو

محمد علی احمدی تنكابنینام و نام خانوادگی: 

تكنسین مركز تماسسـمــت ســـــابـق:

کارمند روابط عمومیسـمــت جــدید:

شادی جواهرینام و نام خانوادگی: 

كارشناس نظرسنجی  از مشتریانسـمــت ســـــابـق:

کارشناس برنامه ریزی و کنترلسـمــت جــدید:

ایرج رسول زادهنام و نام خانوادگی: 

قائم مقام مالی و اداریسـمــت ســـــابـق:

مدیر مالی و اداریسـمــت جــدید:

معصومه هادینام و نام خانوادگی: 
1367/8/29تـاریخ تـولـــــد:

كارشناس ارشد رشته ی میزان تحصـیالت:
كارآفرینی- فناوری

كارشناس تحقیقات بازارزمینه ی فعـالیت:
ســـوابــق کــــاری:

و  خودرو  پویا  شركت  بازرگانی  كارشناس 
و  داتك  نوآوران  بازار  تحقیقات  كارشناس 

استیل البرز به مدت چهار سال

و  ترتیب  با  كه  هدفمند  است  رشكتی  اطلس خودرو 

است؛  حركت  و  رشد  به  رو  فرد  به  منحرص  تركیبی 

امیدوارم بتوانم هم گام با این سازمان در جهت تحقق 

اهداف آن تالش كنم. 

سعید پروانی نام و نام خانوادگی: 
1357/05/12تـاریخ تـولـــــد:

لیسانس مدیریتمیزان تحصـیالت:
 گرایش صنعتی 

كارشناس تحلیل، زمینه ی فعـالیت:
ERP طراحی و استقرار

ســـوابــق کــــاری:
شركت بهمن موتور-صنایع خودرو كویر-

بهمن لیزینگ-رادسیستم-همكاران سیستم - 
مواد غذایی بهرنگ

به نظرم رشکت اطلس خودرو یکی از رشکت های موفق 

و در عین حال رو به رشد است.

محمدحسن کارگرنام و نام خانوادگی: 
1354/06/25تـاریخ تـولـــــد:

دانشجوی دكتری مدیریت میزان تحصـیالت:
فناوری اطالعات

طراح و تحلیل  گر سیستمزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
تحلیل  و  تجزیه  در حوزه ی  فعالیت  پانزده سال 
سیستم های اطالعاتی )شركت های زمزم ایران، 

پتسا، سازه  گستر سایپا و مگاموتور(

اطلس خودرو را در زمینه ی سیستم های اطالعاتی، رشکتی 

پویا می بینم. با توجه به پروژه ی استقرار ERP AX رشکت 

مایکروسافت در این مجموعه، آینده ی خود و همکاران در 

این بخش را آینده ای روشن می بینیم که از رسمایه گذاری 

معنوی حال حارض در این پروژه ناشی می شود.

آیینه روشن پیش روی 
شرکت اطلس خودرو

اطلس خودرو 
شرکتی هدفمند با 

ترکیبی منحصر به فرد

اطلس خودرو 
شرکتی موفق و  

رو به رشد
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منایشگاه کار دانشگاه صنعتی رشیف، امسال 

در حالــی برگزار شــد که غرفه ی گــروه تجاری 

گلســتان در دومین ســال حضور خود در این 

منایشگاه، از پربازدیدکننده ترین غرفه های این 

منایشگاه بود.

حضور پررنگ گروه 
تجاری گلستان در 

نمایشگاه کار  شریف

توسعه ی سیستم رشکت  و  انسانی  منابع  مدیر  منصور مددی، 

در  گروه  رشکت های  همه ی  این که  به  اشاره  با  اطلس خودرو، 

این منایشگاه به صورت متحد حضور پیدا کرده و به یک اندازه 

مسئولیت داشتند، گفت: »در سال نخست، گروه با هدف جذب 

اما  پیدا کرد،  این منایشگاه حضور  در  کار،  به  نیروهای حارض 

امسال با رویکرد جامع تری در این منایشگاه حضور یافته است 

ظرفیت های  از  شد  سعی  کار،  جویای  متقاضیان  بر  عالوه  که 

بتوان  آنها  با شناسایی  و  نیز استفاده شود  نوابغ  و  دانشجویان 

برنامه های  در  ایشان  توانایی  از  سازمان  مختلف  سطوح  در 

کوتاه مدت و بلند مدت بهره گرفت.« 

وی ترصیح کرد: »عمده ی فعالیت ما در این منایشگاه، بازاریابی 

منابع انسانی بوده است و غرفه ی گروه گلستان در بین حدود 

چهل غرفه ی حارض در منایشگاه، از پربازدید ترین غرفه ها بود؛ 

به طوری که حدود هزار و سیصد متقاضی کار و هزار و دویست 

کار،  منایشگاه  است  گفتنی  کردند.«  پر  مصاحبه  فرم  دانشجو 

این  از  می شود.  برگزار  ساالنه  صورت  به  که   است  رویدادی 

شغلی  فرصت های  منایشگاه  عنوان  به  می توان  منایشگاه، 

زمینه های  اکرث  در  کاری  فرصت های  که  نحوی  به  کرد؛  یاد 

تحصیلی به دانشجویان و فارغ التحصیالن جدید ارائه می شود. 

با سازمان ها  نیز  معترب  دانشگاه های  دانشجویان  این که  ضمن 

مشاغل  جهت  می توانند  و  یافته  بیشری  آشنایی  رشکت ها  و 

آینده ی خود برنامه ریزی منایند. 

برگزاری این گونه منایشگاه ها، فرصت مناسبی را برای رشکت ها و 

سازمان ها فراهم می آورد تا با تعداد زیادی از نیروهای جویای کار 

مالقات کرده و در یک فضای رقابتی، نسبت به جذب نیروهای 

اشتغال  مانع  که  عواملی  رفع  منایند.  اقدام  خویش  نظر  مورد 

فارغ التحصیالن می شوند از یک سو و نبود بسری مناسب برای 

تقابل مستقیم رشکت ها و دانشجویان، به عنوان روشی جدید در

دیگر،  سویی  از  اجتامع  و  کار  محیط  نیازهای  اطالع رسانی 

برپایی چهارمین  به  تا  بر آن داشت  را  دانشگاه صنعتی رشیف 

منایشگاه کار اقدام مناید. 

هدف این نمایشگاه و کارگاه های 
آموزشی، معرفی شرکت ها، معرفی 

کسب و کار جدید، ایده دادن به 
دانشجویان و فارغ التحصیلان جدید 

برای یافتن شغل آینده، نحوه ی 
تعامل و ارتباط با صنعت و ... است
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 : ISQI  به بهانه کسب رتبه 1 خدمات پس از فروش در آخرین ارزیابی

نشستی با همکاران پرتالش خدمات پس از فروش

به مناســبت كســب رتبه ی نخســت خدمات پــس از فروش رشكــت اطلس خــودرو در میان 
واردکننــدگان خــودرو در آخرین ارزیابی ISQI ســال 92، به رساغ مدیــر واحد خدمات پس از 
فروش رشكت اطلس خودرو، جناب آقــای مهندس پوریا میرآفتابی و تعدادی از همكاران این 

واحد رفته و در خصوص كسب این موفقیت گفتگویی با ایشان داشتیم كه می خوانید.

كسب رتبه ی نخســت خدمات پس از فروش توسط رشكت 

اطلس خودرو، وظیفه ی این رشكت را در قبال مشریان بیش 

از پیش سنگین می کند؛ به این دلیل این واحد برنامه های 

ویژه ای برای نگهداری و ارتقاء رتبه ی فعلی خود دارد.

میرآفتابی در پاسخ به سوالی در خصوص هدف ارتقاء رضایت 

مشریان گفت: »امتیاز رضایتمندی مشریان اطلس خودرو 

كه در پایان سال 92 اعالم شد، 79 است؛ اکنون نیز کسب 

امتیــاز رضایتمندی 83، برنامه ای اســت كه واحد خدمات 

پس از فروش برای سال 93 هدف گذاری كرده است.«

مدیر خدمات پس از فروش رشکت اطلس خودرو، هم چنین 

به ســهم خدمات امدادی در رتبه ی نخســت خدمات پس 

از فروش اشــاره كرد و گفت: »10 درصد از شــاخص رسعت 

خدمات، به خدمات امدادخودرو مربوط است؛ این رشكت، 

موفق شد 86/3 درصد از این امتیاز را كسب كند.«

میرآفتابــی درباره ی شــاخص های اندازه گیــری در ارزیابی 

خدمات پس از فروش اظهار داشت: »مدت شش سال است 

كه رشكت های ارائــه دهنده ی خدمات خودرویی، توســط 

رشكت بازرســی كیفیت و اســتاندارد ایران مورد سنجش و 

ارزیابی قرار می گیرند. دستورالعمل ارزیابی در این مدت سه 

بار مورد تجدید نظر قرار گرفته است. شاخص ها در هر دوره ی 

تجدید نظر ارتقا یافته و سخت گیرانه تر شده اند؛ به طوری كه 

الــزام دارا بودن حداقل اســتاندارد خدمات پس از فروش و 

زیرساخت های الزم، به اثربخشی فعالیت ها و رضایت مندی 

مشریان منجر شده است. مهم ترین شاخص هایی كه مورد 

ارزیابی قــرار می گیرند: كیفیت، رسعت و هزینه ی خدمات 

و نتایج عملكرد بر مبنای رضایتمندی مشــریان هســتند. 

در میان این شاخص ها، 50 درصد نتایج فرآیندهایی است 

كه به رضایتمندی مشــریان منجر می شود و البته در سال 

گذشــته، این واحد با مترکز بر اثربخشی )نتایج عملکرد( و 

رضایتمندی مشری به این مهم دست یافت.« مدیر خدمات 

پس از فروش رشکت اطلس خودرو، از سویی دیگر بر ایده آل 

نبودن رشایط موجود اشــاره كرد و گفت:»كســب این مقام 

كه هنوز تا رضایت كامل مشــریان فاصلــه ی زیادی دارد، 

اطلس خودرو را بر آن داشته تا با عزمی راسخ در جهت تعالی 

سازمان و رسیدن به رضایتمندی مشریان گام بردارد.«

وی در خصوص رتبه بنــدی عاملیت های های اطلس خودرو 

* ISQI: رشکت ارزیابی استاندارد و کیفیت ایران

 ISQI رتبه هــای كســب شــده در ارزیابــی 

ســال 92 توســط عاملیت هــای مجــاز رشكت 

اطلس خودرو و رشــد آنها نســبت به سال 91 

چگونه بوده است؟

 مجید ناصح رسپرست بخش امور عاملین مجاز:  

در ســایه ی تالش همــكاران واحد خدمات پــس از فروش 

و عاملیت هــای مجــاز رشكت اطلس خودرو، شــاهد رشــد 

 ISQI چشــمگیری در كســب رتبه های اول و دوم در ارزیابی

سال 92 بودیم. در این ارزیابی، 24 عاملیت موفق به كسب 

رتبه ی نخســت )69%(، 10 عاملیت موفق به كسب رتبه ی 

دوم )29%( شــدند و تنها یک عاملیت رتبه ی ســوم )2%( را 

كسب منود .

 نسبت رشــد رتبه های كسب شده در مقایســه با سال 91 

به این شكل بوده است: 45% افزایش رتبه ی نخست، %36 

کاهش رتبه ی دوم و تبدیل به رتبه ی نخســت، 10% کاهش 

رتبه ی سوم و تبدیل به رتبه ی دوم. 

بــر این امیدیم تا بــا حامیت مدیریت محرم ارشــد و مدیر 

محرم خدمــات پس از فروش رشكــت اطلس خودرو، %80 

عاملیت هــا را تبدیل بــه رتبه ی نخســت، 20 % رتبه ی دوم 

و رتبه ی ســوم را نیز از لیســت رتبه های كسب شده توسط 

عاملیت ها حذف مناییم.

 لطفــا به اختصــار اقدامات انجام شــده در 

تعمیرگاه مرکزی جهت کسب رتبه ی نخست را 

ترشیح فرمایید.

 محمد كاظمی رسپرست اسبق تعمیرگاه مرکزی: 

1- اجرای الزامات دســتورالعمل رشایــط و ضوابط خدمات 

پس از فروش صنعت خودرو 

2- اجرای الزامات رشكت كیاموتورز 

3- تجهیــز تعمیــرگاه مركــزی بــه كلیــه ی دســتگاه های 

تعمیرگاهی مدرن 

4- كالیرباسیون تجهیزات

5- آماده به كار بودن كلیه ی تجهیزات تعمیرگاهی 

6- بــه كارگیری پرســنل آموزش دیــده در تعمیرگاه مركزی 

)در حال حارض کارکنان تعمیرگاه مركزی كلیه ی دوره های 

آموزشــی مطابق با اســتانداردهای رشكت اطلس خودرو را 

گذرانده و چهار تن از پرسنل مدرك TRP Master دارند.(

7- رعایت اصول نظام آراستگی در سطح تعمیرگاه مركزی 

8- ایجــاد محیط آرام با امكانات مناســب جهــت پذیرایی 

مشری

9- تالش در جهت تامین به موقع قطعات مورد نیاز 

 جهت افزایش رضایتمندی مشــرتیان چه 

برنامه ای را دنبال منوده اید و آیا موفقیت آمیز 

بود؟

اقداماتی كه نظر مشریان را به خود جلب می کند، نخست 

ثبت كلیه ی مشــکالت مطرح شــده با جزئیات اســت كه از 

ســوی مشری عنوان می شود و ســپس بررسی تك تك آنها 

كه نقش عمده ای در جلب رضایت مشری دارد. هم چنین 

می توان به برخورد مناســب با مشریان و حل عیوب خودرو 

اشــاره منود که به جلب اطمینان مشــری از مرتفع شــدن 

مشــکالت و به تبــع آن رفع نگرانی های او منجر می شــود. 

از طرفــی رعایــت نظافت داخــل و بیرون خــودرو و ارائه ی 

توضیحــات تكمیلــی به مشــری در خصوص آنچــه انجام 

پذیرفته است و ترشیح رسویس های بعدی، نقش بسزایی در 

جلب اطمینان ایشان دارد.

 اقدامــات انجام شــده در خدمــات ویژه و 

امداد در راستای شاخص های سازمان بازرسی 

و کسب رضایت مندی مشرتی چه بوده است؟

 جواد نفری رسپرست اسبق خدمات ویژه: 

خدمات پــس از فروش اطلس خودرو، جهت افزایش رسعت 

ارائه ی خدمات به مشریان محرم کیا، شبکه ی امداد سیار 

را با تجهیز و استانداردســازی خودروهای امداد، در رسارس 

کشور به صورت شبانه روزی مستقر منوده است. 

امتیاز کسب شده نسبت به سال های قبل، روند رو به رشد و 

قابل توجهی داشته و هر ساله با شناسایی نقاط قابل بهبود 

در حال توســعه اســت؛ این موفقیت بر اساس ممیزی های 

دوره ای و آموزش های الزم به مثر نشسته است.

برگــزاری طرح هــای ویژه، عالوه بر تاکید بــر انجام به موقع 

رسویس های دوره ای در شبکه ی عاملین مجاز اطلس خودرو، 

با ارائه ی خدمات و تخفیف های متامیز توانسته است موجب 

افزایش رضایت مشریان محرم کیا گردد. طرح های مذكور، 

با هامهنگی واحدهایی چون قطعات و بازاریابی، گامی موثر 

در جهت جلب نظر عاملین و مشریان برداشته است.

اظهار داشــت: »حسب دســتورالعمل وزارت صنعت، معدن 

و تجارت در ســال 92، هیچ خودروسازی نباید در شبكه ی 

خدمــات پس از فــروش، منایندگــی رتبه ی چهار داشــته 

باشــد. ایــن در صورتی اســت كه رشكت اطلس خــودرو در 

ســال گذشته رتبه ی چهار را از شبكه ی تامین و توزیع خود 

حذف كرده و اکرث عاملیت ها نیز از رتبه ی دو به رتبه ی یک 

ارتقا یافته اند. رشكت اطلس خودرو حذف رتبه ی ســوم را در 

دستور كار قرار داده است.«

میرآفتابی، پیرامون شامر عاملیت هایی كه در سال گذشته 

به شــبكه اضافه شده اند، گفت: »در سال گذشته، پنج باب 

عاملیت به شبكه ی خدمات اطلس خودرو پیوسته اند و امسال 

نیــز برنامه های مدونی برای افزایش آن در دســتور كار قرار 

داده ایــم.« مدیر خدمات پس از فروش رشکت اطلس خودرو 

تاكید كرد: »رضایت مشریان مهم ترین دغدغه و مالك عمل 

در برنامه ریزی هــای رشكت اطلس خودرو به شــامر می رود. 

چنان که نتایج بررســی ها نشــان می دهد اغلب مشریان 

مهم ترین ویژگی مورد انتظار خود را در هنگام خرید، کیفیت 

خدمــات پس از فروش محصول عنوان می منایند. از این رو 

وزارت صنایــع، معدن و تجارت به عنوان متولی امور صنعت 

در کشور، با درک اهمیت موضوع و ایجاد راهکارهایی سعی 

در ایجــاد فضــای رقابتی بین رشکت هــای عرضه کننده ی 

خــودرو و افزایش توان ایشــان در امر خدمات دارد که قطعاً 

نسبت به نظام مند کردن وضعیت ارائه ی خدمات استاندارد 

تاثیر بســزایی داشــته و رضایت مشــریان که هامن هدف 

نهایی است، حاصل خواهد شد.«

در پایــان میرآفتابــی از همدلی، پایبندی و تالش مســتمر 

کلیــه ی همــکاران در واحدهــای خدمات پــس از فروش، 

قطعات، بازاریابی، انفورماتیک، منابع انســانی و شــبکه ی 

عاملیــن مجاز که به تعهدات ســازمانی و آرمان های رشکت 

اطلس خودرو پایبند بوده اند، تشکر و تقدیر منود.

برنامه های ویژه ای  برای 
نگهداری و ارتقاء  رتبه ی 

فعلی خدمات پس از فروش 
شرکت اطلس خودرو داریم

*
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 سطح پیرشفت رشكت اطلس خودرو در طی 
چند سال گذشته چگونه بوده است؟

 شیام فالح رستمی كارشناس كنرتل آمار و بودجه: 

رشكــت اطلس خــودرو، در طی ایــن پنج ســال، پیرشفت 

چشمگیری داشــته است. در ســال 88 امتیاز كسب شده 

53.3 بود و ما در بین كلیه ی رشكت های خودرویی جایگاه 

هفتم را داشتیم. این در حالی است که در سال 92، موفق 

به كســب امتیاز 78.81 و جایگاه ســوم شده ایم. پیرشفت 

و جهش بزرگ اطلس خودرو در بین ســایر رشكت ها، مثال 

زدنی اســت و باعث شده تا رقبا برای عقب مناندن به تكاپو 

بیفتند. این پیرشفت بزرگ در ســایه ی تالش همكارانم در 

واحــد خدمات پس از فــروش و واحد های قطعــات، منابع 

انســانی، CRM و بازاریابی بــوده و با برنامه ریزی های دقیق 

محقق شــده است. هر ســال، پس از انتشار گزارش رشكت 

بازرسی كیفیت و اســتاندارد ایران، نقاط ضعف هر كدام از 

واحد ها از گزارش استخراج شده و اقدام اصالحی متناسب 

بــا آن بــا مشــورت و همفكری همــكاران تعیین می شــود؛ 

هامن طور كه شاهد هستید، تالش همكاران واحد خدمات 

پس از فروش به مثر نشســته و موفقیت بزرگی برای رشكت 

اطلس خودرو حاصل شــده است. شایسته است كه رشكت 

با ایجــاد انگیزه در كاركنــان زمینه ی تالش های بیشــر و 

موفقیت های بزرگ تر را فرآهم آورد.

 نقش واحــد آموزش در ایــن موفقیت چه 
بوده است؟

 فرشته امانی كارشناس بخش آموزش فنی: 

بخش آموزش نیز در این موفقیت سهیم بوده و فعالیت هایی 

را جهت كسب نتیجه ی بهر در ارزیابی ها انجام داده است 

كه شامل موارد زیر می شود:

1- جمع آوری اطالعات

2- صحه گذاری در بازدیدهای میدانی

3- آموزش کارکنان و استقرار پرونده های آموزشی و شغلی

4- رشایط احراز شغل و رشح وظیفه به تفكیك کارکنان

5- برگزاری دوره های مورد نیاز مطابق تقویم آموزشی مصوب

6- پایش اثربخشی و مهارت کارکنان

7- تجزیه و تحلیل و تعریف اقدامات اصالحی

 اقدامــات صــورت پذیرفتــه در خصــوص 
ارزیابی مدیریت بر وظایف و شبكه ی عاملین 

مجاز را توضیح منایید.
 كرمی كارشناس بخش امور عاملین مجاز: 

هامن گونــه كــه متامــی همــكاران رشكــت اطلس خودرو 

مســتحرضند، امتیاز رشكت اطلس خودرو در ســال 1391، 

71.3 بــوده اســت که رشکت اطلــس خودرو بــا این امتیاز 

توانســت در حــوزه ی خدمات پس از فروش نائل به کســب 

رتبــه ی دوم شــود و در رده بندی رشكت هــای تولیدکننده و 

وارد كننــده، پس از رشكت ایســاكو بــا 80.5 امتیاز و پارس 

خــودرو با 75.9 امتیاز، در جایگاه ســوم قــرار گیرد. رشكت 

اطلس خودرو در بیــن رشكت های وارد كننــده ی خودرو، با 

این امتیاز، برای دومین سال پیاپی با تأكید بر رضایت مندی 

باالی مشــریان، رتبه ی نخســت را در حوزه ی خدمات پس 

از فــروش کســب کــرد. پس از اعــالم نتیجه با نظــر موافق 

مدیر محرم خدمــات پس از فروش، جنــاب آقای مهندس 

میرآفتابی، و رسپرست محرم واحد امور عاملین مجاز، جناب 

آقای مهندس ناصح، تصمیم گرفته شد تا برای نقاط ضعف 

امتیاز های اعالم شده، راهكار مناسبی پیدا و هدف جدیدی 

تعیین شود. در سال 1392، ارتقاء امتیاز و رفع نقاط ضعف 

کسب آن در دو حوزه ی مدیریت بر وظایف و نیز عاملیت ها به 

عنوان هدف تعیین شد که نتیجه ی آن كسب امتیاز 78.81 

در سال 1392 بود. این مهم بر اساس چند اصل میرس شد:

1- شناسایی نقاط ضعف، تعریف اقدامات اصالحی و تجزیه 

و تحلیل نتایج حاصله

2- پایش اثربخشی اقدامات اصالحی

3- همراهی عاملین در ارزیابی های رشكت بازرسی كیفیت 

و استاندارد ایران

 شناسایی نقاط ضعف و تعریف اقدامات 
اصالحی و تجزیه و تحلیل نتایج

بر اســاس اطالعات اســتخراج شــده از نتایج ارزیابی سال 

گذشته و برنامه ریزی پروژه ی از پیش تعیین شده، اقدامات 

اصالحی در دو حوزه ی مدیریت بر وظایف و عاملیت ها تهیه 

شد. در بخش مدیریت بر وظایف، واحد های خدمات پس از 

فروش، قطعات، منابع انسانی و واحد CRM مورد آنالیز قرار 

گرفته و با توجه به تعامل بی نظیر واحدهای اجرایی، نسبت 

به تقویت نقاط قوت و كاهش نقاط ضعف اقدام شد. 

 درخصوص پایش اثربخشی چه متهیداتی 
اندیشیده شده بود؟

در گام بعــدی، پــس از ابالغ متامی اقدامــات اصالحی به 

واحد هــای مختلــف در بازه های زمانی تعیین شــده جهت 

رفع كســورات واحد ها، پروسه ی پایش و اثربخشی اقدامات 

اصالحی انجام شــد تا بر اســاس آن بتوان درصد پیرشفت 

واحد های مربوطه را آنالیز كرد. با انجام این پروسه توانستیم 

خالقیت واحد های مختلف را شناسایی و اهداف آنها را برای 

اقدامات اصالحی بعدی معین مناییم. در مهم ترین قسمت 

ایــن پروژه در واحد خدمات پــس از فروش، بخش های امور 

عاملین، آموزش، امداد، فنــی و گارانتی در بخش مدیریت 

بــر وظایــف درون ســازمانی و نیز عاملیت هــا، جهت پایش 

اثربخشی اقدامات اصالحی مورد ارزیابی قرار گرفتند.

 همكاری عاملین در این ارزیابی چگونه بود؟
در زمان ارزیابی بازرســان رشكت ISQI، یكی از كارشناسان 

رشكــت جهــت راهنامیی و مشــاوره به عاملیت هــا مراجعه 

می کند تا احتامل خطای ارزیاب ها را به حداقل برســاند و 

كلیه ی پتانسیل ها و فرآیند ها به خوبی هدایت شوند. 

 هدف شام از رشکت در منایشگاه خودروی 
مشهد چه بوده است؟

پررنگ نشــان دادن برند اطلس خودرو، باالخص کیاموتورز 

و عاملیت ســید علیرضا سیاســی در سطح اســتان پهناور 

خراســان، معرفی قابلیت های منایندگــی، رشایط فروش، 

معرفــی خدمات پــس از فــروش، ارائه ی اطالعــات فنی و 

افزایش ســطح آگاهــی جامعه ی مرصف کننده نســبت به 

محصــوالت کیا در منایندگی  سیاســی، معرفی محصوالت 

جدید کیا )ریو 4 درب و 5 درب(، آشنایی با دیگر رشکت های 

خودرویی، تحلیل و تجزیه ی وضعیت عملکرد رقبا.

 رشکت در این منایشگاه چه دستاوردهایی 
برای شام داشته است؟

آشــنایی بــا ســالیق و انتظــارات مخاطبــان در خصــوص 

خودروهــای کیاموتــورز، دریافــت نقطه نظرات مشــریان 

باالخــص جامعه ی مــرصف کننده در جهت بهبــود ارائه ی 

خدمات پس از فروش، آشــنایی بیشر عموم بازدید کننده 

بــا کمیت و کیفیت خدمات عاملیــت باالخص در خصوص 

خودروهای کیاموتورز، گســرش دامنه ی فروش محصوالت 

در طبقــات اجتامعی هدف اســتان خراســان، تبلیغات و 

اطالع رســانی جهت ایجاد آگاهی نســبت به عاملیت و برند 

كیا در سطح استان پهناور خراسان، آشنایی بیشر جامعه ی 

فنی و متخصص مخصوصا مهندسین نسبت به محصوالت 

کیاموتــورز در غرفــه ی عاملیــت سیاســی، فراهــم شــدن 

زمینه های مساعد جهت جذب نیروهای متخصص و مجرب، 

گسرش تعامالت با دستگاه های دولتی و خصوصی استان.

 فکر می کنید منایشگاه چه تاثیری در روند 
کاری شام داشته است؟

تسهیل در امور ارتباطی مشریان با عاملیت، پررنگ تر شدن 

واحد CRM عاملیت سیاســی جهت نظرســنجی و بررســی 

پیشــنهادات و افزایش ســطح اطالعات فنی خودروها برای 

مخاطب هدف که خود عامل موثری در تسهیل فرآیند فروش 

اســت، منایش توان اجرایــی عاملیت در حــوزه ی فروش و 

خدمات پس از فروش محصوالت کیاموتورز در سطح استان 

پهناور خراسان.

 میزان اســتقبال مردم از منایشگاه به چه 
صورتی بوده است؟

با توجه به برنامه ریزی های انجام شــده باالخص در زمینه ی 

موقعیــت جغرافیایی غرفه ی عاملیت در منایشــگاه، حضور 

پرتوان و اثربخش مسئول فروش رسکار خانم قدیمی و سایر 

کارشناســان فروش خانم ها مهدی پور، داوودی، یوســفی، 

وجــود کادر فنی در حوزه ی خدمات پس از فروش، طراحی 

غرفه به بهرین شکل، چیدمان محصوالت در غرفه، نحوه ی 

تبلیغات و اطالع رسانی باعث شد که از ساعت رشوع به کار 

منایشگاه تا لحظات آخر ساعت پایانی شاهد حضور پرشور و 

عالقه مندان محصوالت اطلس خودرو در غرفه ی منایشگاهی 

عاملیت باشیم که امسال به نوبه ی خود بسیار بی نظیر بود.

 به طور متوســط روزانه چنــد تن از غرفه ی 
شام بازدید کردند؟

طبق آمارهای رســمی واحد CRM عاملیت، متوسط بازدید 

روزانــه از غرفه ی عاملیت بین بازده زمانی 17 تا 23 در یک 

روز منایشگاهی، 10,000 تن بوده است.

ـــت  ـــگاه رشک ـــی در منایش ـــه رشکت های   چ
ـــتند؟ داش

گروه ســایپا، ایران خودرو، کرمان موتــور، جیلران موتور، رنو 

)نگین خــودرو(، مدیاموتــورز، گروه بهمن، رامــک خودرو و 

راین خودرو .

 رشکت اطلس خودرو چه تسهیالت ویژه ای 
بــرای خریــداران خودروهــای کیــا در زمــان 
منایشــگاه در نظر گرفته بــود؟ آیا این طرح با 

استقبال خریداران روبه رو شد؟
رشکت اطلس خودرو با توجه به درخواســت و پیشــنهاد این 

عاملیت، 24 ســاعت قبل از رشوع منایشگاه رشایطی ویژه 

اعالم منود که با تالش کارکنان و تیم قوی عاملیت سیاسی، 

در رشایــط رکود بازار موفق به فروش حدود 120 دســتگاه 

خودرو با رشایط 120 روزه شدیم.

درخشش برند کیاموتورز در نمایشگاه خودروی امسال مشهد 
حضــور فعال عاملیت های مجاز اطلس خودرو در منایشــگاه های تخصصــی، یکی از منونه های 
ادراک رضورت استفاده از متام امکانات و فرصت های موجود در جهت تحقق اهداف برندینگ 
اســت؛ چهاردهمین منایشــگاه بین املللی خودرو و صنایع وابســته ی مشهد، امسال در حالی 
برگزار شــد که غرفه ی کیاموتوز در این دوره در بین ســایر برندهای خودرو توجه همگان را 

به خود جلب می کرد.
دراین منایشگاه که 11 الی 15شهریور ماه 1393 برگزار شد، برند کیاموتورز به واسطه ی حضور 
عاملیت سیاســی به گونه ای دیگر درخشــید. از این رو با ســید علیرضا سیاســی، مدیر این 

عاملیت، گفت و گویی داشتیم تا تجربه ی حضور در این منایشگاه را از وی جویا شویم.
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



 از ژنو تا نیویورک از نیویورک تا بیجینگ! 

از 29 آگوست تا 7سپتامرب، کیاموتورز آخرین دستاوردهای 

خود را در سالن خودروهای منایشگاه مسکو معرفی می کند. 

MIAS بــه عنوان معتربترین منایشــگاه خودرو در روســیه، 

 ،Visitor از نظر بزرگــی و جذب غرفه گــذار و بازدیدکننده

نقطه ی عطفی در منایشگاه های خودروی منطقه است.

کیا امســال بــا حضور در متامــی منایشــگاه های معترب و 

معروف خودرو، سال شلوغ و پرمشغله ای داشته است. این 

بار نیز در روســیه، کیا آخرین نسخه های  نوآوری و ابداعات 

خود در عرصه ی صنعت خودرو را در منایشــگاه بین املللی 

مسکو 2014، که تاالر بین املللی خودرو مسکو نیز نامیده 

می شود، به منایش گذاشت. این منایشگاه )MIAS(، از نظر 

اندازه و ســطح جذب مخاطب و جلب توجهات، داغ ترین و 

جالب ترین منایشــگاه خودرو در روســیه است. کیا در این 

منایشــگاه، مدل های کیا Quoris و ســول Soul EV را به 

منایش گذاشــت. دســت اندرکاران این منایشــگاه انتظار 

دارنــد کیاموتــورز در این مــدت پای بیــش از یک میلیون 

بازدید کننده را به این منایشگاه باز کند.

 خودروهایی جذاب برای مخاطبین روسیه  

 Feel( »رویداد مطبوعاتــی »کیفیت کیا را احســاس کنید

the Kia Quality( به رسانه های روسیه اجازه داد تا نگاهی 

نخستین بر کیا Quoris و سول Soul EV ارتقا یافته داشته 

باشند. 

ســدان Quoris دیفرانســیل عقب باشــکوه، به خصوص با 

اســتقبال گرمی روبه رو شــد. این خودرو با طراحی لوکس 

و موتــور بنزینــی V6 3.8 لیری اش یک تاثیــر ماندگار بر 

ناظران گذاشــت. کیا ســول Soul EV، نخستین خودروی 

الکریکی کیا که فروش جهانی داشته است، نیز حضورش 

در روسیه و در Crocus Expo را جشن گرفت.

 Kim ســونوان  کیــم  آقــای  روســیه،  کیاموتــورز  مدیــر 

Sung hwan، با تاکید بر اســتانداردهای باال و نیز طراحی 

شــیک ســول Soul EV گفت: »ســول Soul EV، با ارائه ی 

خودروهای شیک به مشریان که کم ترین تاثیر منفی را بر 

محیط زیســت دارد و در عین حال ارزش بســیاری که برای 

پول آنها قائل اســت، کامال به اســراتژی برند کیا پای بند 

است.«

 متام نگاه ها بر روی کیا

کیــا، در منایشــگاه بین املللــی مســکو، در مجمــوع 26 

خــودرو را به معرض منایش گذاشــت. از جملــه خودروی 

حضور درخشان کیا در 
نمایشگاه بین المللی خودروی مسکو 2014

بدون شــک هیچ چیز مانند یک منایشگاه پویا منی تواند گرد و غبار را از صنعت خودروی یک 

کشــور پاک کند. در مســکو اتفاقات مهمی برای بازار خودروی روســیه در حــال رقم خوردن 

بوده و مدل های جدیدی در منایشــگاه خودروی 2014 مســکو عرضه شده است. این در حالی 

اســت که مسکو امسال میزبان host ساالنه ی خودروسازان مطرح دنیا نیز بود و نوآوری ها در 

عرصه ی این صنعت بین املللی به منایش درآمد.

 .procee’d اســپورتیج و پروسید ،Stinger GT4 مفهومی

همچنین برای نخســتین بــار حارضان در این منایشــگاه 

 توانستند مدل SUV هفت رسنشــینه ی موهاوی 2015 را 

به نظاره بنشینند. 

کیا همچنین جدیدترین دســتاوردهایش در زمینه ی موتور 

خودرو را به طرفداران روســی خود معرفی کرد. موتورهایی 

نظیر گاما GDI 1.6 و تتا T�GDI 2.0، که رانندگی سبزتر و 

سطوح باالتری از ذخیره ی انرژی را امکان پذیر می سازند.

هیچ چیز برای کیا از آوردن برترین خودروهایش به مســکو 

منی توانســت خوشــحال کننده تر باشــد. کیا هم چنان به 

دنبــال موقعیت هایی اســت تا بتوانــد بــا طرفدارانش در 

رستــارس دنیــا تعامــل Interaction داشــته باشــد و نیز 

هم چنان به ارائــه ی غافلگیری های خالقانه و طراحی های 

برجسته به آنها ادامه می دهد.

www.kia-buzz.com                                                                    :منبع 
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تازه های کیا تازه های کیا



پـس از گذشـت بیـش از ده سـال از نخسـتین حضـور موثر 

رشکـت  جهانـی،  بازارهـای  در  کیـا   SUV پرفروش تریـن 

می کنـد.  عرضـه  را  سـوم  نسـل  سـورنتوی  کیاموتـورز، 

سـورنتوی کامـال جدید  که رسـام در مقابل چشـم رسـانه ها 

در کـره رومنایـی شـد،  در قسـمت عقـب، شـانه های گردتـر 

و عضالنی تـری را بـه منایـش می گـذارد. در واقـع در نسـل 

سـوم، ابعـاد خـودرو بزرگ تـر شـده و عضالنی تـر بـه نظـر 

می رسـد. طـول ایـن پیشـتاز کـره ای، 95 میلیمـر افزایش 

یافته و ارتفاع سـقف آن 15 میلیمر کاهش داشـته اسـت.

ایــن نخســتین ارتقــا و نوســازی عمــده ای اســت کــه 

ســورنتو در طــی پنــج ســال گذشــته بــه خــود دیــده اســت. 

ــا  ــورنتو،  کی ــت س ــر محبوبی ــی ب ــاهد و گواه ــوان ش ــه عن ب

امیدواری هــای زیــادی دارد و انتظــار دارد در ســال آینــده 

ــوم را در  ــل س ــورنتوی نس ــتگاه از س ــزار دس 270.000 ه

ــه فــروش برســاند.  جهــان ب

تیـم طراحـی کیا در کـره،  فرانکفـورت و ایروین که مشـغول 

طراحی نسـل سـوم کیاسـورنتو هسـتند، این خالقیت خود 

گونـه ای  بـه  طراحـان  نهاده انـد.  نـام  خیابـان«  »گـرگ  را 

سـورنتوی  ویژگـی  و  شـخصیت   ،  masterly اسـتادانه
جدیـد را بـا تاکیـد بـر ظاهـری اسـپورت تر و بـارز کـردن 

نیـم رخ موجـی و بـراق آن اصـالح کـرده و در عیـن حـال 

بـا اطمینـان از حضـوری جسـورانه در جاده هـا، ظاهـری 

پیچیـده و ماهرانه تـر خلـق کرده انـد. طراحـی داخلـی را 

نیـز تیـم طراحـی کیـا واقـع در فرانکفـورت رهـربی می کند 

و ایـن تیـم، بـا اسـتفاده از مواد بسـیار بـا کیفیـت، کابینی 

ارائـه می کنـد. را  پیچیده تـر  و  مجلل تـر 

سورنتوی جدید؛ گرگ خیابانی کیا

جدید،  میالدی  سال  به  شدن  نزدیک  با 

معترب  برندهای  و  خودروسازان  از  بسیاری 

جهان در حال معرفی منونه های پیرشفته تر 

محصوالت خود هستند؛ محصوالتی که یا تنها 

بهینهسازی Optimization شده اند یا به کلی 

از طراحی جدیدی بهره مند گشته اند و یا اصال 

تغییری به خود ندیده اند. کیا و محصوالت آن 

نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

مهندسان کیا، عالوه بر تالش جهت بهبود ساخن ساختار 

بدنه و ویژگی های NVH )صدا،  لرزش و خشونت( بر ارتقاء 

وضعیت پاالیش و  ایجاد فضای آرام سفر و تردد که مانند 

متمرکز  نیز  است،  پیچیده  و  ظریف  مدل  این  خود  سبک 

شدند. هم چنین این تیم، در جهت اعامل اصالحات که منجر 

به سهولت در رانندگی و ثبات در رسعت باال می شود، تالش 

بسیاری کرده است. مدل کامال جدید کیا سورنتو، به دنبال 

در  با حضور  اکترب  ابتدای  در  کره،   در   Unveiling رونمایی 
منایشگاه خودروی پاریس کار خود را در اروپا آغاز خواهد کرد.

www.kia-buzz.com                   :منبع 
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سبــقت سبــقت



نوع برداشت
اســتفان کاوی ـ از رسشناس ترین چهره های علم موفقیت ـ 

شاید از همین حرف انیشتین الهام گرفته است که می گوید: 

»اگر می خواهیــد در زندگی و روابط شــخصی تان تغییرات 

جزئی به وجــود آورید، به گرایش هــا و رفتارتان توجه کنید، 

اما اگــر دلتــان می خواهد قدم هــای کوانتومــی بردارید و 

تغییرات اساســی در زندگی تان ایجاد کنید، باید نگرش ها و 

برداشت هایتان را تغییر دهید.«

او حرف هایــش را بــا یك مثال خــوب و واقعــی، ملموس تر 

می كند:

صبح یك روز تعطیل در نیویورك ســوار اتوبوس شدم. تقریباً 

یك سوم اتوبوس پر شده بود. بیشر مردم آرام نشسته بودند 

و یا رسشان به چیزی گرم بود؛ در مجموع، فضایی رسشار از 

آرامش و ســكوتی دلپذیر برقرار بود. تا این كه مرد میانسالی 

با بچه هایش ســوار اتوبوس شــد. بالفاصله فضای اتوبوس 

تغییــر كرد. بچه هایش داد و فریاد به راه انداختند و مدام به 

طرف همدیگر چیز پرتاب می كردند. یكی از بچه ها با صدای 

بلنــد گریه می كرد و یكی دیگر روزنامه را از دســت این و آن 

می كشــید و خالصه اعصاب همه در اتوبوس خرد شده بود. 

امــا پدر آن بچه ها كه دقیقاً در صندلی جلویی من نشســته 

بــود، اصالً به روی خودش منــی آورد و غرق در افكار خودش 

بود. باالخره صربم لربیز شــد و زبان به اعراض باز كردم كه: 

»آقای محرم! بچه هایتان واقعــاً دارند همه را آزار می دهند. 

شام منی خواهید جلویشان را بگیرید؟«

مرد كه انگار تازه متوجه شــده بود چه اتفاقی دارد می افتد، 

كمی خــودش را روی صندلی جابجا كرد و گفت:» بله، حق 

با شامســت. واقعاً متاسفم. راستش ما داریم از بیامرستانی 

برمی گردیم كه همرسم، مادر همین بچه ها٬ نیم ساعت پیش 

در آنجا مرده اســت. من واقعاً گیجــم و منی دانم باید به این 

بچه ها چه بگویم. منی دانم كه خودم باید چه كار كنم و ... و 

بغض اش تركید و اشكش رسازیر شد.«

اســتفان كاوی، بالفاصله پس از نقل این خاطره می پرســد: 

» صادقانــه بگویید آیا اكنون این وضعیت را به طور متفاوتی 

منی بینید؟ چرا این طور است؟ آیا دلیلی به جز این دارد كه 

نگرش شام نسبت به آن مرد تغییر کرده است؟«

و خودش ادامه می دهد كه: » راستش من خودم هم بالفاصله 

مرا  »واقعاً  گفتم:  مرد  آن  به  دلسوزانه  و  شد  عوض  نگاهم 

ببخشید. منی دانستم. آیا كمكی از دست من ساخته است؟ 

و...« اگر چه تا همین چند لحظه پیش ناراحت بودم كه این 

مرد چطور می تواند تا این اندازه بی مالحظه باشد، اما ناگهان 

با تغییر نگرشم همه چیز دگرگون شد و من از صمیم قلب 

می خواستم كه هر كمكی از دستم ساخته است، انجام بدهم. 

چیز  همه  برداشت  تغییر  محض  به  كه  است  این  حقیقت 

ناگهان تغییر می کند. كلید یا راه حل هر مسئله  این است 

كه به شیشه های عینكی كه به چشم داریم، بنگریم. شاید 

هر از چند گاه الزم باشد كه رنگ آنها را تغییر دهیم و در واقع 

برداشت یا نقش خودمان را تغییر بدهیم تا بتوانیم هر وضعیتی 

را از دیدگاه تازه ای ببینیم و تفسیر كنیم. آنچه اهمیت دارد 

خود واقعه نیست بلكه تعبیر و تفسیر ما از آن است.«

داستانک غذاهایی که باعث طول عمر می شوند
یک رژیم غذایی مناسب و درست، از هر دارویی بهر است و 

بدن را از مبتال شدن به بیامری ها محافظت می کند؛ ضمن 

این کــه روند پیری را نیــز متوقف می کند. برخــی با تزریق 

بوتاکس می خواهند از پیری فــرار کنند، اما این بهرین راه 

نیست؛ تأثیر رژیم غذایی برای سالمت و جوان ماندن بیشر 

و غیرقابل انکار است.

اغلب این طور اســت که افراد در ســنین باالتر باید بیشــر 

مراقب سالمت خود باشند، اما چه بهر این مراقبت از سنین 

پایین آغاز شــود تا در پیــری کم تر دچار مشــکل و بیامری 

شویم؛ هنوز دیر نشــده از همین حاال می توانید با یک رژیم 

غذایــی درســت، از بدن خــود محافظت و از مــرگ زودرس 

جلوگیری کنید.

 انواع میوه :

کارشناســان توصیــه می کنند پنج وعده میوه و ســبزیجات 

در روز الزامــی اســت؛ 300 گــرم میوه و 300 تــا 500 گرم 

ســبزیجات باید در غذای روزانه گنجانده شــود. یک سیب 

بــزرگ یــا یک گالبــی حــدوداً 250 گــرم اســت، 12 عدد 

توت فرنگی یا یک مشت گیالس حدود 150 گرم وزن دارد.

 سوپ سبزیجات:

ســوپ مقادیر باالیی از ویتامین های موجود در سبزیجات را 

برای بدن فراهم می کند؛ در کنار یک سوپ می توانید ماهی 

پخته شــده یا گوشــت و مرغ پخته همراه با یک ساالد کاهو 

و پنیر بخورید.  بهر اســت روزی یک بار ســوپ ســبزیجات 

بخورید؛ می توانید در زمستان به دلیل رسما سوپ را گرم و در 

تابستان خنک بخورید.

 سیر و روغن زیتون:

»جین کلامن« 122 ســال عمر کرد؛ جیــن، هیچ گاه غذای 

روزانه را بدون روغن زیتون و سیر تناول نکرده بود. امروز ثابت 

شــده است روغن زیتون برای سیســتم قلبیـ  عروقی مفید 

است و از بدن در برابر رسطان محافظت می کند. هم چنین 

اثبات شــده است ســیر یک خوراکی فوق  العاده و رسشار از 

آنتی اکســیدان بوده و در پیشگیری از بیامری های مرتبط با 

افزایش سن مفید است.

 ماهی، کاهو، روغن کلزا:

ماهی، کاهو و روغن کلزا، غنی از آنتی اکســیدان هســتند؛ 

مقاومت بدن را بــاال می برند؛ از بیامری های قلبیـ  عروقی، 

رسطان، آلزایمر و آرتروز جلوگیری می کنند. 

ماهی چرب، ماهی ساردین، خال مخالی، ماهی تن، ماهی 

آزاد و غیره، غنی از امگا - 3 هستند و حداقل سه بار در هفته 

باید خورده شود.

 ماست:

ماســت از فاسد شدن روده جلوگیری می کند و نقش مهمی 

در جلوگیری از پیری دارد؛ ماست در تنظیم سیستم ایمنی 

بــدن و از بین بردن باکری هــای روده نقش مؤثــری دارد. 

ماست موجب ایمن سازی بدن می شود؛ ضمن این که کلسیم 

دارد و از پوکی اســتخوان جلوگیری می کند. از سن شصت 

سالگی به بعد حتامً باید با هر وعده ی غذا ماست خورد.

 نان سبوس دار:

نان سبوس دار رسشار از فیرب است و نقش مهمی در متوقف 

ساخن روند پیری و خطر مرگ زودرس دارد؛ هم چنین دارای 

کربوهیدرات های مورد نیاز برای همه ی سنین بوده و متعادل 

کننده ی رژیم غذایی است. نان سبوس دار غنی از بذر کتان 

است و دارای امگا - 3 است.

 آب:

در سنین باال نوشیدن آب الزامی است.

 شکالت:

شــکالت مملــو از آنتی اکســیدان اســت؛ کاکائــو غنــی از 

فالونوئیدهای محافظ اســت؛ شــکالت شــادی آور اســت و 

احساس لذت به شام می دهد.

تندرستی راز 

24 آبان روز تولد بیژن نجدی، داستان نویس
بیژن نجدی، شــاعر و داســتان نویس گیالنــی، در 24 آبان 

1320 از پــدر و مادر گیالنی در خاش زاهدان متولد شــد. 

تحصیالت ابتدایی خود را در رشت گذراند. پس از اخذ دیپلم 

در ســال 1339 وارد دانشــرسای عالی تهران شد و در سال 

1343 از هامن دانشکده در رشته ی ریاضی فارغ التحصیل و 

با سمت دبیر در دبیرستان های الهیجان مشغول به تدریس 

شد. پدرش از افرسان مبارزی بود که در قیام افرسان خراسان 

نقش داشت و در مسیر رفن به گنبد کاووس به دست چند 

ژاندارم کشــته شــد. در ســال 1349 با پروانه محسنی آزاد 

ازدواج کرد. حاصل این ازدواج، یک دخر و یک پرس اســت. 

وی از سال 1345 فعالیت ادبی خود را آغازکرد.

بیــژن نجدی در چهــارم شــهریور 1376 به علــت بیامری 

رسطان ریه درگذشــت. آرامگاه او در شهر الهیجان در جوار 

بقعه ی شــیخ زاهد گیالنی اســت. نجدی، در طول زندگی 

خود، تنها مجموعه داستان »یوزپلنگانی که با من دویده اند« 

را در ســال 73 منترش ســاخت که در سال 74 جایزه ی قلم 

زریــن جایزه ی گــردون را به خــود اختصــاص داد. بقیه ی 

آثارش پس از درگذشــتش توســط همرسش به چاپ رسید. 

مجموعه داســتان »دوباره از هامن خیابان ها« در ســال 79 

نیز برگزیده ی نویسندگان و منتقدان مطبوعات شد. نجدی، 

هم چنین در کارنامه ادبی خود، تندیس یادمان بنیاد شــعر 

فراپویان به خاطر برگزیده اشعار دهه ی هفتاد و لوح افتخار به 

پاس جانرسوده ها در پاس داشت آیین های ملی و میهنی را 

دارد. از وی اشعار گیلکی کمی نیز باقی مانده است.

هم چنین پس از مرگ وی، داستان های »تاریکی در پوتین«، 

»ســپرده در زمیــن«، »گیاهــی در قرنطینه« و »اســتخری پر 

از کابــوس« از مجموعــه داســتان های »یوزپلنگانــی که با 

من دویده انــد« و نیز داســتان های »مرثیه ای بــرای چمن« 

و »بیامرســتان، نه قطــار« از مجموعــه ی »دوبــاره از هامن 

خیابان ها« به پرده ی منایش کشیده شده اند.

آشنایی با دکوراسیون وسایل موجود 
چیدمان و دکوراسیون با اثاثیه ی موجود، نه تنها کار سختی 

نیست بلکه بســیار آسان هم است. شام می توانید با وسایل 

معمولی و کار بر روی آنها و انجام چند روش ساده و در عین 

حال جدید، دکوراسیون را  تغییر دهید.

1- از عکس های خانوادگی استفاده کنید

تصاویــر به یادماندنی و عکس هــای خانوادگی را هامهنگ 

کــرده، یک جا قرار دهید. از بعضی عکس ها پرینت بزرگ تر 

بگیرید. از قاب های موجود استفاده کنید. برای هامهنگی 

بیش تــر، آن هــا را هم رنگ منوده یا قاب های مشــکی ارزان 

قیمت تهیه کنید.

2- درهای کابینت را بردارید

در دکوراسیون گاهی حذف به اندازه ی اضافه کردن کارساز 

است. رسی به داخل کابینت بزنید و ببینید وسایل موجود در 

آن ارزش به منایش گذاشته شدن دارند؟

ممکن است داخل کابینت ها نیاز به رنگ شدن داشته باشد. 

درها را بردارید. ســوراخ ها را با بتونه و رنگ بپوشانید. ظروف 

و شیشه های مورد عالقه را انتخاب و مواد غذایی )ماکارونی، 

آرد و برنج( را داخل آنها بریزید.

3- ارتفاع پرده را اضافه کنید

اگر جا برای باز شدن پرده وجود دارد، چوب پرده را باال برده، 

به ســقف بزنید تا اتاق ها بلندتر به نظر برســند. قبل از این 

اقدام از بلند بودن قد پرده مطمنئ شوید. اگر پرده مستقیم 

از داخل میله پرده رد شده است، با استفاده از گیره می توانید 

چند سانتی مر دیگر به ارتفاع پرده بیفزایید.

4- برای کوسن ها رویه بدوزید

دوخن رویه ای جدید بر کوسن های قدیمی، آنها را با ارزش 

و پرجلوه  می سازد. با دوخن زیپ یا دگمه مشخص نخواهد 

بود که کوسن سبز شام زمانی قرمز بوده است.

5- وسایلی را که پیدا کرده اید، به منایش بگذارید

یادگاری هایــی را که از گردش ها جمــع کرده اید، به عنوان 

وســایل دکــوری یک جا قــرار دهید. بــا ایــن کار، عالیق و 

تجربیات خود را نشــان داده، حسی خاص ایجاد می کنید. 

این اشــیاء حتی می توانند صدف های کنار ســاحل باشند. 

ســاده ترین اشیاء اگر یادآور خاطره ای خاص باشند، اهمیت 

پیدا می کنند.

6- از رنگ استفاده کنید

رنگ رکن اصلی در دکوراسیون با بودجه ی محدود است. اما 

این ابزار همه کاره محدود به دیوارها منی شــود و در نو شدن 

مبلامن و وسایل هم نقش مهمی دارد.

آرایه

مناسبت ماه

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com17 16

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 52         آبــــان 1393

دانستنی ها دانستنی ها



 اشتباه1: من خالق نیستم

آیا با شنیدن کلمه ی خالقیت به جای این که چیزی به شام 

الهام شــود، چهارستون بدنتان به لرزه می افتد؟ این مساله 

به معنی فقدان تصویرســازی در شــام نیســت، تنها به این 

دلیل است که جایی آن را مخفی نگه داشته اید. به گفته ی 

Cre�"  دیوید گلدشتاین، مشاور و همکار نویسنده ی کتاب

ative you" )کتابی که به جســتجوی ارتباط بین خالقیت 

و شــخصیت فرد می پردازد( هر کسی می تواند خالق باشد، 

اما واقعیت این است که قوه ی تصویرسازی بسیاری از افراد 

در ابتدای کودکی خاموش می شود. برای مثال، یک کودک 

پنج ساله آســامن را به رنگ بنفش نقاشی می کند؛ چرا که 

فکر می کند زیباست اما اگر کسی نقاشی اش را به باد انتقاد 

گرفته و مسخره کند، او دیگر به انگیزه و خالقیت درونی خود 

اعتامد منی کند.

خوشــبختانه، برای بســیاری از ما که هنوز از دوران مدرسه 

واهمه داریم، خالقیت فقط در نقاشــی کشیدن و یا منره ی 

کامل گرفن از معلم نقاشی خالصه منی شود.

 اشتباه 2: خالقیت=هرن

شناخت خالقیت های ذاتی، نخستین گام در رشد آن است. 

به گفته ی گلدشــتاین این که شاعر یا نقاش نیستید، دلیل 

منی شود که خالق نباشــید. آیا شام می توانید در جلسات 

رشکای کاری مثــل حرفه ای ها خوب صحبــت کنید؟ آیا به 

نظر می رسد که همیشــه می دانید در موقعیتی که دیگران 

حرفی برای گفن ندارند، حرف درســتی بزنید؟ پس شــام 

نیــز در زمینــه ی ارتباط با دیگــران خالقیت دارید. شــاید 

شــام هم هامنند مربی باشگاه می توانید دارای این قابلیت 

باشید که یک ورزش جالب و مفید را به وجود آورید. این هم 

نوعی خالقیت است. شاید هم از فیلم های سه بعدی لذت 

می بریــد، در این صورت می توانید یک وبالگ ایجاد کرده و 

درباره ی یک موضوع تخیلی مطلب بنویسید.

 اشتباه 3: خالقیت بیهوده و بی معناست

وقتی در حال غرق شــدن هســتید باید در جریان آب شــنا 

کنید نه در آسامن. اسراحت دادن به ذهن وقتی که درگیر 

یک مساله ی گیج کننده هستید، باعث می شود تا زمانی که 

رس کار خــود بر می گردید راه حل های فراوانی به فکر شــام 

خطورکند. مطالعات نشــان داده اند که خالق بودن ارتباط 

مســتقیمی با آزاد بودن فکر، ســالمت عاطفی و جســمی، 

اعتامدبه نفس و حتی خواب کافی دارد.

خالقیت درونتان را آزاد کنید

همه ی ما بالقوه خالق هستیم. تنها درباره ی خود و دیگران باورهای غلطی داریم که مثل قفل هایی ذهن ما را محدود می کنند. وقت آن رسیده که 
این موانع را دور بریزید؛ فقط کمی تالش و پشتکار الزم دارید.

حدس زدن ادامه ی رسیال های تلویزیونی، صحبت کردن با همکاران درباره ی مشکل یکی از مشرتی ها و یا درک معنی برخی از کنایه های فیلم ها، 
گرچه به نظر اتفاق تازه ای منی آید، اما کلیه ی این مثال ها جزء مواردی هستند که باعث می شوند خالقیت شام تحریک شود و هامنند ماهیچه های 

بدن، هر قدر بیشرت از قوه ی تخیل خود استفاده کنید، آن را قوی تر می سازید. 
این کار را در هر جایی انجام می دهید. در منزل، رسکار و در موقعیت های اجتامعی. بیشرت افراد تصور غلطی درباره ی " خالق بودن" دارند و همین 
امر باعث می شــود که نتوانند این امر بالقوه را به فعل برســانند. در ادامه ما شــام را با شــش تصور غلط پیرامون خالقیت آشنا می کنیم و به شام 

می آموزیم که چطور از قوه ی تصویرسازی ذهنی خود استفاده کنید.

یکی از عوامل مهمی که 
روی خلاقیت تاثیر زیادی 

دارد، درون گرایی در مقابل 
برون گرایی است. فرد برون گرا 

با تعامل، بهترین نوآوری ها را 
دارد در حالی که فرد درون گرا 
به وسیله ی بازتاب آرام خود 

نوآوری می کند

 منبع:             

http://artistsroad.wordpress.com/ 2013/07/02/what�is�your�creativity�type�
from�the�newly�published�creative�you/ 

  بخش اول

ثبت لحظات یادگاری با  برخی از 
برندگان قرعه کشی طرح سرویس کلینیک

شــبكه ی عاملیت های مجاز رشكت اطلس خودرو، خرداد ماه امســال، شــاهد یكی از پراستقبال ترین 

طرح هــای رسویس كلینیك تابســتانه بود. این طرح، به مناســبت مســابقات جام جهانــی در كلیه ی 

عاملیت های رسارس كشــور برگزار و به مشرتیان محرتم به قید قرعه هدایایی نیز اهداء شد. در ماه 

مرداد، اســامی برندگان كارت های اعتباری طالیی و نقره ای اعالم شــد. هم چنین در ماه گذشته و ماه 

جــاری نیز برخی از عاملیت های اطلس خودرو با تهیه ی عكــس، لحظات اهداء این جوایز به برندگان را 

ثبــت منودند تا خاطره ی آن در نرشیه ی پیك اطلس كــه در حكم یك آلبوم خانوادگی برای خانواده ی 

اطلس است نیز ماندگار شود.

عاملیت:  آقای خسروانی

عاملیت:  آقای خسروانی

عاملیت:  آقای قربانیان

عاملیت:  آقای قربانیان
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 تاریخچه ی فعالیت
عاملیــت پوررســتگار، حــدود 22 ســال اســت کــه در زمینه ی 

فــروش و خدمــات پــس از فــروش در برندهــای مختلــف 

ــن  ــی در ای ــودرو و ام ج ــا، ایران خ ــر دوو، تویوت ــودرو نظی خ

شــهر و اســتان خدمت رســانی می کنــد.

 واحدهای فعال
مســاحت ایــن عاملیــت 4900 مر مربــع اســت و واحدهای 

ــد  ــی، واح ــروش و بازاریاب ــد ف ــد از: واح ــال آن عبارت ان فع

ــروش،  ــس از ف ــات پ ــد خدم ــی، واح ــوازم یدک ــات و ل قطع

واحــد صافــکاری و نقاشــی، واحــد پذیــرش و گارانتــی، اتــاق 

کارشــناس فنــی، اتــاق تعمیــر موتــور و گیربکــس، منازخانــه 

و رختکــن بــرای کارکنــان اســت.

850 مــر مربــع از ایــن فضــا بــه تعمیــرگاه، 100 مــر مربــع 

بــه انبــار، 500 مــر مربــع بــه صافــکاری- نقاشــی و حــدود 

700 مــر مربــع بــه پارکینــگ اختصــاص داده شــده اســت.

 تجهیزات مورد استفاده

کلیــه ی دســتگاه های ایــن عاملیــت، دارنــده ی گواهینامه ی 

ــت  ــتاندارد های رشک ــاس اس ــر اس ــوده و ب ــیون ب کالیرباس

ــران  ــت ای ــرل کیفی ــی کن ــازمان بازرس ــودرو و س اطلس خ

تهیــه شــده اســت.

نگاهی به عاملیت مجاز کد 232 
عاملیت آقایان پور رستگار در استان گیالن

عاملیت مجاز پوررســتگار، یکی از عاملیت های با سابقه و موفق در استان گیالن است که در 
خیابان شهدای رشت به مشرتیان کیاموتورز خدمات ارائه می دهد. این عاملیت، به مدیریت 
آقایان پوررســتگار، در آخرین دوره ارزیابی موفق به دریافت گرید B از رشکت اطلس خودرو 
شــده اســت. عاملیت 232 پوررســتگار، جهت جلب رضایت مشــرتیان از تجهیزات و امکانات 

مناسبی برخوردار است و روزانه 10 الی 15 خودرو را پذیرش می کند.
ارائه ی خدمات پس از فروش با کیفیت و تسهیل دسرتسی مشرتیان به خدمات از مهم ترین 
رویکردهای این عاملیت اســت و ارتقاء ســطح دانش، آگاهی، مهارت و مشــارکت کارکنان به 

عنوان بهرتین رسمایه ی این عاملیت در نظر گرفته می شود.
مدیریت عاملیت پوررستگار ضمن رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از روش های 
نوین مدیریت بهره می گیرد و جهت بهبود عملکرد سیســتم، با ارزیابی مداوم از اثربخشی و 

کارایی این روش ها اطمینان حاصل می کند.

دو عدد جک دو ســتون، یک عدد جــک قیچی، یک عدد 

جــک چهارســتون، یک عــدد اتاق رنــگ و یک دســتگاه 

میزان فرمان، جوش نقطه ای و شارژ گاز کولر و دستگاه های 

دیگری نظیر یک دستگاه تعویض روغن گیربکس بی جی، 

یک عدد جی اســکن و یک دســتگاه GDS ، یک دســتگاه 

الستیک درآر و باالنس چرخ از تجهیزات این عاملیت است.

  موفقیت ها
  ISO ــه ی ــت گواهینام ــه دریاف ــق ب ــی، موف ــن منایندگ ای

عاملیــت، هم چنیــن  ایــن  اســت.  شــده   9001�2008

ــرل  ــی کن ــازمان بازرس ــوی س ــه ی دوم از س ــده ی رتب دارن

ــوح  ــده ی ل ــودرو و دارن ــت اطلس خ ــران و رشک ــت ای کیفی

ــت. ــودرو اس ــس خ ــت اطل ــات از رشک ــر قطع تقدی

 معرفی کارکنان فعال
تعداد کل کارکنان این عاملیت 15 نفر است.

کامبیز پوررستگار- کامران پوررستگارمدیریت منایندگی

وحید جوانیکارشناس فنی

محمد صالحیرسپرست مکانیک

حامد پیربازاری – رضا حدادی مکانیک

علی رضازادهرسپرست برق

سینا برزگربرق کار

سمیه حبیبیمدیر داخلی

شیرین کاردان – مژگان معیرپذیرشگر

متین علیزادهکارشناس قطعات و انباردار

شیرین کاردانمسئول گارانتی

علی رضازادهامدادگر

رضا اکربیرسپرست صافکاری

شاهین گلرنگصافکار

حجت سیارینقاش
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مانـور خـودروهای امـداد شرکت اطلس خـودرو                    هم زمان بـا بازگشـایی مـدارس - یکم و دوم مهـرمـاه 93
خاطرات خوب و شیرین بهار من کجاست؟ کفش های تابه تا و وصله دار من کجاست؟  

شور و شوق خنده ی بی اختیار من کجاست؟ کوچه های خاکی و با هم دویدن هایامن  

خاک باران خورده ی ایل و تبار من کجاست؟ کاهگل ها عطر دفرهای کاهی داشتند  

سطر سطر سیب های "آب" دار من کجاست؟ باغ رسسبز الفبا را چرا گم کرده ام؟   

ریزعلی تنهای تنهایم قطار من کجاست؟ آتش پیراهنت مانده است در من سال ها  

زاغ خوش آواز روی شاخسار من کجاست؟ رفت آن روباه مکار و پنیرم را ربود   

پای تخته مهربان آموزگار من کجاست؟ پس چه کس خط می زند مشق شبم را بعد از این؟  

ثلث سوم دستخط یادگار من کجاست؟ ثلث اول آشنایی ثلث دوم دوستی   

خش خش برگ درختان چنار من کجاست؟ باز هم پاییز شد بابای پیر مدرسه    

خسته ام دل های سنگی روزگار من کجاست؟ کاش می شد باز هم برگشت تا آن روزها  

" آغاز مهرماه بر مهربانان این دیار مبارک "

عاملیت 311اصفهان  /    آقای حاجی نیلی عاملیت 424مشهد  /    آقای سیاسی

عاملیت 223 بابل  /    شرکت بزرگ روشن

عاملیت101تهران  /   آقای محسنیان عاملیت 115تهران  /   آقای سلمانی

عاملیت 342 همدان  /  آقای  علیزاده 

عاملیت 111تهران  /   آقای آرمنیانس عاملیت 103 تهران  /    شرکت بالیران

عاملیت643شیراز  /  آقای  شجاعی

عاملیت443سمنان  /    آقای خسروانی کارشناس شرکت اطلس خودرو  /    شهرک غرب

کارشناس شرکت اطلس خودرو   /    سعادت آباد 

عاملیت234 رشت  /   شرکت  پیشتازخودرو گیل

عاملیت105تهران  /    آقای شیدایی عاملیت 422مشهد  /    آقای سیاسیکارشناس شرکت اطلس خودرو  /    ونک کارشناس شرکت اطلس خودرو   /    ونک

عاملیت 331 قم  /   آقای آخوندی  کارشناس شرکت اطلس خودرو  /    تهرانسر 

کارشناسان شرکت اطلس خودرو  /    شهرک غرب

عاملیت 221ساری  /   آقای نادری علمداردهی عاملیت112تهران  /    آقای حسینیعاملیت521تبریز   /     آقای کهنمویی عاملیت451کرمان  /    آقایان امیری و امیری مقدم

عاملیت121کرج  /   آقایان  معینی و زمانی عاملیت 442شاهرود  /   آقای ترابی

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -33294568 (041) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

ارومیه - بلوار شیخ شلتوت - روبروی میدان میوه و تره بار - پالک 573 - کد پستی 323583755719645741 (044)513ارومیهافشین ضیاء2

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

کد پستی 1698481759

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

37528811 (051)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 385398289174693777 (051)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

32226108 (023)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

37213000 (083)553کرمانشاهکامبیز جعفری25
کرمانشاه - بلوار نقلیه - روبروی کالنتری 16 سعدی - پالک 108 - 

کد پستی 6719734549

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 32145801 (017)211گرگانمحمود جاللی26

4-8842002 (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 332261344813637639 (011)221ساریاحمد نادری علمداردهی31

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 323520204731659439 (011) 223بابلشرکت بزرگ روشن 32

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

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

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشی35
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