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اطلس خودرو، حفظ گرماي امنيت در ســرماي زمســتان 

کوتاه و خواندنی

خانواده اطلس خودرو  

)TA( تحليل رفتار متقابل
ارزيابي و عملکرد و مهارت کارشناسان فني شبکه عاملين مجاز

برگزاري چهارمين دوره مســابقات ملي مهارت فني 

المپياد از نگاه دوربين

رتبه بندي ايمني 5 ســتاره کيا اپتيما کامالً جديد

کســب مجوز رانندگي خودکار نوادا توســط کيا موتورز

فلســفه وجود سيستم تعليق

هفت راه براي اعتماد کردن به حس ششــم

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

 اطلس خودرو، 
حفظ گرماي امنيت 

در سرماي زمستان

ســرمقالــه

ــه  ــی دهد،ک ــان م ــر نش ــای اخی ــال ه ــوالت س ــی تح بررس
ایــن  و  یافتــه  بــه صورتــی وســیع گســترش  خدمــات 
 رونــد در ســال هــای آتــی بــا ســرعت بیشــتر توســعه 
مــی یابــد. شــرکت هایــي کــه بــه بلــوغ و رشــد رســیده انــد 
بــر ایــن باورنــد کــه حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان و 
همچنیــن مشــتری مــداری، رمــز بقــای آنهاســت و در تمــام 
ــازار،  ــه ب ــات هرگون ــای حی ــن معیاره ــا یکــی از مهمتری دنی
ــوع کاال اســت.  ــه خدمــات پــس از فــروش درهــر ن توجــه ب
ــرط  ــاید ش ــول، ش ــادل و معق ــت متع ــاالو قیم ــت ب کیفی
الزم بــرای موفقیــت در فــروش کاال باشــد، ولــي شــرط 
کافــی بــرای تــداوم یــک محصــول، تضمیــن بــرای خدمــات 
ــه  ــن توجــه و رســیدگی ب ــروش آن اســت. بنابرای ــس از ف پ
خواســت مشــتری درحفــظ بازارهــای موجــود و گســترش آن 
ــن  ــر همی ــد. ب ــا کن ــد ایف ــی توان ــی را م ــل توجه ــش قاب نق
اســاس، بــا شــروع زودهنــگام فصــل ســرما، اطلــس خــودرو 
ــزاري  ــه برگ ــدام ب ــم، اق ــم همچــون پشــتیباني محک ــاز ه ب
ســرویس کلینیــک زمســتان نمــود. واحــد خدمــات پــس از 
ــدارك  ــب ت ــتري مناس ــودرو بس ــس خ ــرکت اطل ــروش ش ف
ترمــز،  گرمایشــي، سیســتم  تــا سیســتم  اســت  دیــده 
عملکــرد بــرف پــاك کــن هــا، چــراغ هــاي هشــدار دهنــده، 
ــد و  ــورد بازدی ــیاالت را م ــا و س ــر ه ــا، فیلت ــت تایره وضعی
ــتان،  ــرماي زمس ــر در س ــار دیگ ــا ب ــد ت ــرار ده ــي ق بررس

ــد. ــظ نمای ــود حف ــتریان خ ــت را در دل مش ــاي امنی گرم

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رايگان
سال پنجم - شماره 66

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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کوتاه و خواندنی۲

 آغاز طرح سرويس کلينيک زمستانه 94 
خودروهاي کيا

هــاي  بازدیــد  اهمیــت   ، امســال  زمســتان  در  ســرما  هنــگام  زود  شــروع  بــا 
ــد  ــود. واح ــي ش ــاس م ــش احس ــش از پی ــاي دوره اي بی ــرویس ه ــي و س  تخصص
ــده  ــدارك دی ــس خــودرو بســتري مناســب ت ــروش شــرکت اطل ــس از ف ــات پ خدم
تــا سیســتم گرمایشــي، سیســتم ترمــز، عملکــرد بــرف پــاك کــن هــا، چــراغ هــاي 
هشــدار دهنــده، وضعیــت تایرهــا، فیلتــر هــا و ســیاالت را مــورد بازدیــد و بررســي 
قــرار دهــد لــذا از مشــتریان محتــرم دعــوت مــي شــود تــا نســبت بــه مراجعــه بــه 
ــخ  ــان از تاری ــن عزیزم ــر میه ــودرو در سراس ــس خ ــرکت اطل ــاز ش ــاي مج عاملیته
ــک زمســتانه  ــانند. ســرویس کلینی ــم رس ــه ه ــاه حضــور ب ــا 3 دي م ــاه ت 22 آذر م
ــد داد.  ــه خواه ــودرو هدی ــس خ ــي اطل ــواده گرام ــه خان ــش را ب ــم آرام ــال ه امس

کيا موتورز توفيق صادرات 15 ميليون واحد خودرو را 
به دست آورد

ــا از  ــادرات خارجي،کی ــن ص ــالگرد از اولی ــن س ــه در چهلمی ــم ک ــام کنی ــم اع مفتخری
مــرز 15 میلیــون دســتگاه خــودرو در صــادرات کلــي گذشــت! ایــن شــاهکار برجســته 
ــن آوري  ــا ف ــي ب ــد خودروهای ــال تولی ــدام در ح ــا م ــوب کی ــد محب ــد برن ــه رش رو ب
جهانــي، ویژگــي هــاي اعــا و عملکــرد اســتثنایي بــراي مشــتریان جهانــي خــود اســت.

در میــان خــط تولیــد خودروهــاي کیــا، خــودرو ریــو بــا فــروش 2.23میلیــون 
واحــد، شــماره یــک صــادرات را از آن خــود کــرد. اســپورتیج بــا 1.57میلیــون 
 1.43 بــا  ترتیــب  بــه  ســورنتو  و  پیکانتــو  دوم،  رتبــه  در  خــودرو  واحــد 
انــد گرفتــه  قــرار  بعــدي  هــاي  مقــام  در  خــودرو  میلیــون   1.08 و  میلیــون 

بــه تفکیــک منطقــه اي 6.03 میلیــون خــودرو بــه شــمال آمریــکا، 3.35 میلیون بــه اروپا 
و 2.52 میلیــون بــه خاورمیانــه و آفریقــا فرســتاده شــد. منطقــه مرکــزي و جنــوب آمریکا 
) از جملــه کارائیــب( رکــورد 1.71 میلیونــي و آســیا و اقیانوســیه، 1.29 میلیــون رقــم 
زده انــد. خــودروي 51 میلینیــوم بــه امــارات متحــده صادر شــد و وارد این کشــور گردید.

ــش تقاضــاي مشــتریان در  ــه افزای ــت پاســخگویي ب ــال حاضــر جه ــورز در ح ــا موت کی
ــره  ــدي در ک ــه تولی ــرد 4 کارخان ــا عملک ــاي خــود، ب ــراي خــودرو ه ــان ب سراســر جه
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کيا موتورز  يک  درصد افزايش فروش جهاني ساالنه 
خود در ماه نوامبر را اعالم کرد

شــرکت کیــا موتــورز فــروش جهانــي خــود، کــه شــامل )فــروش صــادرات، فــروش داخلــي 
و خــارج از کشــور(، وســائل نقلیــه تفریحــي RVs و خودروهــاي تجــاري بــراي مــاه نوامبــر 
ــده اســت.  ــه ش ــودرو فروخت ــد خ ــوع 260.003 واح ــه در مجم ــرد. ک ــام ک 2015 را اع
کــه ایــن میــزان فــروش نشــان دهنــده  1 درصــد افزایــش ســاالنه مــي باشــد. بــر اســاس 
گــزارش منطقــه اي کیــا افزایــش فــروش ســاالنه در کــره )50.031 واحــد خــودرو فروخته 
شــده، چیــزي بالــغ بــر 12.4 درصــد بــه صــورت ســاالنه افزایــش داشــته اســت.( چیــن 
)71.625 واحــد، بالــغ بــر 10.3 درصــد افزایــش ســاالنه( و در آمریــکاي شــمالي )50.154 
ــه فــروش رســیده اســت کــه رشــد ســاالنه 1.5 درصــدي را نشــان مــي دهــد(.  واحــد ب
بــه طــور کلــي در 11 مــاه اول ســال 2015، فــروش جهانــي کیــا بــه صــورت ســاالنه 2 
درصــد، بــا فروشــي بالــغ بــر 2.707.352 واحــد خــودرو افزایــش پیــدا کــرده اســت. بــازار 
کــره  باالتریــن ســود فــروش خــود را بــا 474.170 واحــد خــودرو و نمایندگــي هــاي آن 
ــه کــرده اســت. آمریــکاي  ــه امــروز تجرب ــا ب ــا 13.7 درصــد افزایــش فــروش خــودرو، ت ب
ــد  ــاالنه 5.8 درص ــروش س ــش ف ــا افزای ــب ب ــه ترتی ــي ب ــور کل ــه ط ــن ب ــمالي و چی ش
ــت.  ــان داده اس ــروش( نش ــد ف ــد )616.831 واح ــروش( و 1.3 درص ــد ف )635.889 واح
در نوامبــر 2015، بهتریــن مــدل فروختــه شــده در بــازار خارجــي در ســگمنت B خــودرو 

ــلواکي،  ــکا، اس ــده آمری ــت متح ــور در ایال ــارج از کش ــد در خ ــات تولی ــي و امکان جنوب
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــد. ب ــي کن ــود را م ــاش خ ــام ت ــک تم ــراً در مکزی ــن و اخی چی
دســتاوردهاي فــوق العــاده. کیــا از صمیــم قلــب از طرفــداران خــود در سراســر کشــور 
 جهــت حمایــت هایشــان تشــکر و قــدر دانــي مــي کنــد. مــا مشــتاقانه منتظــر 
موفقیــت هــاي بیشــتر و تعییــن اهــداف بــزرگ تر در مــاه ها و ســال هاي آینده هســتیم.

ــا 44.484 واحــد فــروش. کیــا اســپورتیج  ــام K2 معــروف اســت( ب ــه ن ــو )در چیــن ب ری
 جمــع و جــور SUV و در ســگمنت C، ســراتو ) در بعضــي از بازارهــا بــه نــام K2 و فــورت 
ــه شــده  ــر 38.138 و 32.485 واحــد فروخت ــغ ب ــزي بال ــه ترتیــب چی ــي شناســند( ب م
اســت. خــودرو ســواري اپتیمــا در ســگمنت D  بــا فــروش 26.324 واحــد خــودرو، و در 
پایــان ســورنتو در باالتریــن رتبــه بــا 15.799 واحــد خــودرو بــه فــروش رســیده اســت.
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3کوتاه و خواندنی

با  ‘بلک گريفين’ و خودرو اپتيما 2016 به منطقه 
The Zone داخل شويد

ــا  ــدداً ب ــم NBA مج ــتار تی ــتاره آل اس ــز س ــا و نی ــفیر کی ــن س ــک گریفی بل
ــه  ــما ب ــردن ش ــذوب ک ــراي مج ــود ب ــي خ ــي تلوزیون ــد تبلیغات ــري جدی س
حــوزه تبلیغاتــي The Zone در رابطــه بــا خــودرو 2016 تمــام عیــار و جدیــد 
برگشــته اســت. کمپیــن تبلیغاتــي جدیــد بــا عنــوان Next Level داراي 
ــوق ســتاره NBA را در حــال آرامــش و اســتراحت  ویژگــي هــاي اســت کــه ف
ــر مــي کشــد کــه او جزئیــات  ــه تصوی ــه اي ب ــه گون ــر The Zone  ب در تصاوی
ــا  ــط ب ــایز متوس ــواري س ــودروي س ــاالي خ ــطح ب ــاي س ــارت ه ــل و مه کام
ــه  ــاني ب ــاي کهکش ــن در فض ــک گریف ــد. بل ــي کن ــه م ــروش را ارائ ــن ف باالتری
عنــوان یــک شــخصیت فــرا واقعــي در ســال 2015 و 2016 در کمپیــن فصلــي 
NBA و The Zone  کــه افــراد ســوار بــر اپتیمــا جدیــد 2016،  بــراي اولیــن 
ــا امضــاي منحصــر  ــد را حــس خواهنــد کــرد. گریفیــن ب ــه جدی ــار یــک تجرب ب
ــا و بازیگــوش و در  ــن دلرب ــره جــدي و همچنی ــک چه ــه ی ــرد خــود، ارائ ــه ف ب
ــط  ــایز متوس ــواري س ــودروي س ــاي خ ــرفت ه ــات و پیش ــال خصوصی ــن ح عی
ــن جــا همــان  ــد، ای ــه پیشــنهاد مــي کن ــن گون ــر مــي کشــد. او ای ــه تصوی را ب
فضایــي اســت کــه در آن راننــده هــاي نســل بعــدي اپتیمــا مــي تواننــد بــه آن 
 حــوزه انتقــال داده شــوند. در همیــن حیــن سرنشــینان مجــذوب و هیجــان زده 

طراحي هدفمند براي خودرو کامال جديد کادنزا
ــي  ــود، طراح ــد خ ــاي جدی ــدل ه ــمي از م ــس رس ــن عک ــورز در اولی ــا موت کی
ــازار داخلــي کــره نمایــش داد )در کــره  ــزا کامــا جدیــد را در ب بیرونــي کیــا کادن
ــد و  ــا یــک طراحــي هدفمنــد جدی ــد ب ــزا کامــا جدی ــه K7 شــهرت دارد(. کادن ب
ســطح باالیــي از کیفیــت داخلــي و لوکــس مــدرن بــه ســمت فــروش در بازارهــاي 
ــرفت،  ــظ پیش ــا حف ــزا ب ــدي کادن ــل بع ــي رود. نس ــال 2016 م ــي در س خارج
ــن  ــي و همچنی ــدل فعل ــه م ــبت ب ــدرن نس ــروزي و م ــر ام ــا ظاه ــي و ی طراح
ــه  ــز را ارائ ــًا متمای ــدرن و کام ــک شــکل م ــر، ی ــن ت ــز،  واضــح و په  خطــوط تی
مــي دهــد و در عیــن حــال کادنــزا بــا حفــظ عناصــر کلیــدي طراحــي بــه عنــوان 
ــام از  ــا اله ــد ب ــا جدی ــزا کام ــت. کادن ــخیص اس ــل تش ــا قاب ــودرو کی ــک خ ی
ــي  ــوط جناح ــیده، خط ــوت کش ــا، کاپ ــواري اروپ ــس س ــاي لوک ــي خودروه طراح
 صعــودي و ســقف شــیب دار آن شــبهي بــراق و کشــیده را از ایــن خــودرو نشــان 
مــي دهــد. خطــوط پنجــره اي کــه بــه ســمت عقــب کابیــن کشــیده مــي شــوند 
حالــت مخروطــي و زمانــي کــه بــه ســمت جلــو مــي رســند حالــت تیــزي بــه خــود 
مــي گیرنــد و ایــن حالتــي رو بــه جلــو و هدفمنــد بــه کادنــزا مــي دهــد. در قســمت 

کيا سورنتو برنده انجمن روزنامه نگاران خودرو کانادا
کیــا موتورزتوســط انجمــن روزنامــه نــگاران خــودرو کانــادا )AJAC( بــه عنــوان خــودرو 
دریافــت کننــده جایــزه اعــام شــد. در کنفرانــس مطبوعاتــي جایزه ســاالنه این ســازمان 
 CUV / SUV بهتریــن " AJAC خــودرو کامــا جدیــد ســورنتو 2016 بــه عنــوان برنــده
)35000 دالر- 60000 دالر(" اعــام شــد. کیــا ســورنتو بــا رقابــت ســختي در سراســر 
 TestFest ــروف ــون مع ــن آزم ــود. ای ــه ب ــع AJAC مواج ــون جام ــه اي دوره آزم هفت
در مــاه اکتبــر در پــارك Tire Motorsport کانــادا برگــزار شــد. کیــا کانــادا بخاطــر 
پیــروزي خــودرو کامــا جدیــد کیــا ســورنتو 2016 هیجــان زده اســت، کــه ایــن امــر از 
برنامــه تســت جامــع AJAC نشــات گرفتــه اســت. تــد لنکســتر، معــاون مدیــر عامــل و 
رئیــس اجرایــي کیــا کانــادا گفــت: ســورنتو پیــروز در مواجــه  بــا رقابــت شــدید دســته 
خــود، بــه عنــوان خــودروي قــوي همــراه بــا عناصــر طراحــي مــدرن و ویژگــي هــاي 
کیفیــت بــاال بــراي کانادایــي هــا پیشــنهاد مــي شــود. ایــن جایــزه معتبــر خــودرو کاما 
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باقــي   The Zone فضــاي  در  و جــاودان  آرام  گریفیــن  بلیــک  و   مــي شــوند، 
مــي مانــد. بیــش از چنــد فصــل از بــازي هــاي NBA، بلــک گریفیــن بــا اســتعدادهاي 
ــه  ــداران NBA ب ــا و طرف ــر دو اپتیم ــن  ه ــي بی ــود، ارتباط ــوي خ ــو در ت ــدي ت ُکِم
ــي از عملکــرد گریفیــن  ــه متفاوت ــرار کــرده اســت. امســال تجرب صــورت مســاوي برق

در دو حــوزه جــذاب و ســرگرم کننــده را شــاهد خواهیــم بــود.

ــي از  ــر’، لفاف ــي بب ــا ‘بین ــا کی ــره امض ــو پنج ــدي از جل ــیر جدی ــودرو، تفس ــي خ  جلوی
ال اي دي در دورتــادور چــراغ هــاي جلــو و گلگیرهــاي خیلــي حجیــم، درجــه تمایــز و 
اعتمــاد را بــه ایــن خــودرو مــي دهــد.  یــک خــط مجــزا و مشــخص در عقــب خــودرو، 
بــا داشــتن ســپر ضربــه گیــر، المــپ هــاي ال اي دي وســیع بــا جزئیــات کــروم اتصــال 
پیــدا کــرده اســت. طراحــي خطــوط جســورانه تاکیــد بــر خــودروي پهــن و القــاء کننــده 

ظاهــري جســورانه اســت. 

جدیــد ســورنتو 2016، در خــور نامــزدي بــراي عنــوان "خــودروي کاربــردي ســال کانــادا" در 
AJAC 2016 مــي شــود، کــه در 11 فوریــه 2016 در نمایشــگاه بیــن المللــي خــودرو کانــادا 

در تورنتــو اعطــاء خواهــد شــد.



در امتداد اطلس ۴

خانواده اطلس خودرو

نام و نام خانوادگي: مهدي ســالي ســاريقه

سمت سابق: کارشناس فني تعميرگاه مرکزي

سمت جديد: سرپرست تعميرگاه مرکزي

نــام و نام خانوادگي: مجيد فردوان خراســاني

سمت سابق: کارمند خزانه داري

سمت جديد: کارشناس شماره گذاري

نام و نام خانوادگي: ســمانه موحدي

سمت سابق: کارمند مرکز تماس

سمت جديد: کارشناس مرکز تماس

نــام و نــام خانوادگي: مهدي نگين راز

سمت سابق: مسئول انبار و تجهيزات انفورماتيک

سمت جديد: کارشناس پشتيباني و نگهداري
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5در امتداد اطلس

اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هايــی اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بيــن 
نيروهــای انســانی حــرف اول را مــی زنــد. بــه عبارتــی شــعار ايــن شــرکت يعنــی "پشــتيبان 
همچــون خانــواده " کــه معــرف آرمــان او نســبت به مشــريان اســت، دربــاره ی مديريت داخلی 
ســازمان نيــز صــدق مــی کنــد؛ از ايــن رو توجــه بــه زحمــات گذشــته ی کارکنــان، پــاس 
داشــت دســتاوردهای زمــان حــال آن هــا و اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد شــرکت 
ــه خواهــد شــد، از خــط مشــی هــای  آن هــا آينــده ی جديــدی تجرب ــا حضــور  ب کــه 
مديــران ايــن شــرکت اســت. "معرفــی اعضــای جديــد اطلــس خــودرو و اطــالع رســانی 
ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" بخشــی اســت کــه بــه نشــريه ی پيــک اطلــس اضافــه 
شــده اســت تــا هــم بــه همکارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعــه پيوســته انــد، خــوش 

آمــد بگوييــم و هــم بــا تغييــرات درون شــرکتی آشــنا شــويم.

نام و نــام خانوادگي: عليرضا قادري

تاريخ تولد: 5۳/0۳/07

ميزان تحصيالت: کارشناسي برق

زمينه فعاليت: کارشناس امور گارانتي

سوابق کاري: 
در شــرکت ايــران خــودرو، کارشــناس فنــي واحــد 
نگهــداري و تعميــرات تجهيــزات بدنــه 206، همچنيــن 
 مديريــت فنــي شــرکت آريــا کيــان توليــد کننــده 
رام فرمــان خانــواده پژو و ســمند و مدير پروژه شــرکت 
نيوتــک نصــب و راه انــدازي خطــوط توليــد رباتيــک

از  یکــي  عنــوان  بــه  خــودرو  اطلــس   شــرکت 
شــرکت هــاي پیشــرو در زمینــه واردات خــودرو از 
تجربیــات مناســبي در راســتاي خدمــات خودرویــي 
ــد بســتر مناســبي  ــي توان ــر م ــن ام برخــوردار اســت. ای
را بــه منظــور بــه روزآوري ایــن نــوع خدمــات در کشــور 
ــودرو  ــس خ ــرکت اطل ــه ش ــوري ک ــه ط ــم آورد ب فراه
بــه عنــوان یــک معیــار در ایــن صنعــت در کشــور، 
ــن مهــم  ــه ای ــرد. رســیدن ب ــرار گی ــد نظــر همــگان ق م
فراهــم نخواهــد شــد، مگــر بــا همــکاري تمامــي پرســنل
ــتري  ــردي مش ــا رویک ــم ب ــر بتوان ــن حقی ــدوارم ای امی
حــل  منظــور  بــه  را  خــود  تــوان  تمامــي  مدارانــه 
و  حفــظ  مشــتریان،  مشــکات  بیشــتر  چــه  هــر 
جــذب آنــان و افزایــش ســهم بــازار بــه کار گیــرم. 

شرکت اطلس خودرو
 شرکتي پيشرو در زمينه 

واردات خودرو

نام و نــام خانوادگي:بهزاد نويدان

سمت سابق: سرپرست منابع انساني

سمت جديد: کارشناس سيستم ها و روش ها

نــام و نام خانوادگي:محمد رشــيدي اورنجقي

سمت سابق: کارشناس خدمات ويژه

سمت جديد: کارشناس گارانتي

نام و نام خانوادگي:احســان خشنود

سمت سابق: کارشناس شماره گذاري

سمت جديد: کارشناس سيستم ها و روش ها
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ــم  ــات  مه ــل از نظري ــار متقاب ــل رفت تحلي
روانشناســی بــه شــمار مــی آيــد و علــت 
و  علمــی  آن  گســتردگی  و  فراگيــری 
اســت.  تئــوری  ايــن  بــودن  کاربــردی 
مکتــب  يــک  متقابــل،  رفتــار  تحليــل 
علمــی و کاربــردی در روانشناســی اســت 
کــه در آن ، بــکار بــردن مفاهيــم پيچيــده 
ــه  ــات آن ب ــت و نظري ــده اس ــاب ش اجتن
صورتــی مطــرح شــده انــد کــه بــه راحتــی 
مــی تــوان آن هــا را مــورد اســتفاده قرار 
ــمت  ــدش را در قس ــر قدرتمن داد و تاثي
ــه  ــخصی و حرف ــی ش ــف زندگ ــای مختل ه
ای خــود، تجربــه نمــود. تحليــل رفتــار 
متقابــل، در عيــن ســادگی، ايــن قابليــت 
ويــژه را دارد کــه افــکار و احساســات 
پيچيــده، ســردرگم و پريشــان شــخص 

ــد. ــامان بخش را س

نوشته:
مريم مللي
 سمت:
کارشناس منابع 
تحليل رفتار متقابل )TA(انساني

Transactional Analysis

ــه از برجســته ترین  ــرن ک ــک ب ــه توســط  اری ــن نظری ای
و مشــهور ترین روان پزشــکان معاصــر اســت مطــرح 
ــط  ــت و توس ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــیار م ــه بس ــد ک ش
دیگــر روان شناســان، بســط و گســترش پیــدا کــرد.

بخش هاي شخصيت انسان: 
ــه  ــر پای ــل ب ــار متقاب ــل رفت ــه تحلی ــه اولی ــاس نظری اس
ــه  ــن نظری ــای ای ــده، مبن ــه ش ــای شــخصیتی ارائ حالته
ــه  ــت. ب ــن" )ego states( اس ــه "م ــت جداگان 3 حال
ــرن "حالتهــاي مــن"  اجــزاي نظــري و نقــش  ــده ب عقی
ــد  ــي ان ــداري و روان ــاي پدی ــت ه ــه واقعی ــتند بلک نیس
ــت  ــوند. هرحال ــاهده ش ــتقیما مش ــد مس ــي توان ــه م ک
ــای  ــه الگوه ــی ک ــی احساس ــه نظام ــاره دارد ب ــن اش م
ــراه دارد. ــه هم ــود را ب ــه خ ــوط ب ــری مرب ــاری وفک رفت
هســتند: دســته  ســه  مــن،  هــای  حالــت 

)child( من کودك     
)Parent( من والد     

)Adult( من بالغ     

ــا و  ــی درون م ــی و احساس ــش عاطف ــودك، بخ ــن ک م
احســاس دربــاره ی مســائل مختلــف زندگــی اســت. وقتی 
ــا در  ــازی می پردازیــم و ی ــه ب ــا یــک کــودك ب کــه مــا ب
رفتار هــا و بازی هــای او تامــل می کنیــم، در واقــع کــودك 
درون خــود را فعــال نموده ایــم. هنگامــی کــه در جشــن 
ــه  ــی ک ــا زمان ــم و ی ــرکت می کنی ــی ش ــا مهمان ــد ی تول
ــود  ــم و خ ــت می اندازی ــران را دس ــم، دیگ ــه می کنی گری
را لــوس می کنیــم، کــودك درون مــا بیــدار شــده اســت. 
و  رفتار هــا  از  اســت  شــده  تشــکیل  والــد،  مــن 
افــراد صاحــب  از پــدر و مــادر و  نگرش هایــی کــه 
ــدد  ــه درص ــت ک ــر وق ــم. ه ــت گرفته ای ــه عاری ــدرت ب ق
نصیحــت کــردن دیگــران برآمدیــم و همچــون یــک 
ــی  ــاد و راهنمای ــه ارش ــان و دلســوز ب ــادر مهرب ــدر و م پ
دیگــری اقــدام کردیــم، والــد درون خــود را فعــال 
مــادر،  و  پــدر  والــد،  بیرونــی  مصادیــق  نموده ایــم. 
ــه  ــه ب ــتند ک ــرادی هس ــه ی اف ــس و هم ــان، پلی معلم
گونــه ای خــود را صاحــب فهــم و کمــاالت و قانــون گــذار 
ــری و  ــدرز دیگ ــدد ان ــه درص ــا همیش ــد م ــد. وال می دانن

ــت. ــری اس ــم گی ــد، تصمی ــد و نبای ــتور بای ــدور دس ص
کودکــی  دوران  در  والــد  و  کــودك  بخــش  دو 
صــورت  بــه  اطاعاتشــان  و  گیرنــد  مــی  شــکل 
دائمــی و پــاك نشــدنی در مغــز باقــی مــی مانــد.
مــن بالــغ، جنبــه ی منطقــی و خردمنــد شــخصیت 
ــد.  ــل می کن ــر عم ــک کامپیو ت ــغ همچــون ی ماســت. بال
اطاعــات را جمــع آوری، پــردازش و نتیجــه گیــری 
ــت و  ــه دور اس ــه، ب ــاس و عاطف ــغ از احس ــد. بال می کن
ــغ،  ــی بال ــد. کار اصل ــل می کن ــت عم ــق واقعی ــط طب فق
ــن  ــط بی ــغ، واس ــت. بال ــر اس ــای دیگ ــت بخش ه مدیری
کــودك و والــد اســت و در مواقــع تصمیــم گیــری 
شــغل،  ماننــد  مهــم  امــور  دربــاره ی  حســابگری  و 
تحصیــات، ازدواج، ســرمایه گــذاری و... ظاهــر می شــود. 
ــن  ــل بی ــل" تعام ــار متقاب ــل رفت ــی "تحلی ــث اصل بح
ــرد  ــن ســه بخــش شــخصیت انســان اســت. هــر گاه ف ای
ــه  ــش مربوط ــروری بخ ــب و ض ــع مناس ــد در مواق بتوان
را بــه کار گیــرد، در واقــع توانســته اســت نــه تنهــا 
ــز  ــری نی ــا دیگ ــه ب ــود بلک ــی خ ــای درون ــا بخش ه ب

در امتداد اطلس



دي 1394 اطلس خودرو شــماره 66خبرنامه داخلی

7

در موضــع تعامــل و ســازگاری قــرار بگیــرد. آســیب 
ــه  ــن س ــی از ای ــه یک ــود ک ــاد می ش ــی ایج ــی، زمان روان
ــلط  ــر مس ــای دیگ ــر بخش ه ــود و ب ــتبد ش ــه، مس گان
شــده و نگــذارد آن هــا نقــش خــود را ایفــا کننــد.

کاربرد  تحليل رفتار متقابل
در  متقابــل  رفتــار  تحلیــل  کاربــرد  تریــن   اساســی 
انســان هــا، ایجــاد شــناخت رفتــاری، احساســی و ذهنــی 
اســت.تحلیل رفتــار متقابــل هــر جــا کــه انســان ها 
حضــور داشــته و بــا یکدیگــر ایجــاد رابطــه نماینــد 
ــر  ــراي تغیی ــزاري ب ــد و اب ــي کن ــدا م ــي پی ــرد عمل کارب
ایــن تئــوري  و حــل مشــکات قرارمــي گیــرد. در 
ــن  ــل بی ــاط متقاب ــخص و ارتب ــاي ش ــخصیتي رفتاره ش
ــل  ــه و تحلی ــردي تجزی ــاده و کارب ــي س ــا روش ــراد ب اف
ــریع  ــي س ــک روش درمان ــار ی ــل رفت ــود. تحلی ــي ش م
اســت کــه بــه آن چــه در درون شــخص مي گــذرد، 
توجــه دارد و پیچیدگــي ســایر تئوري هــاي روان شناســي 
ارائــه  انســان  رفتــار  از  ســاده اي  مــدل  و  نــدارد  را 
ــي  ــه اي از زندگ ــه مرحل ــردم ب ــیاري از م ــد. بس مي ده
ــد.  ــود دارن ــناخت خ ــه ش ــاز ب ــه نی ــند ک ــود مي رس خ
در ایــن زمــان تحلیــل رفتــار چهارچــوب مناســبي ارائــه 
ــم و  ــه درك مفاهی ــادر ب ــردم ق ــب م ــه اغل ــد ک مي ده
ــه  ــل ب ــار متقاب ــل رفت ــند. تحلی ــتفاده از آن مي باش اس
مهم تریــن ســوال هــر انســاني کــه خواهــان تغییــر اســت 
ــه ایــن صــورت  پاســخ مي دهــد. یعنــي: "چــرا رفتــارم ب
ــه ایــن طــور شــدم و چگونــه مي توانــم آن  اســت؟ چگون
را تغییــر دهــم؟" تحلیــل رفتــار بــه مــا کمــک مي کنــد 
ــه الگوهــاي کنونــي زندگــي مــا ریشــه  ــا بدانیــم چگون ت
شــیوه هاي  اینکــه چگونــه  دارنــد،  کودکــي  دردرون 
زندگــي دوران بزرگســالي مــا بازنــوازي و فراخــوان همــان 
ــرادي کــه  روش هــاي ناکارآمــد دوران کودکــي اســت. اف

تحلیــل رفتــار را آمــوزش ندیده انــد بــه طــور ناخــودآگاه 
و تحــت تاثیــر عوامــل محیطــي و تربیتــي و بــدون 
انتخــاب خــود از یکــي از ســه بخــش شــخصیت، واکنــش 
ــا  ــیماني و ی ــه پش ــر ب ــه گاه منج ــد ک ــان مي دهن نش
ــود:  ــده مي ش ــي پیچی ــا حت ــاده ی ــکات س ــاد مش ایج
ــر  ــار ه ــل رفت ــاي تحلی ــي از تئوري ه ــس از آگاه ــا پ ام
فــرد مي توانــد بــا تمریــن و ممارســت بــه صــورت 
ــاي  ــه از کدامیــک از بخش ه ــد ک ــه انتخــاب نمای آگاهان
ــورت  ــن ص ــد. بدی ــان ده ــش نش ــود واکن ــخصیت خ ش
رضایــت از رفتــار و پي آمــد آن آرامــش و ســامت 
روانــي بــه دنبــال خواهــد داشــت. در نتیجــه مي توانیــم 
ــي  ــره و حت ــي روزم ــار در زندگ ــل رفت ــرد تحلی ــا کارب ب
شــغل خــود، روابــط پیچیــده انســاني را ســاده نماییــم.در 
ایــن نظریــه رفتارهــاي شــخصي و ارتبــاط متقابــل بیــن 
ــل  ــه و تحلی ــردي تجزی ــاده و کارب ــي س ــا روش ــراد ب اف
ــار  ــي از رفت ــاده ای ــدل س ــار م ــل رفت ــود. تحلی ــي ش م
انســان را ارائــه مــي دهــد و بــه افــراد کمــک مــي کنــد 
مشــکات عاطفــي و ارتباط گیــري خــود را دریابنــد.
نظــر بــه ضــرورت فراگیــري اصــول اولیــه تحلیــل رفتــار 
ــداران   ــگ اطلس ــاني هلدین ــع انس ــد مناب ــل، واح متقاب
اقــدام بــه برگــزاري دوره مذکــور در ســطح تمامــي 
آموزشــي  نمــود. دوره  شــرکتهاي گــروه خودرویــي 
ــناخت و  ــاد ش ــدف ایج ــا ه ــل ب ــار متقاب ــل رفت تحلی
ــت  ــت، در گام نخس ــورت گرف ــکاران ص ــوزش در هم آم
ــل  ــار متقاب ــل رفت ــي در تحلی ــاي درمان ــه از فراینده ک
ــت  ــه حال ــود ک ــي ش ــه م ــان آموخت ــه مراجع ــت ب اس
و  محتویــات  از  و  کــرده  شناســایي  را  خــود  مــن 
ــن  ــب همچنی ــن مطال ــع شــوند. ای ــاي آن مطل کارکرده
در قالــب مفاهیــم آموختــه مــي شــوند و مراجعــان 
ــد  ــوط را فراگیرن ــات مرب ــا ادبی ــد ت ــي گردن ــویق م تش
ــنیداري  ــداري ش ــاي دی ــیوه ه ــب از ش ــاور اغل و  مش
ــد.  ــي کن ــتفاده م ــع اس ــري مراج ــهیل یادگی ــراي تس ب

         زمان برگزاري دوره مذکور به قرار ذيل بوده است :
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ملــي  مســابقات  دوره   چهارميــن 
مهــارت فنــي امســال در دو بعــد رقابتــي 
و آموزشــي طبــق روال ســال هــاي قبــل 
در اطلــس خــودرو برگــزار شــد. ايــن 
دوره از رقابــت هــا، طــي روزهــاي ســوم 
 و چهــارم آذر مــاه بــه ميزبانــي واحــد 
خدمــات پــس از فــروش از عامليــت هاي 
ــون  ــه آزم ــور، در دو مرحل ــر کش سراس

عملــي و آزمــون تئــوري انجــام شــد. 
گفتگويــي داريــم بــا پوريــا ميــر آفتابــي 
ــروش  ــس از ف ــات پ ــد خدم ــر واح مدي
شــرکت اطلــس خــودرو در خصــوص 
اهــداف و برنامــه ها و اســتراتژي هاي در 
نظــر گرفتــه شــده توســط اطلــس خــودرو  

در جهــت برگــزاري ايــن مســابقات.

در امتداد اطلس

ارزيابي عملکرد و مهارت کارشناسان
 فني شبکه ي عاملين مجاز

        لطفا در خصوص چهارمين دوره مسابقات 
ملي مهارت فني و ويژگي هاي آن توضيح 

فرماييد.
بســیار  مســابقات  از  دوره  ایــن  هــاي  آیتــم 
از  هــدف  و  شــد  اجــرا  و  ریــزي  برنامــه  متفــاوت 
مهــارت  و  عملکــرد  ســنجش  ســئواالت،  طراحــي 
از  و  خــودرو  اطلــس  شــبکه  فنــي  کارشناســان 
بــه  مربــوط  آمــوزش حــل مســائل  همــه مهمتــر 
ــت. ــوده اس ــد ب ــاي جدی ــواع خودروه ــي ان ــب یاب عی

واحــد  متخصصــان  از  اي  نفــره   12  تیــم 
ــه  ــته مطالع ــاه گذش ــروش از 4 م ــس از ف ــات پ خدم
وســیعي در خصــوص عیــوب خــاص پیــش آمــده 
آن  ماحصــل  و  دادنــد  انجــام  شــبکه  ســطح  در 
ــر  ــد نظ ــاي م ــر روي خودروه ــوب ب ــان عی ــاد هم ایج
بــا توجــه بــه  مســابقه شــد و شــرکت کننــدگان 
دوره هــاي برگــزار شــده نســبت بــه حــل و رفــع 
نتایــج  کــه خوشــبختانه  ورزیدنــد  اهتمــام  عیــوب 
نشــان داد کــه کارشناســان فنــي عاملیــن مجــاز از 
ــند. ــي باش ــوردار م ــي برخ ــل قبول ــي قاب ــطح علم س

        هدف شرکت اطلس خودرو از برگزاري 
مسابقات دوره اي چيست؟

ارایــه خدمــات مناســب و  آرمــان اطلــس خــودرو 
بــا کیفیــت بــه مشــتریان گرامــي و نهایتــاً جلــب 
ــاي  ــا ارتق ــز ب ــم ج ــن مه ــت و ای ــان اس ــت ایش رضای
مهــارت پرســنل شــبکه عاملیــن مجــاز میســر نخواهــد 
آموزشــي  هــاي  برنامــه  ســاالنه  بطــور  لــذا  شــد 
تــدارك  ایشــان  تخصــص  افزایــش  بــراي  کاملــي 
دیــده مــي شــود و هــر مســابقه میــزان اثربخشــي 
دهــد. مــي  نشــان  مــا  بــه  را  هــا  آمــوزش  ایــن 
ــودرو  ــس خ ــرکت اطل ــاری ش ــال ج ــن در س همچنی
تــوان  پــر  شــبکه  و  پرســنل  تــاش  بــا  توانســت 
عاملیتهــاي هــاي مجــاز جایــگاه نخســت خدمــات 
ــدگان  ــایر وارد کنن ــا س ــت ب ــروش را در رقاب ــس از ف پ
ــه  ــار رتب ــومین ب ــراي س ــد و  ب ــود کن ــودرو از آن خ خ
ــت  ــه دس ــا ب ــي ه ــن ارزیاب ــخ ادواري ای اول را در تاری
و  خدمــات  زمــان  تعدیــل  کیفیــت،  ارتقــای  آورد. 
افزایــش رضایــت مشــتري، بیانگــر حرکــت صحیــح 
ــت. ــوده اس ــم ب ــن مه ــه ای ــي ب ــت یاب ــیر دس در مس

           شــرکت اطلس خودرو چه برنامه هايي جهت 
استعداديابي و ارتقاء مهارت هاي نيروي انساني در 
ســطح عامليت هــاي خــود در سراســر کشــور دارد؟

آمــوزش و پژوهــش در ســازمان هــا  بــه دالیــل فــراوان 

بــه عنــوان ضرورتــی انــکار ناپذیــر پذیرفتــه شــده 
ــي  ــبب م ــی س ــق علم ــریع و عمی ــرات س ــت. تغیی اس
 شــود کــه هــر از چنــد گاهــی نظریــات، تکنیــک هــا و 
اي  امــور حرفــه  وارد عرصــه  روش هــای جدیــدی 
ــار  ــه ناچ ــرفت ب ــد پیش ــه رون ــرای ادام ــذا ب ــود ل ش
و  هــا  روش  از  برخــی  و  آموخــت  را  آنــان   بایــد 
ــد را کنــار  سیســتم هــای قدیمــی را کــه کارآیــی ندارن
ــا  ــان ب ــای کارکن ــارت ه ــش و مه ــه دان ــت.هر چ گذاش
ــرات  ــی و تغیی ــای علم ــرفت ه ــه، پیش ــای جامع نیازه
داشــته  بیشــتری  انطبــاق  و  هماهنگــی  آوری  فــن 
ــازمان  ــرد و س ــت ف ــان از موفقی ــه اطمین ــد، درج باش
ــه  ــه ب ــازمانی ک ــازی س ــاس بهس ــی رود. اس ــر م باالت
ــام هــای دیگــری چــون توســعه و بالندگــی ســازمانی  ن
ــت  ــانی اس ــروی انس ــازی نی ــده، بهس ــده ش ــز خوان نی
 کــه بــه صــورت آمــوزش هــای ضمــن خدمــت در 
ــوزش  ــام آم ــدف نظ ــود. ه ــی ش ــام م ــا انج ــازمان ه س
بهســازی ســازمان بــه عنــوان یکــی از کارکردهــای 
آوردن  فراهــم  انســانی،  منابــع  مدیریــت   مهــم 
توانایــی  آن  اســاس  بــر  کــه  اســت  ای  زمینــه 
و  آمــده  در  فعــل  بــه  افــراد  بالقــوه  هــای 
شــود. مــي  شــکوفا  آنــان  اســتعدادهای 
ــی  ــای آموزش ــت ه ــاد فرص ــق ایج ــدف از طری ــن ه ای
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آزمــون، آمــاده ســازی خودروهــا ی مــورد اســتفاده 
در آزمــون، دســتگاه هــای عیــب یــاب و تجهیــزات 
کننــدگان  شــرکت  اقامــت  هتــل  هماهنگــی  الزم، 
پایانــی  مراســم  و  پذیرایــی  هماهنگــی  همچنیــن  و 
ــورت  ــات ص ــز اقدام ــر ج ــورد دیگ ــا م ــابقات و ده ه مس
ــد ــي باش ــل از آن م ــون و قب ــول دوره آزم ــه در ط گرفت

        نحوه برگزاري آزمون ها و مراحل آن را 
توضيح فرماييد.

برگــزار  عملــی  و  تئــوری  بخــش  دو  در  آزمــون 
شــد. آزمــون تئــوری شــامل 40 ســئوال، کــه 30 
ســئوال آن بــه زبــان فارســی و 10 ســئوال آن بــه 
ــی  ــون عمل ــود. آزم ــده ب ــي ش ــی طراح ــان انگلیس زب
اســت: بــوده  زیــر  شــرح  بــه  ایســتگاه   4 شــامل 

1       ایستگاه قطعه شناسی و مکانیکی گیربکس اتوماتیک 
2       ایســتگاه عیــب یابی سیســتم مدیریــت موتور وکولر 
3      ایســتگاه عیــب یابــی سیســتم گیربکــس اتوماتیــک 
ــی سیســتم الکتریکــی خــودرو 4      ایســتگاه عیــب یاب

         وجه اشتراک و افتراق چهارمين دوره از 
مسابقات ملي مهارت فني و مسابقات سال هاي 

گذشته چه بوده است؟
اســتفاده از آخریــن مــدل هــای خودروهــای کیــا در 
مســابقات، اســتفاده از عیــب هــای مــدارات الکتریکــی کــه 
درکشــورهای مختلــف بــر روی خودروهــا بوجــود آمــده بود و 
بــا توجــه بــه تازگــی آن هــا باعــث هیجــان آزمــون می شــد.

          در پايان اگر نکته خاصي به نظرتان مي رسد 
بيان فرماييد.

الزم بــه ذکــر اســت، در مراســم پایانــی از 15 نفــر از 
کارشناســان شــرکت اطلــس خــودرو و عاملیــت هــای 
ــورز  ــه MASTER کیاموت ــذ رتب ــه اخ ــق ب ــه موف ــاز ک مج
ــد. ــل آم ــه عم ــر ب ــز  تقدی ــداي جوای ــا اه ــد، ب ــده بودن ش
در پایــان الزم مــی دانــم ازکلیه همکاران شــرکت اطلــس خودرو 
که در جهت هر چه بهتر برگزار شــدن چهارمین دوره مســابقات 
ملــی مهــارت فنــی تــاش نمودنــد صمیمانــه تشــکر نمایــم.
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ــان  ــوزش کارکن ــد. آم ــی یاب ــق م ــان تحق جهــت کارکن
ــان  ــازگاری کارکن ــاق و س ــه انطب ــت ک ــدی اس فرآین
نهایــت  در  و  ســازمانی  متحــول  محیــط  بــا  را 
ــم  ــی فراه ــط بیرون ــا محی ــازمان را ب ــر س ــاق بهت  انطب
ــده نســبت  ــوزش دی ــان آم ــی آورد. در نتیجــه کارکن م
بــه کارکنانــی کــه از ایــن شــاخصه بهــره منــد نیســتند 
ــه تغییــرات ســازمانی و هــم چنیــن تغییــرات جامعــه  ب
ــر واکنــش نشــان مــی دهنــد از آن جــا کــه  ــه ت آگاهان
ــادی  ــدود زی ــا ح ــازمان ت ــی س ــه زندگ ــات و ادام حی
ــراد  ــه دانــش و مهــارت کارکنــان آن بســتگی دارد، اف ب
ــری در کارآمــدی  ــده  نقــش موثرت ماهــر و آمــوزش دی
از طــرف  داشــت.  ســازمانی خواهنــد  وری  بهــره  و 
ــش،  ــات، دان ــزان اطاع ــش می ــا افزای ــوزش ب ــر آم  دیگ
را  آنــان  کارکنــان،  هــای  قابلیــت  و  هــا  مهــارت 
هــای  مســئولیت  قبــول  و  وظایــف  ایفــای  بــرای 
ــی  ــور کل ــه ط ــد. ب ــی کن ــز م ــاده و مجه ــر، آم جدیدت
ــش و  ــی دان ــی و کم ــد کیف ــه رش ــه ب ــازمانی ک در س
 مهــارت کارکنــان خــود مــی اندیشــند و پیوســته 
ــراد  ــان اســت اف فعالیــت هــای آموزشــی در آن در جری
 بــه طــور مســتمر توانایــی هــای خــود را افزایــش 
می دهند و چگونه آموختن و به کار بستن را می آموزند.

بــه  نســبت  خــودرو  اطلــس  شــرکت  اینــرو   از 
جمــع آوري اطاعــات جدیــد پرســنل، شناســایي و 
ارتقــاء مهــارت هــاي نیــروي انســاني همــواره نســبت بــه 
رشــد و نمــو ایــن نیــروي عظیــم اهتمــام ورزیــده اســت.

        اهميت اين مسابقات و تاثير آن ها در 
رتبه يک خدمات پس از فروش را چگونه 

ارزيابي مي کنيد؟
کیفیــت، ســرعت و هزینــه خدمــات محــور اصلــي 
اســتاندارد  و  کیفیــت  بازرســي  شــرکت  ارزیابــي 
نیــز رضایتمنــدي  و  مــي دهــد  تشــکیل  را  ایــران 
مشــتري مکمــل ایــن ارزیابــي مــي باشــد. کلیــه 
ــر و  ــنلي ماه ــود پرس ــا وج ــز ب ــده ج ــرح ش ــوارد مط م
متخصــص میســر نخواهــد شــد و ایــن مســابقات 7 
ــد:  ــي آورن ــان م ــه ارمغ ــا ب ــراي م ــر را ب ــتاورد زی دس

1     تســهیل در تحقق اهداف سازمانی 
2      بهبود کمی و کیفی خدمات ارائه شــده توســط 

شرکت اطلس خودرو
3      تقویت روحیه پرســنل و ایجاد ثبات در شــبکه 

عاملین مجاز
4      تقویت حس وفاداری و همبســتگی کارکنان 

نسبت به شرکت اطلس خودرو
5      جلوگیری از تداخل مســئولیت ها و وظایف و 

کاهش دوباره کاری ها در ســازمان 
6     شــکوفا کردن استعدادهای نهفته کارکنان 

7     ایجاد زمینه رشــد و موفقیت در امور شــغلی پرسنل

         سطح کيفي اين دوره از مسابقات را 
چطور ارزيابي مي کنيد.

ــهاي  ــم در بخش ــاش همکاران ــا ت ــاه ه ــه م ــه ب ــا توج ب
آمــوزش و پشــتیباني فنــي ایــن دوره از مســابقات بســیار 
متفــاوت، تخصصــي و عملیاتــي برگــزار گردیــد و مطابــق 
برنامــه ریــزي، آمــوزش هــاي پیــش بینــي شــده در حین 
مســابقه نیــز محقــق گردید.جــا دارد از تیــم برگزارکننــده 
مســابقات و واحدهــاي پشــتیبان فــروش، بازاریابــي، 
ــم. ــي نمای ــکر و قدردان ــي اداري تش ــک و مال انفورماتی

بــا محمد کاظمي، سرپرســت آمــوزش فني 
و امــور عامليــن مجاز واحد خدمــات پس از 
فــروش در خصــوص چند و چــون برگزاري 
چهارمين دوره مســابقات ملــي مهارت فني  

گفــت و گويــي داشــتيم که مــي خوانيد.

         اقدامات صورت گرفته در طول دوره 
آزمون و قبل از آن را بيان فرماييد.

از حــدود چهــار مــاه قبــل از برگــزاری مســابقات، 
مقدمــات الزم بــرای انجــام ایــن مهــم پیــش بینــی شــده 
بــود، اقدامــات صــورت گرفتــه بــه شــرح زیــر مــي باشــد:
ــن  ــوری: در ای ــی و تئ ــون عمل 1- طراحــی ســواالت آزم
بخــش تیمی از کارشناســان زبده وظیفه طراحی ســواالت 
را بــر عهــده داشــتند، ایــن تیــم بــا اســتفاده از تجربیــات 
فنــی اقــدام بــه تســت عیــب هــای روز و متنــوع بــر روی 
ــد ســواالت  ــا بتوانن ــا  نمــوده ت ــف کی ــای مختل خودروه
مــد نظــر خــود بــر روی خودروهــا را طــرح ریــزی نمایند. 
مســابقات: برگــزاری  شــرایط  نمــودن  فراهــم   -2
ــا در  ــت ه ــی عاملی ــان فن ــور کارشناس ــی حض هماهنگ



        محمد رضا گرامي: حضور برند کيا  به مراتب 
بيشتر از قبل در بازار خودروهاي وارداتي

در امتداد اطلس ۱0

چهارميــن دوره مســابقات ملــي مهــارت فنــي ، در چهــار آذر مــاه بــه کار خــود پايــان داد. ايــن  دوره 
از مســابقات بســيار متفــاوت نســبت بــه ســال هــاي قبــل برنامــه ريــزي و اجــرا شــد. هــدف از آن 
آمــوزش در حيــن رقابــت و ســنجش کارايــي و مهــارت شــرکت کننــدگان بــود، طــي آن شــش تــن بــه 
عنــوان برنــدگان معرفي شــدند. هــادي آريا منــش از عامليــت 118- جالليان رتبه ي نخســت، احمد 
خانپــور از عامليــت 11۹- رنجبر/باقــري، محمــد رضا ســميعي زفرقنــدي از عامليت 117- ســميعي 
زفرقنــدي، رتبــه دوم و ابولفضــل روشــنفکر از عامليــت 424- هاشــمي، محمــد مهــدي افشــاري از 

عامليــت ۳1۳- امامــي و محمــود حــدادي از عامليــت 10۳- باليــران رتبــه ســوم را کســب کردنــد.

برگزاري چهارمين دوره مسابقات ملي مهارت فني 
در محيطي رقابتي و انگيزشي

محمــد رضــا گرامــي، رئیــس هلدینــگ اطلــس داران، نیز 
در ایــن مراســم ضمــن خــوش آمــد گویــي بــه مهمانــان 
ــرکت  ــي در ش ــج خوب ــاهد نتای ــبختانه ش ــت: خوش گف
اطلــس خــودرو بــوده ایــم و امیــد اســت بــا بــه کارگیــري 
ــر مشــکات  مهــارت هــا و تجــارب تــک تــک پرســنل ب
ــرفت روز  ــد و پیش ــث رش ــده و باع ــق آم ــش رو فائ پی
افــزون شــرکت باشــیم. وي در ادامــه بــر ایــن مهــم تاکید 
 کــرد کــه انتظــارات شــرکت کیــا موتــورز چندیــن برابــر 
ســال هــاي قبــل بــوده و طــي برنامــه ریــزي هــاي صورت 
گرفتــه، شــرکت اطلــس خــودرو مــي بایســت مطابــق بــا 
اســتانداردهاي در نظــر گرفتــه شــده بــراي رســیدن بــه 
ــت  ــار اس ــزود: انتظ ــد. وي اف ــاش نمای ــداف ت ــن اه ای
ــازار  ــل در ب ــب بیشــتر از قب ــه مرات ــا ســهمي ب ــد کی برن
ــم در  ــن مه ــه ای ــد ک ــي حاصــل نمای ــاي واردات خودروه
ــس خــودرو  ــر اطل ــق ت ــاي  دقی ــزي ه ــه ری ــایه برنام س
ــا مشــارکت عاملیــت هــاي محتــرم در سراســر کشــور  ب
ــان  ــي در پای ــا گرام ــد رض ــد. محم ــد ش ــق خواه محق
ضمــن آرزوي موفقیــت بــراي برنــدگان ایــن دوره از 

المپیــاد فنــي تصریــح کــرد: جایــگاه ایرانــي و باالخــص 
بایــد درباالتریــن  پرســنل شــرکت اطلــس خــودرو 
رتبــه هــاي فنــي منطقــه خاورمیانــه قــرار گیــرد.

 

بــا  داران  اطلــس  هلدینــگ  رئیــس  مقــام  قائــم 
دوره  چهارمیــن  اختتامیــه  مراســم  در  حضــور 
و  ســام  از  پــس  فنــي  مهــارت  ملــي  مســابقات 
ــي،  ــان فارس ــه زب ــن ب ــه حاضری ــي ب ــوش آمدگوی خ
در  خــود  کاري  ســوابق  از  مختصــري  شــرح   بــه 
رده هــاي ارشــد ســازمان هــاي جهانــي ماننــد مدیریــت 
ــا، اشــاره  ــو، کی ــي ام دابلی ــودي، ب ــاي آئ نمایندگــي ه
کــرد. وي در ادامــه افــزود کــه از 18 ســالگي بــه 
عنــوان تکنســین تعمیــرگاه کارش را شــروع کــرده 
ــوده  ــي را پیم ــل ترق ــبانه روزي مراح ــاش ش ــا ت و ب
اســت. وي در پایــان ضمــن تبریــک بــه برنــدگان 
ــرد:  ــاره ک ــي اش ــارت فن ــاد مه ــن دوره المپی چهارمی
امــروز روز جشــن شــما اســت، از ایــن روز لــذت 
ببریــد و لحظــات شــادي را بــراي خــود بســازید.

        هايدن لشل: کسب موفقيت در سايه تالش
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ــي 30 مــاه زمــان جهــت خــروج اولیــن  نیازمنــد 18 ال
ــار  ــذا انتظ ــد و ل ــي باش ــد م ــوط تولی ــودرو از خط خ
ــدت  ــاه م ــد در کوت ــاي جدی ــاي برنده ــد خودروه تولی
ــادي  ــال زی ــا احتم ــد ام ــي باش ــار م ــي دور از انتظ کم
بــراي حضــور برندهــاي جدیــد صرفــاً در غالــب واردات 
ــا  ــه داد: ب ــود. وي ادام ــم ب ــک خواهی ــاد کوچ و در ابع
ــا  ــي و ب ــاي واردات ــازار خودروه ــت در ب ــش رقاب افزای
توجــه بــه ســاماندهي واردات خــودرو در کشــور از 
ــالم  ــي س ــاي رقابت ــاد فض ــته و ایج ــال گذش ــر س اواخ
در بــازار خودروهــاي وارداتــي، خانــواده اطلــس خــودرو 
قــدرت خــود را جهــت عرضــه در ایــن بــازار بــا آغــوش 
ــد در  ــاي جدی ــود در بازاره ــت خ ــرا و موفقی ــاز پذی ب
ــرد:  ــد ک ــت. وي تاکی ــد گرف ــده جشــن خواه ســال آین
ــس  ــواده اطل ــط خان ــده توس ــب ش ــاي کس ــت ه موفقی
خــودرو از جملــه افتخــار کســب رتبــه نخســت خدمــات 
ــراي  ــدگان ب ــه وارد کنن ــن کلی ــروش در بی ــس از ف پ
ســومین ســال پیاپــي مرهــون تــاش تــک تــک 
ــت  ــژه عاملی ــه وی ــودرو ب ــس خ ــواده اطل ــاي خان اعض
ــد  ــي باش ــور م ــر کش ــرکت در سراس ــد ش ــاي توانمن ه
ــدداً از  ــمرده و مج ــم ش ــت را مغتن ــا دارد فرص ــه ج ک
ــي  ــراي کســب افتخــارات پ تــاش تــک تــک ایشــان ب
ــل  ــر عام ــم. مدی ــکر نمای ــودرو، تش ــس خ ــي اطل در پ
ــا در  ــا اظهــار امیــدواري و ب اطلــس خــودرو در پایــان ب
ــده  ــه ش ــر گرفت ــي در نظ ــداف متعال ــن اه ــر گرفت نظ
ــارکت و  ــا مش ــرد: ب ــان ک ــر نش ــاري خاط ــال ج در س
ــس خــودرو  ــت همــه عاملیــت هــاي شــرکت اطل حمای
شــاهد موفقیــت روز افــزون شــرکت خواهیــم بــود و در 
ــتمرار  ــد اس ــش نیازمن ــش از پی ــي بی ــه زمان ــن بره ای
تــاش و حضــور ارزشــمند کلیــه عاملیتهــا مــي باشــیم.

۱۱در امتداد اطلس

 

مدیــر عامــل اطلــس خــودرو در مراســم اختتامیــه 
چهارمیــن دوره مســابقات ملــي مهــارت فنــي، بــا اشــاره 
بــه فضــاي مثبــت تجــاري کشــور و انتظــار رونــد مثبــت 
در گــزارش آقــاي آمانــو )مدیــر کل آژانــس بیــن المللــي 
انــرژي اتمــي( کــه در مرحلــه اعــام نهایــي مــي باشــد 
پیــش بینــي نمــود کــه براســاس آن تصمیــم گیــري هــا 
بــراي رفــع کامــل تحریــم هــا بــه زودي صــورت پذیــرد 
کــه بــا تاییــد ایشــان مبنــي بــر تحقــق حرکــت دولــت 
ایــران در راســتاي تعهــدات ارائــه شــده بایســتي شــاهد 
شــکوفا شــدن بیــش از پیــش دســتاوردهاي مذاکــرات 
کلیــه  بــا  مالــي  ارتباطــات  برقــراري  و  اي   هســته 
بانــک هــاي جهانــي و رفع کامــل تحریم هاي هســته اي 
در دوره پســا تحریــم باشــیم. ایشــان خاطــر نشــان کــرد:

تمایــل  اظهــار  شــاهد  اخیــر  هــاي  مــاه   طــي 
شــرکت هــاي خودروســازي خارجــي بــراي واردات 
ــت را  ــن واقعی ــا ای ــیم ام ــي باش ــور م ــد در کش و تولی
ــب  ــازي قط ــال س ــه فع ــت ک ــر داش ــد در نظ ــز بای نی
ــل  ــبینانه حداق ــرایط خوش ــد در ش ــاري جدی ــاي تج ه

        فرهاد احتشام زاد: خانواده اطلس خودرو در 
بازار رقابتي امروز، با موفقيت  عمل خواهد کرد

        فرامرز شهيدي: ايجاد تصوير مطلوب از برند 
در ارتباط با مخاطبان

کاســترول،  شــرکت  فــروش  مدیــر  فرامرزشــهیدي، 
ــد  ــن برن ــرد ای ــه عملک ــا اشــاره ب ــن مراســم ب ــز در ای نی
ــاي  ــل ه ــور و مکم ــن موت ــه روغ ــال در زمین ــر فع معتب
مرتبــط، و بیــش از 115 ســال حضــور موفــق در بــازار و 
همچنیــن پیشــرو در توســعه روانکارهــاي بــه روز گفــت: 
ایجــاد تصویــر مطلــوب از برنــد در ارتبــاط بــا مخاطبــان 
ســرلوحه کار مــا بــوده و ســعي بــر ایــن داشــتیم کــه طي 
ســال هــا فعالیــت بــر ایــن مهــم وفــادار بمانیــم. شــهیدي 
ــوآوري  ــور مگناتــک کاســترول یــک ن افــزود: روغــن موت
ــه  ــه ب ــکاري اســت ک ــاوري روان ــرد در فن ــه ف منحصــر ب
عنــوان یــک نتیجــه از تحقیقــات علمــي گســترده بــراي 
شناســایي راه حــل حفاظــت موتــور در طــول ســه مرحلــه 
ــت  ــردن و حرک ــرم ک ــدازي، گ ــي )راه ان ــه رانندگ چرخ
نرمــال( مــي باشــد، وي در ادامــه بــه همــکاري مشــترك 
اطلــس خــودرو و کاســترول و مزایــاي برندینــگ مشــترك 
ــا  ــري از مشــتریان ب ــه ســطح باالت ــه دسترســي ب از جمل
ــد،  ــدگان جدی ــرف کنن ــذب مص ــترك، ج ــات مش تبلیغ
افزایــش حجــم فــروش، ایجــاد حــوزه تخصصــي و ایجــاد 
و افزایــش وفــاداري مصــرف کننــدگان و ... اشــاره کــرد.
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هــادي آريا منــش از عامليت 118- جالليان،
نفر اول

احمــد خانپــور از عامليت 11۹- باقري-رنجبر
نفر دوم

محمدرضا سميعي زفرقندي از عامليت 117- 
سميعي زفرقندي،

نفر دوم

برگــزاري مســابقات و آمــوزش هایــي کــه توســط شــرکت 
اطلــس خــودرو صــورت مــي پذیــرد باعــث رشــد و ترقــي 
ــان  ــا و کارشناس ــت ه ــه عاملی ــزه در کلی ــاد انگی  و ایج

 برگزاري مسابقات باعث 
رشد، ترقي و ايجاد انگيزه در 

عامليت ها

موفقيت کسب شده به واسطه 
آموزش هاي مستمر  در شرکت 

اطلس خودرو

به دست آوردن مهارت و 
تجربه هاي جديد با حضور در 

اين مسابقات

مــي شــود،  ســطح علمــي بــاالي ایــن دوره از مســابقات 
را مــي تــوان یکــي از برجســته تریــن نقــاط آن دانســت. 
ــون  ــي و آزم ــاي آموزش ــه ه ــودن برنام ــرده ب ــه فش البت
المپیــاد در دو روز، کمــي باعــث خســتگي و کاهــش 
انــرژي برخــي از شــرکت کننــدگان شــد کــه خوشــبختانه 
ــه توســط  ــي ک ــه ي تفریحــي جذاب ــه واســطه ي برنام ب
برگزارکننــدگان تــدارك دیده شــده بــود، انرژي از دســت 
ــندي  ــراز خرس ــن اب ــان، ضم ــد. در پای ــي ش ــه بازیاب رفت
ــا   ــم ت ــي دان ــه م ــود وظیف ــر خ ــام اول،  ب ــب مق از کس
زحمــات ســایر رقبــا را نیــز ارج نهــاده و قدردانــي نمایــم.

ــه ي حضــور در مســابقات  در ســال هــاي گذشــته تجرب
ــراي  ــي ب ــتم ول ــور داش ــان موت ــرکت آس ــابه، در ش مش
ــودرو و در  ــس خ ــرکت اطل ــه در ش ــود ک ــار ب ــن ب اولی
مســابقات فنــي حضــور پیــدا مــي کــردم. در اولیــن روز 
مســابقه کــه همــکاران  بــا تجربــه را دیــدم،  شــاید برایــم 

ــه حضــور  ــار تجرب ــن ب ــراي دومی ــه اینکــه ب ــا اشــاره ب ب
ــرکت  ــي در ش ــارت فن ــي مه ــاد مل ــابقات المپی درمس
در  کــه  ســوم  ي  دوره  در  دارم.  را  خــودرو  اطلــس 
ــردم  ــب ک ــم را کس ــام شش ــد،  مق ــزار ش ــال 92 برگ س
ــد  ــتمر واح ــم و مس ــاي منظ ــوزش ه ــف آم ــه لط ــه ب ک

ــان 10  ــم در می ــه بتوان ــود  ک ــاور ب ــل ب ــر قاب ــي غی کم
ــا  ــه ب ــي ک ــت های ــس از صحب ــي پ ــم.  ول ــر اول باش  نف
شــرکت در  مســابقات  ایــن  کننــدگان   برگــزار 
کــه  مثبتــي  انــرژي  و  داشــتم  خــودرو  اطلــس 
توانســتم   بــود،   قالــب  عظیــم  رویــداد  ایــن  بــر  
هــا  آزمــون  در  بیشــتري  نفــس  بــه  اعتمــاد  بــا 
بــه کــه  شــاکرم  را  خــدا  اکنــون  کنــم.  شــرکت 
ــس  ــرکت اطل ــه در ش ــي ک ــوزش های  واســطه ي  آم
خــودرو توســط اســاتید محتــرم آقایــان مــراد پــور 
و علیپــور در مــدت 9 مــاه حضــور خــود داشــتم،  
واجــب  خــود  بــر  و   کنــم  کســب  را  دوم   رتبــه 
مــي دانــم از حمایــت هــاي مدیــران عاملیــت 119 
آقایــان باقــري و رنجبــر، تشــکر و قدردانــي نمایــم.

آمــوزش شــرکت اطلــس خــودرو و راهنمایــي هــاي 
ــه ي دوم  ــب رتب ــه کس ــق ب ــال، موف ــي 2 س الزم در ط
و مــدال نقــره شــدم. روحیــه ي همــکاري و ایجــاد یــک 
ــل  ــي قاب ــودرو واقعیت ــس خ ــي در اطل ــواده صمیم خان
ــه ي  3 ســال همــکاري  لمــس مــي باشــد کــه در تجرب
بــا ایــن شــرکت، کامــًا مشــهود بــوده اســت و جــا دارد 
ــران و پرســنل گرامــي  ــاش و زحمــات تمامــي مدی از ت
شــرکت اطلــس خــودرو تشــکر نمــوده و از خداونــد 
ــن شــرکت را خواســتارم.   ــزون ای متعــال پیشــرفت روزاف
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ابوالفضل روشنفکر از عامليت 424- هاشمي سيگاري،
نفر سوم

محمد مهدي افشاري از عامليت ۳1۳- امامي
نفر سوم

محمود حدادي  از عامليت 10۳- باليران،
نفر سوم

بــا توجــه بــه اولیــن تجربــه حضــور در مســابقات مهارت 
ــا دیــدگاه کســب تجربــه و آشــنایي بیشــتر در  فنــي، ب
ایــن مســابقات شــرکت کــردم، امــا بــه دلیــل دارا بودن 
ــابقات   ــن مس ــتم در ای ــل، توانس ــي از قب ــه های تجرب

سطح باالي مسابقات از 
لحاظ امکانات و تکنولوژي

برگزاري مسابقات و حس 
رقابت، باعث ايجاد انگيزه، رشد 

و پيشرفت در پرسنل

ايجاد کسب تجربه و مهارت در 
فضاي رقابتي و دوستانه 

مقــام ســوم را کســب نمایــم.  فضــاي مســابقات بســیار 
رســمي بــود و از لحــاظ امکانــات و تکنولــوژي در 
ــرار داشــت و از لحــاظ ســطح علمــي  ــي ق ســطح باالی
 شــاهد رقابتــي بســیار فشــرده و نفســگیر بودیــم. 
در آزمــون هــاي عملــي از آخریــن مــدل هــاي خــودرو 
ــود. و  ــده ب ــتفاده ش ــاب اس ــب ی ــاي عی ــتگاه ه و دس
 بــه دســت آورن مهــارت و تجربــه هــاي جدیــد از 
ــن دوره از  ــن در ای ــاي م ــي ه ــن دریافت ــا ارزش تری ب
مســابقات بــود. در پایــان از آقایــان هاشــمي ســیگاري و 
مهنــدس صالحي و فرهمند راد که بنده را در راه کســب 
ــد، کمــال تشــکر را دارم. ایــن موفقیــت حمایــت کردن

ــن  ــت بی ــس رقاب ــق ح ــي و خل ــابقات مل ــزاري مس برگ
عاملیــت هــاي مجــاز در سراســر کشــور،  باعــث ایجــاد 
انگیــزه، رشــد و پیشــرفت در پرســنل مــي شــود. 
شــخصاً اعتقــاد دارم کارکنــان اجرایــي اطلــس خــودرو 

ــران و همــکاران محتــرم شــرکت  ــر از مدی ضمــن تقدی
ــار  ــومین ب ــراي س ــه ب ــحالم ک ــودرو، خوش ــس خ اطل
افتخــار حضــور در المپیــاد فنــي شــرکت اطلــس 
ــند  ــر دارم و خرس ــتان دیگ ــار دوس ــودرو را در کن خ
ــان  ــب و هیج ــت جال ــن رقاب ــتم  در ای ــه توانس از اینک
تجربــه،  کســب  ضمــن  و  کــرده  شــرکت   انگیــز 

ــا  ــد ت ــاد برآمدن ــن المپی ــراي ای ــس اج ــي از پ ــه خوب ب
ــراي  ــدگان ب ــرکت کنن ــي ش ــش ذهن ــا تن ــراب ی اضط
ــب  ــانند. اینجان ــل برس ــه حداق ــت را ب ــور در رقاب حض
المپیــاد  ایــن  برگــزاري  کیفیــت  کــه،  معتقــدم 
ــن  ــور در ای ــه ي حض ــت. تجرب ــوده اس ــاال ب ــیار ب بس
مســابقات تجربــه ي خیلــي خوبــي بــراي اینجانــب 
ــه  ــران اطلــس خــودرو و ب ــوده اســت. از همــه ي مدی ب
ــر  ــه خاط ــروش، ب ــس از ف ــات پ ــش خدم ــوص بخ خص
ــال  ــن ح ــي و در عی ــاي رقابت ــن فض ــردن ای ــم ک فراه
دوســتانه سپاســگزارم و از آقــاي امامــي بــه خاطــر 
تمــام حمایــت هــا و شــرایط مناســبي کــه بــراي 
ــکر را دارم. ــال تش ــت، کم ــرده اس ــاد ک ــنل  ایج پرس

ــطح  ــوزم. س ــدي را بیام ــب جدی ــا و مطال ــارت ه مه
علمــي مســابقات هماننــد ســال هــاي گذشــته، بســیار 
بــاال بــود و از نظــر کیفــي، در اســتاندارد بســیار خوبــي 
برگــزار شــد. رقابــت در ایــن دوره از مســابقات بســیار 
ــان، در  ــکاران و رقیب ــه ي هم ــود و کلی ــر ب ــرده ت فش
ــت  ــوان نخس ــب عن ــراي کس ــتي، ب ــظ دوس ــار حف کن
ــتان  ــام دوس ــان از تم ــد. در پای ــادي نمودن ــاش زی ت
جهــت  خــودرو  اطلــس  شــرکت  در  همــکاران   و 
خدمــات  ي  عرصــه  در  فنــي  هــاي  آمــوزش 
 تشــکر و قــدر دانــي مــي کنــم و امیــدوارم کــه 
ســال هــاي متمــادي در کنارشــان،  بــر تجــارب 
ــي در  ــود گام ــه ي خ ــه نوب ــم ب ــم و بتوان ــود بیفزای خ
جهــت پیشــرفت بیــش از پیــش ایــن شــرکت بــردارم.



در امتداد اطلس۱۴

المپياد از نگاه دوربين
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تازه هاي کيا۱6

رتبه بندي ايمني پنج ستاره  
کيا اپتيما و اسپورتيج کامال جديد  

امتیــاز  اســپورتیج  و  اپتیمــا  مــدل خــودرو  هــر دو 
ــه  ــت بزرگســاالن، ک ــراي امنی ــه خصــوص ب ــي را ب باالی
بــه ترتیــب 89 درصــد و 90 درصــد مــي باشــد را 
دریافــت کــرده انــد. همچنیــن امنیــت بــراي سرنشــینان 
ــاالي  ــه ب ــوار رتب ــا س ــوان اپتیم ــافرین ج ــودك و مس ک
اســپورتیج ســوار  بــراي کســاني کــه  و  86 درصــد 
اســت.  شــده  گــزارش  امتیــاز  درصــد   83 هســتند 
ــش  ــي های ــر توانای ــه خاط ــاً ب ــا مخصوص ــودرو اپتیم خ
در ارائــه ســطح بــاال و یکســان محافظــت از کلیــه 
ــن  ــه در ای ــت. ک ــرار گرف ــتایش ق ــورد س ــینان م سرنش
راســتا آزمــون هــاي تصــادف از روبــرو و کنــاره بــا 
ــتقرار  ــل اس ــز مح ــات و نی ــه مختص ــر گون ــه ه ــه ب توج
سرنشــینان در داخــل خــودرو انجــام شــده اســت.

همــان  یــا  اروپــا  در  کیــا  فــروش  پــر  اور  کــراس 

ــت  ــي اش در محافظ ــبب توانای ــه س ــز ب ــپورتیج نی اس
 از سرنشــینان بــا هــر گونــه مختصاتــي و در کلیــه 
ــت  ــاص در تس ــي خ ــور خیل ــه ط ــز ب ــا و نی ــي ه صندل
ســتون هــاي کنــاري خــودرو مــورد ســتایش قــرار گرفت.
تکنولــوژي هــاي فعــال کمکــي ایمنــي بــه عنــوان 
محافظــت  حــد  باالتریــن  ي  ارائــه  بــراي  ابــزاري 
مــدل  در  کلیــدي  هــاي  ویژگــي  سرنشــینان،  از 
آن  نتیجــه ي  در  کــه  هســتند  کیــا  جدیــد  هــاي 
 safty assist گــروه  در  درصــدي   71 امتیــاز  هــا 
)بخــش بســیار مهــم از فراینــد آزمایشــي مســتقل 
ــت. ــده اس ــل ش ــودرو حاص ــر دو خ ــراي ه NCAP( ب

ويژگي هاي ايمني فعال با تکنولوژي سطح باال
اســپورتیج،  و  اپتیمــا  جدیــد  کامــا  خــودروي 
تکنولــوژي  باالتریــن  کــه  هســتند  مدلــي  دو 
لحــاظ  از  موتــورز  کیــا  توســط  هــا   آن  در   نویــن 
ــه راننــده  ــراي کمــک ب فــن آوري هــاي ایمنــي فعــال ب
ــرو  ــادف از روب ــوع تص ــال وق ــري از احتم ــت جلوگی جه
یــا همــان شــاخ بــه شــاخ طراحــي شــده اســت.
ــداري  ــرل پای ــتم کنت ــتاندارد سیس ــات اس ــت ثب مدیری
ــرل  ــن کنت ــت تضمی ــودرو در حقیق ــر خ )VSM(، در ه
تعــادل در طیــف گســترده ای از شــرایط، بــه ویــژه 

افتخــار کســب باالتریــن رتبــه حفاظــت، در 
آخریــن دور از آزمــون ایمنــي بــه خودروهاي 
کامــًا جدیــد اپتیمــا و اســپورتیج کیــا، 
باشــد.  مــي  ســتاره  پنــج  همــان  کــه 
ــت. ــده اس ــا ش ــط Euro NCAP اعط توس

 www.kia-buzz.com  منبع:                      
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۱7 تازه هاي کيا

ــار  ــن کن ــردن در حی ــز ک ــه ترم ــاز ب ــده نی چنانچــه رانن
کشــیدن خــودرو داشــته باشــد، کــه ایــن امــر بــه کنتــرل 
)ESC( و سیســتم های بســیار  الکترونیکــي  پایــداري 
پیشــرفته الکترونیکــی  رل فرمان وابســته اســت. VSM و 
ESC بــه محــض اینکــه هــر یــک از سنســورهاي خــودرو، 
ــا  ــوند ت ــي ش ــال م ــد فع ــف کنن ــش را کش ــدان کش فق
راننــده بــا خیــال راحــت خــودروي خــود را کنتــرل کنند.
هــر دو مــدل جدیــد با تکنولــوژي هــاي ایمنــي اختیاري، 
بســته به نیاز بازار در دســترس مي باشــند کــه عبارتند از: 

 )AEB( سیستم ترمز خودکار اضطراري    
هشــدار  وظیفــه  سیســتم  ایــن  واقــع  در  کــه 
در  و  خطرنــاك  وضعیــت  مــورد  در  راننــده  بــه 
نهایــت تصمیــم گیــري مســتقل بــه جــاي راننــده 
دارد عهــده  بــر  را  خــودرو  کــردن  متوقــف  بــراي 

)LKAS( سیستم نگهدارنده بین خطوط    
ــال  ــا فع ــه ب ــت ک ــي اس ــتم امنیت ــک سیس ــع ی در واق
کــردن آن چــراغ اخطــار، زنــگ هشــدار و کمربنــد 
ایمنــي بــه راننــده هشــدار داده مــي شــود کــه از 
ــت. ــده اس ــرف ش ــیر منح ــارج و از مس ــاده خ ــط ج خ

        )HBA( سیستم تنظیم نور باال    
بــا  تنظیــم خــودکار چــراغ هــاي جلــوي خــودرو 
و شــرایط جــاده نقلیــه  بــه دیگــر وســائل  توجــه 

)SLIF( سیستم اطاعات محدود سرعت    
از  اســتفاده  بــا  ســرعت  مجــاز  حــد   نمایــش 
دوربیــن هایــي کــه عائــم کنــار جاده را کشــف مــي کند.

)BSD( سیستم تشخیص نقطه کور    
نمایشــگرهای روی آینــه کــه جهــت هشــدار بــه راننــده 
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد، زمانــی روشــن خواهــد 
ــود.  ــده بش ــور رانن ــه ک ــودروی وارد منطق ــه خ ــد ک ش

)RCTA( سیستم هشدار دهنده ترافیک پشت خودرو    
حرکــت  عقــب  ســمت  بــه  خــودرو  کــه  زمانــی 
دیگــر  و  موانــع  وجــود  بــه  نســبت  کنــد  مــی 
دهــد. مــی  هشــدار  ســر  پشــت  در  خودروهــا 
اپتیمــا کامــا جدیــد، با سیســتم کــروز کنترل  هوشــمند 
ــه  ــه شــده اســت، ب ــن خــودرو تعبی پیشــرفته کــه در ای
ــیله  ــن از وس ــه ام ــک فاصل ــظ ی ــا حف ــودکار ب ــور خ ط

ــد. ــي کن ــم م ــودرو را تنظی ــرعت خ ــي س ــه روبروی نقلی

طراحي يک بدنه قوي تر، ايمني بيشتري را براي 
خودرو تضمين مي کند

ســاختار اســپورتیج و اپتیمــا جدیــد بــه طــور محسوســي 
ــرا  ــي خــود مــي باشــند زی ــر از مــدل هــاي قبل ــوي ت ق
ــا مقاومــت  ــوالد ب ــا ف ــه آن ه در قســمت اعظمــي از بدن
ســطح بــاال و یشــرفته قــوي تــر )AHSS( اســتفاده شــده 
ــه اپتیمــا جدیــد از  اســت. در حــال حاضــر نیمــي از بدن
AHSS ســاخته شــده کــه ایــن خــود، نمایانگــر اســتفاده 
ــي،  ــدل قبل ــا 150 در صــد بیشــتر از م ــوالد ت ــن ف از ای
ــود، مــي باشــد.  کــه تنهــا 20 در صــد اســتفاده شــده ب
ــزان  ــدي در می ــش 450 درص ــت افزای ــر اس ــایان ذک ش
ــه کار رفتــه در خــودرو باعــث فخــر  چســب مهندســي ب
اپتیمــا مــي باشــد و نتیجــه ایــن تغییــرات تــا 50 درصــد 
نســبت بــه مــدل هــاي جایگزیــن در میــزان مقاومــت در 
ــرده  ــودي ایجــاد ک ــاي پیچشــي خــودرو بهب حرکــت ه
ــرم  ــو گ ــم 8.6 کیل ــال وزن آن ه ــن ح ــت و در عی اس
ســبک تــر شــده اســت. حــال بایــد راجــع بــه اســپورتیج 
ــا در  ــه اپتیم ــبت ب ــي نس ــودرو حت ــن خ ــه ای ــت ک گف
صــد فــوالد AHSS بیشــتري بهــره مــي بــرد، کــه از 18 
درصــد مــدل هــاي ســه نســل قبــل بــه 51 در صــد در 
ایــن مــدل جدیــد ارتقــا یافتــه اســت کــه باعــث یکــي از 
افتخــارات اســپورتیج مــي باشــد. بــا تقویــت فــوق العــاده 
چشــمگیر هســته ســاختاري خــودرو جدیــد اســپورتیج، 
مقاومــت در حرکــت هــاي پیچشــي خــودرو تــا 39 
درصــد بــه نســبت نســل هــاي قبــل، ارتقــا یافتــه اســت. 
سیســتم ایمنــي مجهــول خــودرو بــا توجــه بــه حفاظــت 
ایربــگ هــا بــراي کلیــه سرنشــینان و نیــز قــاب 
ــودك  ــوص ک ــي مخص ــراي صندل ــتاندارد ISOFIX ب اس
ــور  ــه منظ ــف دوم ب ــده در ردی ــاز دارن ــال ب ــاط اتص و نق
ــا  ــر و نوجــوان و ی ــي سرنشــینان جــوان ت ــظ و ایمن حف
کــودك تضمیــن مضاعــف بــراي آن ایجــاد شــده اســت.



سبقت ۱8

کسب مجوز رانندگي خودکار نوادا توسط کيا موتورز

ــدوار  ــداي امی ــا و هیون ــده کی ــر خوان ــي خواه دو کمپان
ــز  ــودکار و نی ــام خ ــوژي تم ــد تکنول ــا بتوانن ــتند ت هس
بخشــي خــودکار را در شــرایط دنیــاي واقعــي بــه آزمایش 
ــراي نقشــه  ــي ب ــک بخــش مهم ــه ی ــد ک ــي بگذارن علم
ــا  ــد. کی ــي باش ــا م ــرکت کی ــودکار ش ــي خ راه رانندگ
در صــدد ایــن اســت کــه تــا ســال 2020 کیاهــاي 
ــتانداردهاي  ــا اس ــق ب ــه منطب ــود ک ــودکار خ بخشــي خ
محیــط زیســت مــي باشــند را بــه عنــوان یکــي از اولیــن 
ــا 2030  ــازار ت ــه ب ــود ب ــودکار خ ــام خ ــاي تم خودروه
ــن  ــذاري ای ــرمایه گ ــن س ــه آغازی ــد مرحل ــي کنن معرف
تکنولــوژي توســط دو کمپانــي خواهــر خوانــده بــه رقــم 
ــا  ــه شــرکت ه ــد. ک ــي رس ــا 2018 م ــارد دالر ت 2 میلی
را قــادر خواهــد ســاخت تــا بتواننــد سیســتم تکنولــوژي 
راننــده(  بــه  پیشــرفته مســاعدت  )سیســتم   ADAS
ــري  ــترده ت ــداد گس ــد آن تع ــه پیام ــد ب ــعه دهن را توس
ــن  ــرد. ای ــد ک ــتخدام خواه ــره را اس ــین خب  از مهندس
ــاي  ــي خودروه ــل آت ــه نس ــر ب ــذاري منج ــرمایه گ س
شــد.  خواهــد  آینــده  هــاي  ســال  در   هوشــمند 

تــاي وون لیــم؛ قائــم مقــام گــروه شــرکت خــودرو ســازي 
موسســه مهندســي و تحقیقات پیشــرفته مرکــزي توضیح 
داد: حجــم گســترده اي از تحقیقــات و آزمایشــات شــدید 
بــر روي محصــول بــه منظــور اثبــات خــودروي خــودکار 
در عالــم واقعیــت در حــال فراینــد مــي باشــد. بــا ســپاس 
از ایــن مجــوز مــا بــه عنــوان خودروســاز قــادر خواهیــم 
بــود تــا تکنولــوژي هــاي رانندگــي تمــام خــودکار 
 خودمــان را کــه در حــال حاضــر در مراحــل اولیــه توســعه 
ــاي  ــر روي خودروه ــاص ب ــز خ ــا تمرک ــد را ب ــي باش م
انتقــال قــدرت مختلــف  متنــوع موتــور و سیســتم 
خودروهایمــان تســریع نماییــم. اطمینــان داریــم کــه در 

ــار مجــوز رانندگــي خــودکار  بــراي اولیــن ب
ــش  ــراي آزمای ــورز، ب ــا موت ــرکت کی ــه ش ب
تکنولــوژي رانندگــي خــودکارش توســط 
ــت ــده اس ــا ش ــکا اعط ــواداي آمری ــت ن ایال
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ــي  ــراي رانندگ ــم ب ــا، ه ــات م ــن ابداع ــت جدیدتری نهای
ــراي  ــي را ب ــودکار، رانندگ ــي خ ــودکار و بخش ــام خ تم
ــاخت ــم س ــر خواهی ــن ت ــا ام ــاده ه ــدگان ج ــه رانن کلی

سيستم پيشرفته مساعدت به راننده کيا
ــتم  ــه سیس ــز ب ــاي مجه ــي خودروه ــراي معرف ــا ب کی
ADAS در ســال هــاي آینــده برنامــه ریــزي کــرده 
و بــازه وســیعي از وجــود امکانــات و عملکــرد هــاي 
جدیــدي را بــراي خودروهــاي ســال 2020 در نظــر 
دارد. ایــن تســهیات و امکانــات خودرویــي شــامل: 

TJA    )سیستم کمک در ترافیک(
HAD  )سیستم رانندگي خودکار در اتوبان(

UAD  )سیستم رانندگي خودکار شهري(
ESS    )سیستم توقف اضطراري(

AUP  )سیستم پارك خودکار اتومبیل(
ــاي  ــن آوري ه ــیعي از ف ــف وس ــا، طی ــان ه ــه زم درهم
جدیــد ADAS رانندگــي دقیــق تــر، مــورد پســند مالکان 
خــودرو را موجــب مــي شــود. ایــن ســري از تســهیات 
تکنولــوژي بــه جــز تســهیات فنــي و تکنولــوژي موجــود 
در محصــوالت فعلــي کیــا ایــن جرگــه از تســهیات 
ــا  ــات خودروه ــه امکان ــه بقی ــز ب ــد نی ــوژي جدی تکنول

ــاي  ــامل خودروه ــود ش ــن خ ــد و ای ــد ش ــه خواه اضاف
نیــز  اســپورتیج  و  جدیــد  کامــًا  اپتیمــا   ســورنتو، 
مــي باشــد. ایــن تســهیات و امکانــات بــه منظــور 
ــي  ــي طراح ــردن رانندگ ــر ک ــت ت ــردن و راح ــن ک  ام
شــده انــد و ایــن امــکان را بــه مشــتریان مــي دهــد کــه 
ــش رو را  ــرات پی ــت خط ــن فرص ــت و اولی ــرع وق در اس
ــد.  دریابنــد و عکــس العمــل درســتي را مــد نظــر بگیری

آپشن هاي موجود در محصوالت فعلي کيا شامل 
مواردي همچون: 

LPWS  )سیستم خبر دهنده خروج از بین دوخط(
LKAS   )سیستم نگهدارنده کمکي بین خطوط(  
BSD     )آگاهي از وضعیت نقطه کور در خودرو(

AEB     )سیستم ترمز اضطراري(
ASCC    )سیستم هوشمند و پیشرفته کروز کنترل(

کیــا در صــدد این اســت کــه تا 15 ســال آینــده خــودروي تمام 
خــودکار خــود را معرفــي کنــد. بــا توانمنــد کــردن خودروهــا از 
طریق سیســتم ADAS براي ارتباط مســتقیم، موثر و مســتقل 
بــا دنیــاي اطــراف کیــا خواهــد توانســت خودروهــاي خــود را 
بــراي یــک رانندگــي امــن و مرقــوم بــه صرفــه مجهــز کنــد.

 www.kia-buzz.com  منبع:                      



انواع تعليق مستقل جلو:
)Mc pherson( 1    تعليق مک فرسون

زمانــی کــه کمک فنــر در درون فنــر لــول قــرار گیــرد بــه ایــن 
ترکیــب اصطاحــا Strut گفتــه می شــود. البتــه ایــن ترکیب 
قرارگیــری کمــک و کمک فنــر همیشــه Strut خوانــده 
نمی شــود، بلکــه تنهــا زمانــی، ترکیــب کمک فنــر قــرار گرفته 
ــر انجــام  درون فنــر را Strut می نامنــد کــه ایــن دو عــاوه ب
وظایــف اصلــی خــود، بــا حــذف ســیبک و َطَبــق بــاال، نقــش 

دانش ۲0

فلسفه وجود سيستم تعليق       

ــت در آوردن  ــه حرک ــرای ب ــبی ب ــل مناس ــد، مح ــطح باش ــاف و مس ــم ص ــدر ه ــر چق ــاده ه ــک ج ی
ــی  ــه توانای ــت ک ــاز اس ــتمی نی ــه سیس ــس ب ــت. پ ــاال،  نیس ــرعت ب ــا س ــز ب ــن فل ــد تُ ــا چن ــک ی ی
کاهــش ضربــات، تکان هــا و لرزش هــای ناشــی از شــرایط جــاده را داشــته باشــد. عــاوه بــر 
ایــن، یــک خــودرو بایــد در مقابــل تغییــر مقــدار بــار وارده و تغییــر نقطــه ثقــل، انعطاف پذیــر 
بــوده و توانایــی مواجــه بــا آن هــا را داشــته باشــد. در صــورت نبــود سیســتمی بــرای تغییــر 
واژگــون می شــود.  یــا  و  از مســیر منحــرف شــده  پیــچ  ابتــدای  تعــادل، خــودرو در  وضعیــت 

انواع سيستم  تعليق:
ــته  ــه دو دس ــترده ب ــور گس ــه ط ــق ب ــتم های تعلی سیس
ــر  ــه ه ــوند ک ــیم می ش ــتقل تقس ــر مس ــتقل و غی مس
ــی می باشــند.  ــواع متفاوت ــز شــامل ان ــن دو نی ــک از ای ی

)dependent( 1    غير مســتقل، ثابت يا وابســته
 بــه طــور معمــول از یــک اکســل یک پارچــه، بــرای هــر 
دو چــرخ یــک محــور اســتفاده می شــود؛ کــه چرخ هــا را 
بــه مــوازات یک دیگــر و عمــود بــر اکســل نگــه مــی دارد 
و زمانــی کــه تنظیــم یــک چــرخ بــر هــم بخــورد، 
ــورد،  ــد خ ــم خواه ــر ه ــز ب ــل آن نی ــرخ مقاب ــم چ تنظی
هم چنیــن اگــر یــک چــرخ بــا دســت اندازی روبــرو 
ــوازی  ــز م ــرود چــرخ دیگــر نی ــن ب ــا پایی ــاال ی شــود و ب
ــد.   ــد ش ــع خواه ــت واق ــن حرک ــر ای ــت تاثی ــا آن تح ب

)Independent( 2    تعليق مستقل
در نوع مســتقل )Independent( که نوع پیشــرفته تری 

ــتقل  ــت مس ــی حرک ــرخ توانای ــود،هر چ ــوب می ش محس
و بــدون تاثیــر گرفتــن از چــرخ مقابــل را داراســت. 
ــتقل هــر چــرخ بــه صــورت مســتقل  در تعلیــق مس
ــذارد. ــي گ ــر نم ــر تاثی ــرخ دیگ ــرده، در چ ــاش ک ارتع
از مهمتریــن قطعاتــي کــه در تعلیــق مســتقل وجــود دارد 
اتصــاالت و مفصلهــاي ســیبکي این گونه تعلیق مي باشــد.
ســیبک هــا در عیــن حــال که بــه خوبــي حرکــت بین دو 
قطعــه را بــدون کمتریــن اصطحــکاك فراهم مــي کنند در 
معــرض نیروهــاي کششــي و فشــاري زیــادي نیز هســتند.

در تعلیــق مســتقل، نوســان هــر چــرخ بــه چــرخ دیگــر 
ــر  ــاي وارد شــده ب ــد و نیروه ــال نمــي یاب و شاســي انتق
ــده و  ــذب ش ــق ج ــتم تعلی ــیله سیس ــه وس ــا ب ــرخ ه چ
ــاد  ــاش زی ــر ارتع ــا در اث ــود. ام ــي ش ــتر م ــي بیش  ایمن
ــرم و آزادي عمــل  ــه فنریــت ن ــوط ب چــرخ هــا، کــه مرب
بیشــتر آنهاســت، تغییــرات زاویــه اي چــرخ هــا زیاد شــده 
و الســتیک ســایي افزایــش مــي یابــد. مخــارج تعمیــر و 
ــت. ــاد اس ــز زی ــتقل نی ــق مس ــد تعلی ــداري و تولی نگه

یــک رابــط را نیز مابین سیســتم تعلیق و شاســی ایفــا نمایند. 
ــور  ــک مح ــر و ی ــق در زی ــک طب ــق ی ــوع تعلی ــن ن در ای
نســبتا بلنــد در بــاالي اهــرم چــرخ بــه کار مــي رود 
دارد. وجــود  پاییــن  طبــق  در  ســیبک  یــک  تنهــا  و 

زمانــی کــه فرمــان را مــی چرخانیــد، بــه صــورت فیزیکــی، 
ــش  ــرای چرخ ــر ، ب ــک فن ــه کم ــه Strut و محفظ مجموع
ــن چرخــش  ــرای اینکــه ای چــرخ ها،چرخیــده مــی شــود. ب
ــه  ــه کار رفت ــر ب ــاالی فن ــد، در ب ــاق بیافت ــتم اتف در سیس
اســت. شــده  داده  قــرار  مخصــوص  صفحــه  یــک 

تاثیر پذیري چرخ ها از یکدیگر در سیستم غیر مستقل
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)Multi-link( ۳     تعليق مستقل با اهرم طولي
در تعلیــق مســتقل بــا اهــرم طولــي از یــک یــا دو اهــرم 
نیرومنــد طولــي براي سیســتم تعلیق اســتفاده مــي کنند.

اهــرم:  چندیــن  بــا  جلــو  مســتقل  تعلیــق 
ــق  ــوع طب ــه ن ــبیه ب ــق ش ــوع تعلی ــن ن ــاس کار ای اس
دوبــل مــي باشــد بــا ایــن تفــاوت کــه بــه جــاي وجــود 

مزاياي تعليق مک فرسون:
1- سادگي ساختمان تعلیق و ارزاني قیمت تمام شده و 

تعمیرات آن
2- عیب یابی و تعمیرات آسان

3- الســتیک ســایي چــرخ زیــاد نمــي باشــد. ولــي نیروي 
زیــادي بــه تکیــه گاه باالیــي کمــک فنــر وارد مــي شــود .
در بیشــتر خودروهــاي کیــا ماننــد: پیکانتــو، ســراتو، ریو و 
اپتیما از سیســتم تعلیق مک فرســون اســتفاده شده است.
)double wishbone( 2       تعليق مستقل طبق دوبل 

یکــي از محکــم تریــن تعلیــق هــاي مســتقل نــوع 
طبــق دوبــل اســت.طبق هــا اهــرم هــاي مثلــث شــکلي 
قاعــده  کــه  انگلیســی(   A حــرف  )شــبیه   هســتند 
ــل  ــیله مفص ــه وس ــان ب ــي و راسش ــه رام شاس ــا ب آن ه

ســیبکي بــه اهــرم چــرخ اتصــال داده شــده اســت.
ایــن طبــق هــای جناغــی شــکل مــی توانــد بــه 
سیســتم  نــوع  ایــن  در  تــک  یــا  دوبــل  صــورت 
ذیــل( شــکل  )مطابــق  رونــد.  کار  بــه  تعلیــق 
ــز  ــي نی ــر مارپیچ ــق از فن ــوع تعلی ــن ن ــوال در ای معم
ــن  ــن ای ــا بی ــودرو م ــت خ ــي کنند.سگدس ــتفاده م اس
ــازه  ــت و اج ــه اس ــرار گرفت ــکل ق ــی ش ــق جناغ دو طب
حرکــت عمــودی بــه ســمت بــاال و پاییــن را بــرای 
سگدســت فراهــم مــی کنــد.در ایــن نــوع سیســتم 
تعلیــق طبــق پاییــن بیشــترین بــار را تحمــل مــی کنــد.
در  ایــن نــوع تعلیــق همــه ي نیروهــاي عمــودي، 
عرضــي و طولــي بــه وســیله اهــرم هــاي تعلیــق جــذب 
ــار، انــدك  شــده و تغییــر زوایــاي چــرخ در اثــر تغییــر ب
بــوده و الســتیک ســایي بــه حداقــل مــي رســد.

طبــق هــاي صلــب از اهــرم هایــي اســتفاده شــده اســت 
ــه صــورت مســتقل مــي تواننــد عمــل  کــه هــر کــدام ب
کننــد و نیرویــي کــه در ســر پیــچ هــا بــه محــور چــرخ 
وارد مــي شــود بســیار کمتــر خواهــد شــد. دقــت کنیــد 
ــر  ــر مارپیچــي و کمــک فن ــق فن ــوع تعلی ــن ن ــه در ای ک
از هــم جــدا هســتند )برخــاف سیســتم مــک فرســون(.
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به ندای قلبتان گوش کنيد
 ۷ راه برای اعتماد کردن به حس ششم

يــک مطالعــه اخيــر ســن برنــدگان جايــزه نوبــل، مخترعيــن بــزرگ، و دانشــمندان را پيگيــری کــرده اســت. پژوهشــگران دريافتــه 
 انــد کــه اکثــر کارهــای مبتکرانــه در اواخــر ســی ســالگی، يــا حداقــل يــک دهــه کامــل، بــرای هــر شــغل، رخ داده انــد. حتــی در 

زمينــه هــای علــوم و رياضيات، موفقيت های بزرگ و خالقانه اغلب نيازمند ده ســال کار يا بيشــتر هســتند.

روانشناسي

ذهن ما به دنبال راحتی است 
قلبمان به دنبال حقيقت 

ذهنــم درهــم  و برهــم شــده بود. آشــفته و عصبانــی بودم. 
احســاس می کــردم اینطــرف و آنطــرف کشــیده می شــوم.

را  آن  نمی توانســتم  ولــی  می کشــید  فریــاد  قلبــم 
او  و  بــود  گرفتــه  را  وجــودم  همــه  تــرس  بشــنوم. 
بــود کــه راه را نشــانم مــی داد. روحــم می جنگیــد.
وقت هــا  بیشــتر  معضاتــی  چنیــن  تصمیمــات، 
شــک  بــه  منجــر  کــه  اســت  ســختی  بســیار  کار 
خواهیــد  احســاس  و  می شــود  خــود  بــه  کــردن 
شــده اید. خــارج  زندگــی  جریــان  از  کــه  کــرد 

و  ام  بــوده  دنبــال خواســته هایم  بــه  مــن همیشــه 
بــه نــدای قلبــم گــوش کــرده ام. ترجیــح می دهــم 
اینطــور زندگــی کنــم. امــا، بــرای چنیــن زندگــی 
کــه  از چیــزی  بزرگ تــر  بســیار  بــه چیــزی  بایــد 
باشــم.  داشــته  اعتمــاد  دارم،  کنتــرل  آن  روی 

ياد گرفته ام که در تصميم گيری هايم به 
صدای بدن و قلبم گوش کنم. 

ــخت  ــد س ــات می توان ــر احساس ــردن ب ــه ک ــه تکی گرچ
باشــد. بیشــتر مــا از غرایــز اصلی مــان دوریــم و درعــوض 
ــه  ــر گرفت ــان را در ب ــرس ذهنم ــه ت ــم ک ــازه می دهی اج
ــد. ــه کن ــا دیکت ــه م ــان را ب ــه راهم ــارات جامع و انتظ

مــن بــه قیمــت از دســت دادن روحــم، بــا وعــده 

ــی  ــدم و وارد زندگ ــوا ش ــش اغ ــت و آرام ــیرین امنی ش
و  داشــتم  را  آرزویــش  کــه  چیــزی  از  کــه  شــدم 
احســاس می کــردم لیاقتــش را دارم بســیار دور بــود.
گاهی اوقــات، تصمیــم اشــتباه، آســانترین تصمیــم بــه نظر 
ــان دوســت دارد  ــه ذهنم ــازی اســت ک ــن ب می رســد. ای
انجــام دهــد تــا احســاس کاذبــی از امنیــت بــه مــا بدهــد.

ذهن ما به دنبال راحتی است.
 قلبمان به دنبال حقيقت.

تاثیر گــذار  و  بــزرگ  تصمیمــات  می خواهیــم  وقتــی 
ــرس  ــد؟ ت ــی می افت ــه اتفاق ــم چ ــان بگیری ــر زندگیم ب
ــر  ــان بلندت ــای در ذهنم ــد، صداه ــه می کن ــا غلب ــر م ب
کــه  می کننــد  مجبورمــان  و  می شــوند  قاطع تــر  و 
ناامیدانــه  نفس مــان  کنیــم.  دوری  کــردن  خطــر  از 
ــم. ــاب کنی ــاده ترین راه را انتخ ــه س ــد ک ــاش می کن ت
امــا مــا همیشــه بــا توجــه بــه قلبمــان تصمیــم 
ذهنــی  فضــای  از  را  تصمیمــات  نمی گیریــم، 
دســت  در  را  مــا  زندگــی  بیشــتر  کــه  می گیریــم 
دارد. نگــه  کوچــک  را  مــا  می کنــد  ســعی  و  دارد 

ذهــن نگــران مــا، طــرف مــا نیســت. هرچیــزی کــه تــرس 
ــه عشــق ترجیــح دهــد، دوســت و یاورمــان نیســت.  را ب
اگــر 60 تــا 80 درصــد از افــکار مــا در روز منفــی باشــد 
چطــور می توانیــم یــاد بگیریــم تصمیماتمــان را براســاس 
ــه  ــم ن ــت بگیری ــوب اس ــان خ ــاً برایم ــه واقع ــزی ک چی

چیــزی کــه آســان تر اســت  یــا اینکــه چطــور می توانیــم 
از گرفتــن تصمیــم اشــتباه بخاطــر تــرس دوری کنیــم؟
آلبــرت انیشــتین مــي گویــد: )مــن بــه الهامــات و 
‘احســاس  گاهی اوقــات  دارم.  بــاور  ششــم  حــس 
می کنــم’ کــه حــق بــا مــن اســت. امــا ‘نمی دانــم’ 
کــه واقعــاً اینطــور اســت یــا نــه.( وقتــی انتخابــی 
انجــام  غریــزی  و  عمیــق  دانســتن  یــک  براســاس 
ــه  ــود، متوج ــاس می ش ــان احس ــه در قلبم ــود ک می ش
می شــویم کــه نتیجــه آن بــرای خودمــان و راهــی 
ــت.  ــوده اس ــر ب ــم بهت ــش رو داری ــی پی ــه در زندگ ک
ــت. ــن راهنمــای ماس ــن و عاقل تری ــا عالی تری ــدن م ب

خامــوش  خــَرد  بگیریــم  یــاد  اســت  کافــی  فقــط 
دهیــم،  گــوش  آن  بــه  و  داده  تشــخیص  را  هــا  آن 
ایــن  بــه  ذهنمــان.  گمراه کننــده  زمزمــه  بــه  نــه 
کرده ایــم. دنبــال  را  عمیق تــر  ندایــی  ترتیــب، 

علمــی غریــزی برگرفتــه از روح کــه هرچــه هســت، 
بهتریــن فرصــت را پیــش روی مــا قــرار می دهــد.
ــا  ــح ب ــه 3 صب ــکاری ک ــش غیرقابل ان ــای دان آن تکه ه
صــدای بلنــد بــه ســراغتان می آیــد را می شناســید؟ ایــن 
ــا خودتــان اســت، دقیقــاً در زمانــی کــه  مکالمــه شــما ب
اصــًا انتظــارش را نداریــد. معلــم درونــی ماســت، خــودی 
ــان. ــان، روح الهی ت ــود معنوی ت ــت، خ ــان اس ــه درونت ک

ــم  ــس داری ــج ح ــا پن ــد: ) م ــي گوی ــاکس م ــور س الی
را می شناســیم و قدردانشــان هســتیم،  کــه آن هــا 
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ــم  ــا دوســت داری ــد. م ــان زندگــی پیــش بروی ــا جری و ب
ــان  ــه بدنم ــی کوچکــی ک ــرل ماشــین فضای ــه در کنت ک
اســت باشــیم امــا بــدن مــا بــا دســتور مــا یــا بــدون آن 
ــیدن  ــس کش ــه نف ــا ب ــد. م ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ب
ــد  ــد. خداون ــان می تپ ــان همچن ــم و قلبم ــه می دهی ادام
ــت و  ــتنی اس ــوش و دوست داش ــده، باه ــودی پیچی موج
مــن کامــًا مطمئنــم اگــر توانســته ســیاره ها و ســتاره ها 
را خلــق کنــد، می توانــد راه درســت را هم نشــان مــا دهد.

ــد  ــد، راک ــت می مان ــی آب ثاب ــد. وقت ــت کني 6   حرک
فیزیکــی  نظــر  از  اگــر  هــم  مــا  زندگــی  می شــود. 
بی حرکــت بمانیــم، راکــد می شــود. وقتــی بــا یــک 
ــه  ــن کاری ک ــتید، بدتری ــه رو هس ــزرگ روب ــم ب تصمی
بدهیــد  اجــازه  اســت کــه  ایــن  بکنیــد  می توانیــد 
ــم  ــد. مه ــه دهی ــت ادام ــه حرک ــد ب ــد. بای ــان کن فلجت
ــد. ــکان دهی ــان را ت ــط بدنت ــا، فق ــه کج ــه ب ــت ک نیس

7   خلــق کنيــد. گاهی اوقــات خیلــی از اکتشــافات 
ــی کــه می نویســم بــه ســراغم می آیــد.  مــن در زمان
ــا کیبــورد تمــاس پیــدا  ــتانم ب اجــازه می دهــم انگش
کننــد و وقتــی شــروع بــه تایــپ کــردن می کنــم، 
پاســخ  کــه  می شــود  هوشــمندی  ســیال  جریــان 
ــود دارد. ــردم را در خ ــر می ک ــه آن فک ــه ب ــواالتی ک س

ــما  ــب ش ــن قل ــتقیم بی ــی مس ــط ارتباط ــت خ خاقی
ــید  ــید، می نویس ــی می کش ــر نقاش ــت. اگ ــان اس و جه
گــم  کــردن  خلــق  در  را  خودتــان  می ســازید،  یــا 
طریــق  از  قلبتــان  کــه  اســت  آنوقــت  و  کنیــد 
رســانه هنرتــان، حقیقــت را بــه زبــان خواهــد آورد.
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قابــل  لمــس  مــا  بــرای  را  دنیــا  کــه  حس هایــی 
 - هســتند  هــم  دیگــری  حس هــای  امــا  می کنــد. 
حس هــای مرمــوز، حــس ششــم - کــه بــه همــان 
انــدازه حیاتــی هســتند امــا آنهــا را نمی شناســیم.(

عاقــل  صــدای  بيــن  می توانيــم  چطــور  خــوب 
درونمــان کــه حقيقــت را می گويــد و صدايــی 
کــه ســعی در کوچــک نگــه داشــتن مــا دارد و 
باشــيم، تشــخيص دهيــم؟ نمی گــذارد شــجاع 

موثــر  راه  تنهــا  مــا  نفــس  بکشــيد.  نفــس    .1
ــه  ــان و درنتیج ــا بدنم ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــرای ارتب ب
بیــن  فضــای  بــه  شــدن  ملحــق  اســت.  حقیقــت 
برایمــان  ارتباطــی  کانــال  یــک  روحمــان،  و  بــدن 
می گیریــم  الهــام  و  ایــده   آن  از  کــه  می کنــد  بــاز 
می فهمیــم. را  انتخاب هایمــان  پشــت  حقیقــت  و 

وقتــی زندگــی ســخت می شــود، بنشــینید و نفــس 
بکشــید. چــه حســی داریــد؟ نفســتان را عمیق تــر 
کنیــد، ادامــه دهیــد و خیلــی زود ذهنتــان آنچنــان بــاز 
می شــود کــه می دانیــد چــه کاری برایتــان بهتــر اســت.

و  دوســتان  کنيــد.  اعتمــاد  خودتــان  بــه   .2
می خواهنــد.  مــا  بــرای  را  بهتریــن  مــا   خانــواده 
فقــط  امــا  باشــیم  شــاد  کــه  می خواهنــد  هــا  آن 
ــه چیــز برایتــان  ــتید کــه می دانیــد چ خودتــان هس
کــه  می کننــد  تصــور  مــا  دوســتان  اســت.  بهتــر 
برحســب تجربیاتــی کــه داشــته اند پاســخ ســواالت 
مــا را می داننــد و خانواده مــان هــم براســاس نیــازی 
ــد. ــان می کنن ــد نصیحتم ــا دارن ــت از م ــه محافظ ــه ب ک

فوق العــاده ای  حمایتــی  منابــع  هــا  آن  دو  هــر 

هســتند امــا هیــچ کــدام پاســخ ســواالت شــما را 
ــه  ــه هم ــا توصی ــف ب ــد مخال ــر بخواهی ــد. اگ نمی دانن
نــدارد.  اشــکالی  رویــد،  پیــش  اطرافتــان  آدم هــای 
مســیر  در  را  شــما  قلبتــان  و  شماســت  انتخــاب 
داد. خواهــد  حرکــت  دارد  نظــر  در  کــه  خاصــی 

ــا  ــی وقت ه ــيد. خیل ــانه ها باش ــال نش ــه دنب ۳    ب
راه  بهتریــن  دادن  نشــان  بــرای  کــه  همزمانی هایــی 
بــاور  مــن  می گیریــم.  نادیــده  را  می افتنــد  اتفــاق 
ــعی  ــه س ــتند ک ــا هس ــودآگاه م ــانه ها ناخ ــن نش دارم ای
ــه  ــد ب ــد. بای ــرار کن ــاط برق ــان ارتب ــا خودآگاهم دارد ب
تصادفــات توجــه کنیــم و نشــانه های ظریفــی کــه 
ــای  ــف انتخاب ه ــمت کش ــه س ــا را ب ــت م ــن اس ممک
بهتــری بــرای زندگــی راهنمایــی کنــد را ببینیــم. 

4   لبخنــد بزنيــد و بگذريــد. گاهی اوقــات وقتــی 
ــادی  ــه رو می شــویم، فشــار زی ــا تصمیمــات ســخت روب ب
ــام  ــت را انج ــه کار درس ــم ک ــان وارد می کنی ــر خودم ب
ــه  ــم ک ــم بفهمی ــوش می کنی ــه فرام ــا ک ــا آنج ــم، ت دهی
زندگــی ســفری زیبــا اســت و از مجموعــه ای از تجربیــات 
هیچوقــت  مــا  انتخاب هــای  اســت.  شــده  تشــکیل 
خــود  در  را  درس هایــی  هــا  آن  نیســتند،  اشــتباه 
ــم. ــاز داری ــه آن هــا نی ــرای رشــد کــردن ب ــد کــه ب دارن
بدانیــد کــه هــر اتفاقی هــم که درنتیجــه اعمالمــان بیفتد، 
بهتریــن اتفــاق در آن زمــان بــرای مــا خواهد بــود. لبخند 
ــد. ــذت ببری ــی ل ــفر زندگ ــد و از س ــاد کنی ــد، اعتم بزنی

برايتــان  را  بهتريــن  جهــان  کــه  بدانيــد    5
ــرده  ــا ک ــود را ره ــد خ ــات بای ــی  اوق ــد. گاه می خواه
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خانم ها و آقايان

عرض تسليت

همکار گرامي جناب آقاي احمد مدرسيه

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي حميد نصرالهي 

با نهایت تاثر و تاسف درگذشت پدر همسر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و 
برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي محمد سعيدي 

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.
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۲5عامليت هاي مجاز

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1۳۹4/10/01
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