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اطلس خودرو و چشــم انداز موفقیت در خدمات پس از فروش

کوتاه و خواندنی

روايــت يک موفقیت جهاني براي اطلس خودرو
ســرمايه انســاني نقش آفريني کرد، اجراي برنامه هاي انگیزشــي در شرکت اطلس خودرو

آشــنايي با اعضاي جديد و ارتقاء يافته خانواده اطلس خودرو

وقتــي به جاي بنزين، هوا مي زنیم

چرا بايد روغن ترمز تعويض شــود؟

درباره برند ســازي شخصي بیشتر بدانیم

امداد جاده اي خرداد 96

افراد شــاد، هرگز اين کار ها را نمی کنند

خانواده اطلس

لیســت عاملیت هاي شرکت اطلس خودرو

انداز   اطلس خودرو و چشم 
از فروش موفقیت در خدمات پس 

ســرمقالــه

بــا شــروع فصــل تابســتان و آغــاز ســفرهای تابســتانی, اولیــن 
موضوعــی کــه ذهــن راننــدگان را بــه خــود معطــوف مــی دارد, 
عملکردبهینــه سیســتم سرمایشــی و تهویــه مطبــوع خــودرو و 

همچنیــن اطمینــان از ســامت خــودرو مــی باشــد. 

ــای  ــرویس ه ــی و س ــد تخصص ــام بازدی ــتا انج ــن راس  در ای
دوره ای بیش از پیش احساس می شود.

ــودرو,  ــس خ ــرکت اطل ــروش ش ــس از ف ــات پ ــد خدم واح
بــه  آرامــش  را در جهــت آســایش و  خدمــات ویــژه ای 
هموطنــان عزیــز ارائــه مــی دهــد, تــا آنهــا بتواننــد بــا ذهنــی 
آســوده و بــا اطمینــان کامــل از عملکــرد خــودرو از ســفرهای 

ــد. ــذت ببرن ــواده ل ــار خان ــود در کن ــتانی خ تابس

ــس  ــرکت اطل ــتریان در ش ــه مش ــب ب ــات مناس ــه خدم ارائ
ــتا  ــن راس ــه در ای ــا جائیک ــزائی دارد ت ــت بس ــودرو اهمی خ
اقدامــات زیــادی در جهــت آمــوزش بــه پرســنل خــود داشــته 
اســت و باعــث بســی افتخــار اســت کــه اعــام کنیــم شــرکت 
اطلــس خــودرو, توانســت مــدال نقــره چهارمیــن دوره المپیــاد 
جهانــی مشــاوران ســرویس 2017 کیــا موتــورز را از آن خــود 
کنــد و ایــن نشــان از اهمیــت موضــوع, ارتبــاط بــا مشــتری و 

ــه مشــتریان اســت. ــه خدمــات مناســب ب ارائ

در راســتای شــعار پشــتیبان, همچــون خانــواده کیــا, شــرکت 
اطلــس خــودرو همــواره در تــاش اســت کــه بهتریــن و 
ــه  ــی ارائ ــواران ایران ــا س ــه کی ــات را ب ــن خدم ــب تری مناس
دهــد و در ایــن مســیر همیشــه موفــق عمــل کــرده و کســب 
مقــام نخســت خدمــات پــس از فــروش در بیــن شــرکت هــای 
ــی نشــان از  ــن ســال پیاپ ــرای چهارمی ــده خــودرو ب وارد کنن

ــوع دارد. ــن موض ــت ای اهمی

شــرکت اطلــس خــودرو در مســیر واقعــی خدمــت رســانی بــه 
مشــتریان عزیــز قــرار دارد و ایجــاد امنیــت و رفــاه از اهــداف 

ایــن شــرکت اســت.

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رايگان
 شماره 84

تولیــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد بازاريابــي
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و تولید:                             مريم ســديو
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کســب حداکثر امتیاز ممکن توسط کیا اپتیما در تست 
 IIHS تصادف

نســخه 2017 اپتیمــا اخیــرا توســط موسســه ایمنــی IIHS مــورد ارزیابــی 
تمامــی  در  خــودرو  ایــن  اســت.  شــده  منتشــر  آن  نتایــج  و  گرفتــه  قــرار 
باالتریــن  توانســته  نهایــت  در  و  شــده  ظاهــر  موفــق  بســیار  هــا  تســت 
کنــد. خــود  آن  از  را   Top Safety Pick Plus یعنــی  ممکــن  امتیــاز 

البتــه ایــن امتیــاز فقــط بــه مــدل هایــی کــه پــس از مــاه مــارس 2017 
ــراه  ــه هم ــا ب ــدل ه ــن م ــرا ای ــت؛ زی ــه اس ــاص یافت ــد، اختص ــده ان ــد ش تولی
ــت  ــا قابلی ــای LED ب ــراغ ه ــرو و چ ــادف از روب ــگیری از تص ــای پیش ــن ه آپش
ــختگیری  ــال موسســه IIHS س ــوند. امس ــی ش ــه م ــنایی ارای ــرل شــدت روش کنت
ــرای  ــاز Top Safety Pick Plus دارد. ب ــای امتی ــه اعط ــبت ب ــتری نس بیش
ــت  ــج تس ــر پن ــد در ه ــده بای ــرکت کنن ــودروی ش ــاز خ ــن امتی ــه ای ــتیابی ب دس
ــد  ــت عبارتن ــج تس ــن پن ــد؛ ای ــب کن ــوب را کس ــاز خ ــده امتی ــب داده ش ترتی
از برخــورد کوچــک از گوشــه جلویــی، برخــورد متوســط از گوشــه جلویــی، 

کیــا موتورز حمل و نقــل بازیکنان و میهمانان رســمي جام 
2017 را عهده دار شــد کنفدراســیون های فیفا 

بــراي اطمینــان از بهتریــن پشــتیباني حمــل و نقــل در جــام کنفدراســیون هــای فیفا 
2017، کیــا موتــورز 83 خــودرو را فراهــم آورده اســت. مراســم رســمی تحویــل ایــن 
خودروها در تاریخ 8 جون و در اســتادیوم اســپارتاک مســکو پایتخت روسیه برگزار شد.
ــم  ــود و 8 تی ــي ش ــاز م ــون آغ ــخ 17 ج ــا در تاری ــای فیف ــیون ه ــام کنفدراس  ج
ــورگ  ــنت پترزب ــگاه س ــوالی در ورزش ــه دوم ج ــی ک ــازی نهای ــور در ب ــراي حض ب
برگــزار مــي شــود، بــا یکدیگــر رقابــت خواهنــد داشــت. قهرمانــان 6 قــاره )اســترالیا، 
ــي  ــام جهان ــان ج ــراه قهرم ــه هم ــال( ب ــد، پرتق ــک، نیوزیلن ــیلي، مکزی ــرون، ش کام
ــود. ــد ب ــت خواهن ــن تورنمن ــر در ای ــای حاض ــم ه ــیه(، تی ــان )روس ــان و میزب آلم
کیاموتــورز بــه عنــوان شــریک خودرویــي رســمي فیفــا، ناوگانــی قدرتمنــد 
ــراي  ــید را ب ــپورتیج و س ــورنتو، اس ــاوي، س ــای موه ــتگاه از خودروه ــامل 83 دس ش
ــدگان  ــن و نماین ــان، مدعوی ــا، میهمان ــال، داوره ــی فوتب ــاي مل ــم ه ــي تی جابجای
ــورز  ــن کیاموت ــت. همچنی ــه اس ــر گرفت ــابقات در نظ ــن مس ــول ای ــمي در ط رس

کراس اوور کوچك با طراحي چشــم نواز و قوي

stonic را معرفي کرد کیا موتورز خودروي 
کیــا، خــودروي کــراس اوور کوچــک در رده کاس B را بــا طراحــي زیبــا و چشــم نــواز کــه در 
مرکــز طراحــي اروپایــي خــود طراحــي کــرده اســت را بــه نــام stonic به بــازار معرفــي کرد.

خودروهــاي  کارایــی  و  بدنــه  طراحــي  از  الهــام  بــا  خــودرو  ایــن 
اســت. شــده  طراحــي  شــرکت  ایــن  بزرگتــر   بلنــد  شاســي 

نــام Stonic ترکیبــي از Speedy و Tonic اســت کــه بــه اولیــن و آخریــن نــت در گام 
موســیقي بــر مــي گــردد. نــام Stonic معــرف خودرویــی چــاالک مــی باشــد کــه حــرف 
ــرای عرضــه خواهــد داشــت. هــای تــازه ای در کاس خودروهــای شاســی بلنــد کوچــک ب

ظاهــري  ســقف  انحنــاي  فــرد  بــه  منحصــر  طراحــي  و  ســقف  هــاي  ریــل 
چــراغ  فــرد  بــه  منحصــر  طراحــی  و  اســت  داده  خــودرو  ایــن  بــه  اســپورت 
کنــد. مــی  تقویــت  را   Stonic نگــر  آینــده  و  جوانانــه  ظاهــر  عقــب،  هــای 

ایــن خــودرو بــا ترکیبــي از خطــوط تیــز افقــي و ســطوح نــرم تــراش خــورده، 
ارمغــان  بــه  را  بــه ســطح زمیــن  نزدیــک  ارتفــاع  و  ابعــاد جمــع و جــور  یــک 
مــي آورد. کابیــن اروپایــي طراحــي شــده ایــن خــودرو بــا بکارگیــري خطــوط صــاف، نــرم 
 Stonic ــی ــي باشــد. فضــای داخل ــي م ــاي هندســي، انعکاســي از نمــاي بیرون ــرم ه و ف
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قدرت نمایي کیا در بازار رقابت آمریکا
کیا برنده جایزه رضایتمندی 2017 اتوپاسفیك شد

کیــا موتــورز بــار دیگــر برتــری خــود را در بــازار آمریــکا بــه نمایــش گذاشــت و ســه 
ــدند.  ــاب ش ــا انتخ ــن خودروه ــوان رضایت بخش تری ــرکت به عن ــن ش ــودروی ای خ
ــزا  ــور اعــام کــرد ســه خــودروی اپتیمــا، کادن ــا تایمــز، کیــا موت ــه گــزارش کری ب
و اســپورتیج برنــده جایــزه رضایتمنــدی اتوپاســفیک 2017 شــدند. ســدان اپتیمــا 
بــرای دومیــن ســال متوالــی بــه عنــوان بهتریــن خــودروی ســایز متوســط انتخــاب 
ــن خــودرو در کاس خودروهــای ســواری  ــوان بهتری ــه عن ــزا ب شــد و ســدان کادن
بــزرگ انتخــاب شــد همچنیــن اســپورتیج نیــز عنــوان بهتریــن شاســی بلند را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. مرکــز تحقیقاتــی آتوپاســیفیک هــر ســاله خودروهــا را 
ــد.  ــدی می کن ــکان از خودروهــای جدیدشــان رتبه بن ــت مال ــزان رضای براســاس می
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ــاخت کارخانه کیاموتورز در هند س
کیــا موتــورز تفاهــم نامــه ســاخت کارخانــه تولیــدي جدیــد در منطقــه آنانتاپــور را بــا ایالــت 
آنــدرا پــرادش هنــد، امضــاء کــرد. ایــن تفاهــم نامــه طــي مراســمي در شــهر ویجیــاوادا در 
ایالــت آنــدرا پــرادش بــا حضــور مدیــران کیــا موتــورز و وزیــر ارشــد ایــن ایالــت برگــزار شــد. 
ســاخت نخســتین کارخانــه کیــا موتــورز در هنــد، در ســه ماهــه آخــر ســال 2017 آغــاز 
خواهــد شــد. ایــن کارخانــه کــه حداکثــر ظرفیت تولیــد 300 هــزار دســتگاه خودرو در ســال 
را خواهــد داشــت، در نیمــه دوم ســال 2019 آغــاز بــه کار خواهــد کــرد. کیــا قصــد تولیــد 
یــک ســدان کامپکــت و یــک شاســي بلنــد کــه بــراي بــازار هنــد طراحــي شــده انــد را دارد. 
کارخانــه جدیــد کیــا در زمینــی بــه مســاحت 2,16 کیلومتــر مربــع احــداث خواهد شــد و از 
امکاناتــي ماننــد پــرس، جوشــکاري، نقاشــي و مونتــاژ برخوردار اســت. پــارک هــان وو، رئیس 
کیــا موتــورز در ایــن خصــوص اعــام کــرد: " بــا افتخــار ســاخت جدیدتریــن مرکــز کارخانــه 
تولیــدي کیــا در آنــدرا پــرادش را اعــام مــي کنــم. کارخانــه جدیــد در هنــد بــه مــا امــکان 
خواهــد داد خودروهــای خــود را در پنجمیــن بــازار بــزرگ دنیــا خــودرو بــه فــروش برســانیم 

با آغاز فصل گرما و سفرهاي تابستانه

طرح سرویس کلینیك تابستانه کلید خورد
شــروع تابســتان امســال مصــادف اســت بــا انتهــاي مــاه مبــارک رمضــان و 
ــن  ــتا اولی ــن راس ــتاني، در ای ــفرهاي تابس ــاز س ــر و آغ ــد فط ــژه عی ــات وی تعطی
موضوعــی کــه ذهــن راننــدگان را بــه خــود معطــوف مــی دارد عملکــرد 
 بهینــه سیســتم سرمایشــی و تهویــه مطبــوع خــودرو اســت همچنیــن انجــام 
 بازدیــد هــاي تخصصــي و ســرویس هــاي دوره اي بیــش از پیــش احســاس 
ــا همــکاري  مــي شــود. واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت اطلــس خــودرو ب
ــي  ــتم سرمایش ــا سیس ــده ت ــدارک دی ــب ت ــتري مناس ــاز بس ــاي مج ــت ه عاملی
دهد.طــرح  قــرار  بررســي  و  بازدیــد  مــورد  را  رســاني  ســوخت  سیســتم  و 
 ســرویس کلینیــک تابســتانه از تاریــخ 27 خــرداد مــاه الــي 8 تیــر مــاه در 
عاملیــت هــاي مجــاز شــرکت اطلــس خــودرو در سراســر کشــور برگــزار مــی شــود. 

مزایاي طرح شامل:
 بازدید فني رایگان سیستم تهویه مطبوع )شامل خودروهاي شرکتي و غیر شرکتي(
 بازدید فني رایگان سیستم سوخت رساني )شامل خودروهاي شرکتي و غیر شرکتي(

 تعویض رایگان کنیستر خودروهاي موهاوي شرکتي )در صورت نیاز(

5کوتاه و خواندنیکوتاه و خواندنی 4

و همزمــان انعطــاف پذیــري بیشــتري بــراي کســب و کارهــاي جهانــي مــا فراهــم مــي کند. 
تقاضــاي جهانــي بــراي اتومبیــل هــاي کیــا در حــال رشــد اســت و ایــن کارخانــه گامــی 
ــود." ــد ب ــی خواه ــطح جهان ــرو در س ــازی پیش ــه خودروس ــدن ب ــل ش ــوی تبدی ــه س ب

20% تخفیف اجرت کلیه خدمات )شامل خودروهاي شرکتي(
10% تخفیف اجرت کلیه خدمات )شامل خودروهاي غیر شرکتي(

ــی هوشــمندانه اجــزا  ــب خــود جــای داده اســت و جانمای ــی را در قل ــوژی و ارگونوم تکنول
فضــای بهینــه ای را بــرای تمــام سرنشــینان فراهــم مــی نمایــد. همچنیــن بــا اســتفاده از 
ــه  ــط انســان و ماشــین( دسترســی یکپارچــه تلفــن همــراه هوشــمند ب HMI شــناور )راب
ــل سفارشــی  ــروش Stonic کــه قاب ــات خــودرو ممکــن شــده اســت. ف بســیاری از امکان
ســازی تریــن مــدل کیــا خواهــد بــود، از نیمــه دوم ســال 2017 آغــاز مــی شــود.

ــی در  ــا عال ــاز پیشــرفته ی ــار، اســتحکام ســقف و حفاظــت از ســر، کســب امتی برخــورد از کن
ــت  ــوب در تس ــا خ ــول ی ــل قب ــاز قاب ــب امتی ــن کس ــو و همچنی ــادف از جل ــگیری از تص پیش
ــتند. ــال 2017 هس ــاز در س ــن امتی ــت ای ــرای دریاف ــات ب ــر الزام ــی از دیگ ــای اصل ــراغ ه چ

امــداد جــاده ای 24 ســاعته را نیــز در طــول برگــزاری مســابقات فراهــم خواهــد نمــود.
80 نفــر شــامل نماینــدگان کیاموتــورز، فیفــا و رســانه هــا در مراســم رســمی تحویــل 
خودروهــا در ورزشــگاه 45 هــزار و 630 نفــری مســکو کــه ورزشــگاه خانگــی اســپارتاک 
مســکو قهرمــان لیــگ روســیه و تیــم ملــی ایــن کشــور مــی باشــد، حضــور داشــتند.
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چهارمیــن دوره المپیــاد جهانــی مشــاوران 
در  موتــورز  کیــا   2017 ســرويس 
الــی 28  تاريــخ  25  از  کــره جنوبــی 
ــور در  ــور 47 کش ــا حض ــت، ب ارديبهش
قالــب 57 شــرکت کننــده برگــزار شــد. 
در ايــن دوره از مســابقات تیــم ايــران 
بــا درخشــش بــی نظیــر موفــق به کســب 
مقــام دوم و مــدال نقــره ايــن دوره از 
ارســانی،  ســعیده  توســط  مســابقات 
شــرکت  فنــی  آمــوزش  کارشــناس 
اطلــس خــودرو و همچنیــن کســب لــوح 
ــه  تقديــر بهتريــن عملکــرد در خاورمیان
جمشــیدی،  مهــدی  توســط  آفريقــا  و 
 251 عاملیــت  پذيــرش  کارشــناس 

ــد. ــن ش قزوي
ــم  ــه ی خواهی ــتا مصاحب ــن راس در همی
فــرد،  مســعودی  رضــا  بــا  داشــت 
کــره  بــه  اعزامــی  تیــم  سرپرســت 
جنوبــی کــه در ادامــه خواهیــم خوانــد:

در گفتگو با سرپرست تیم اعزامي به المپیاد جهاني مشاوران سرویس 2017 کیا موتورز

روایت یك موفقیت جهاني براي اطلس خودرو

7 در امتداد اطلس

 در ابتدا اجازه بدهید مروري بر چهارمین دوره 
المپیاد جهاني مشاوران سرويس شرکت کیا موتورز در 

سال 2017 داشته باشیم:
مهــارت  ســنجش  جهــت  موتــورز  کیــا  شــرکت 
هــاي ارتبــاط بــا مشــتري ماننــد روش هــاي یــک 
ــاي  ــارت ه ــتري، مه ــا مش ــذار ب ــق و اثرگ ــاط موف ارتب
ــتري،  ــردن مش ــي ک ــه دادن و راهنمای ــنیدن، توصی  ش
تکنیــک هــاي پرســش ســئوال، مهــارت هــاي پذیــرش 
ــن  ــري آخری ــن بکارگی و ترخیــص خــودرو، آشــنایي و ف
ــر  Sales By Service و ــورز نظی ــاي کیاموت  متده

طــرح  مجموعــه  زیــر  کــه   Hand Over 

و  هســتند   Family Like Care Enhanced

ــورهاي  ــاغل در کش ــاني ش ــروي انس ــي نی ــات فن اطاع

برگــزاري  بــه  اقــدام  یکبــار  مختلــف، هــر دو ســال 
 المپیــاد جهانــي کارشناســان پذیــرش و پذیرشــگران 
 )Kia World Service Advisor Competition(
در کشــور کــره جنوبــي مــي نمایــد . تیــم ایــران نیــز در 
ــه در  ــورز ک ــي 2017 کیاموت ــاد جهان ــن دوره از المپی ای
ــی 28 اردیبهشــت  ــي در تاریــخ 25 ال کشــور کــره جنوب
از  ایــن دوره  برگــزار شــد، شــرکت نمــود. در  مــاه 
مســابقات جهانــي کارشناســان پذیــرش برتــر 47 کشــور 
در قالــب 57 نفــر شــرکت نمــوده بودنــد کــه تیــم ایــران 
ــام دوم  ــه کســب مق ــق ب ــر موف ــي نظی ــا درخششــي ب ب
ــعیده  ــط س ــابقات توس ــن دوره از مس ــره ای ــدال نق و م
ــس  ــرکت اطل ــي ش ــوزش فن ــناس آم ــاني )کارش ارس
خــودرو( و همچنیــن کســب لــوح تقدیــر بهتریــن عملکرد 

در منطقــه خاورمیانــه و آفریقــا توســط مهدي جمشــیدي 
شــد.  قزویــن(   251 عاملیــت  پذیــرش  )کارشــناس 
ــام برخــي از  جهــت مشــخص شــدن ســطح مســابقات ن
کشــورهاي شــرکت کننــده به شــرح ذیل اعام می شــود: 
ــارک،  ــک، دانم ــش، بلژی ــترالیا، اتری ــادا، اس ــکا، کان  آمری
اســپانیا،  هلنــد،  ایتالیــا،  آلمــان،  فرانســه،  فنانــد، 
و  عربســتان  نیوزلنــد،  روســیه،  چیــن،  انگلســتان، 
ــیه،  ــیا و اقیانوس ــه آس ــج منطق ــورها از پن ــي کش مابق
شــرقي،  اروپــاي  مرکــزي،  و  جنوبــي  آمریــکاي 
خاورمیانــه و آفریقــا، آمریــکاي شــمالي و اروپــاي غربــي

 در برگزاري اين مسابقه چه مواردي مدنظر بوده 
است؟

رقابت ها در این دوره از سه بخش به شرح ذیل تشکیل شده 
بود :

Video Quiz  )26 اردیبهشت صبح، آزمون عملي 
100 امتیاز، مدت آزمون 50 دقیقه(

ایــرادات  بایســت  مــي  کــه  ویدیــو،  یــک  پخــش 
ــراه  ــه هم ــص ب ــا ترخی ــرش ت ــد پذی ــود در فراین موج
صــورت  در  عملکــرد  انجــام  صحیــح  نحــوه  ذکــر 
ثبــت شــود. تفکیــک هــر قســمت  بــه  شناســایي 
 از نــکات قابــل توجــه ایــن ویدئــو بــه ایــن مــورد 
مــي تــوان اشــاره کــرد کــه خطاهــاي ســناریوي نمایــش 
داده شــده بــه طــرز کامــًا ماهرانــه اي تهیــه شــده بودنــد 
ــاهده  ــد مش ــي در فراین ــچ خطای ــگاه اول هی ــه در ن  ک
نمــي شــد و شــرکت کننــدگان مــي بایســت با اســتفاده از 
دانــش خــود نســبت بــه شناســایي آنهــا پــي مــي بردنــد.

مراحل موجود در فیلم: 
نوبت دهي

 زمان ورود مشتري
 پذیرش خودرو

  زمان انتظار مشتري جهت تحویل خودرو
 ترخیص خودرو

ارزیابي رضایتمندي مشتري
مباحث:

 مهارتهاي ارتباط با مشتري
پروسه 10 مرحله اي خدمات کیا

+FLC و FLC مباحث

 آزمون کتبي  )26 اردیبهشت عصر،100 امتیاز، مدت آزمون 
50 دقیقه(

 شامل 33  سئوال چهار گزینه اي که شامل:
1- پروسه 10 مرحله اي خدمات کیا 

 2-  نقش مشاور سرویس
 3-  مهارت هاي ارتباط با مشتري

+FLC و FLC 4-  مباحث 
 KSAP 5-  محتویات 

6-  تجربیات شخصي در ارائه خدمات به مشتري

 آزمون عملي Role Playing )پذیرش و ترخیص و 
سئواالت فني  100 امتیاز، 27 اردیبهشت  عصر(

ــده  ــیم ش ــروه A و B تقس ــه دو گ ــدگان ب ــرکت کنن ش
ــح  ــت صب ــروه A در نوب ــي گ ــان عمل ــه امتح ــد، ک بودن
ــروه  ــران در گ ــم ای ــود. تی ــر ب ــت عص ــروه B در نوب و گ
ــان  ــه زم ــي  25 دقیق ــان عمل ــت. در امتح ــرار داش B ق
ــتیم. ــص داش ــا ترخی ــرش ت ــه پذی ــام پروس ــت انج جه
کلیــه  کــه  بــود  اي  گونــه  بــه  آزمــون   نحــوه 
ــواي  ــر محت ــروه از نظ ــار گ ــه چه ــدگان ب ــرکت کنن ش
ــروه  ــر گ ــراي ه ــه ب ــد ک ــده بودن ــیم ش ــون تقس آزم
ــتري  ــرف مش ــي از ط ــناریوي خاص ــت و س ــک موقعی ی
و تکنســین حاضــر در آزمــون ارائــه مــي شــد کــه 
ــاد  ــه مف ــه ب ــا توج ــت ب ــي بایس ــدگان م ــرکت کنن ش
 ،+FLC کیــا،  خدمــات  اي  مرحلــه   10  پروســه 
ــي و  ــواالت فن ــتري، س ــا مش ــاط ب ــاي ارتب ــارت ه مه
آپشــن هــاي خــودرو آزمــون را پشــت ســر مي گذاشــتند.
بــه جهــت جلوگیــري از اعمــال ســلیقه در داوري و ضایــع 
شــدن حــق شــرکت کننــدگان شــرکت کیاموتــورز اقــدام 
بــه ضبــط صــدا و تصویــر کلیــه مراحــل آزمــون عملــي 
ــد.  ــوع کن ــه آن رج ــاز ب ــورت نی ــا در ص ــود ت ــي نم م

 با توجه به اينکه اطلس خودرو در دوره هاي 
پیشین اين رقابت ها شرکت کرده بود، اين دوره 

چه تفاوتي با دوره هاي قبل داشت؟
چیــزي کــه در اینگونه از آزمون هایي که بصــورت دوره اي و 
متنــاوب برگــزار مي شــود کامًا ملمــوس اســت باالتر رفتن 
ســطح مســابقات و ســخت تــر شــدن آزمــون هــا مي باشــد. 
همانگونــه کــه پیشــتر توضیــح داده شــد آزمــون ویدئــو 
توســط تیمــي کامــًا حرفــه اي تهیه شــده بود، بــه نحوي 
کــه اگــر شــرکت کننــده اي بــدون تمریــن و آگاهــي از 
ــت و  ــوش، دق ــه ه ــص و البت ــرش و ترخی ــات پذی الزام
ــرات  ــه ج ــرد ب ــي ک ــا م ــم را تماش ــکاوي الزم فیل  کنج
مــي توانــم بگویــم حداکثــر 2 خطــا در فراینــد را 
متوجــه مــي شــد ولــي بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم 
ــا  ــش از 15 خط ــه بی ــران ب ــدگان ای ــرکت کنن ــه ش ک
ــي  ــه بــه اطاعات ــتند. بــا توج در فراینــد اشــاره داش
کــه از مســئولین برگــزار کننــده مســابقه دریافــت 
ــون  ــن آزم ــود کــه در ای ــا تیمــي ب ــا تنه ــم م نمــودم تی
ــده  ــاهده ش ــاي مش ــردن خطاه ــوان ک ــر عن ــاوه ب ع
بودنــد. داده  توضیــح  نیــز  را  فراینــد  روش صحیــح 
ــته  ــاي گذش ــال ه ــي در س ــون عمل ــن در آزم همچنی
ترخیــص،  یــا  پذیــرش  مراحــل  از  یکــي  از  فقــط 

در زمان اعام نتايج هیچ کشوري 
انتظار کسب رتبه دوم و برتر منطقه اي 

را از تیم اطلس خودرو نداشت 
کشورهايي که فکر مي کردند به 

سادگي مي توانند بر روي سکو 
قرار بگیرند و رقبا را دست کم 
گرفته بودند همگي شگفت زده 

شده  بودند
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ــه  ــال در 25 دقیق ــي  امس ــد، ول ــي ش ــه م ــت گرفت تس
زمــان آزمــون و بــا ســناریوي از قبــل تهیــه شــده 
ــي  ــت م ــي نداش ــخصي از آن اطاع ــچ ش ــه هی ــا ک کی
ــام  ــاً انج ــص توام ــرش و ترخی ــاي پذی ــت فراینده  بایس
ــه  در  ــید ک ــته باش ــر داش ــن را در نظ ــت، ای ــي گرف م
ــن بیــن مشــتري ســواالتي در خصــوص آپشــن هــا و  ای
ــي  ــیار کم ــان بس ــه زم ــید، ک ــودرو میپرس ــکات خ مش
بــراي انجــام تمــام پروســه و بــدون نقــص وجــود داشــت.

 حال و هواي مسابقه چگونه بود:
ــه  ــت ک ــد گف ــواي مســابقات بای ــال و ه در خصــوص ح
ــت  ــت، مدیری ــا جدی ــان ب ــورز آنچن ــي کیاموت ــم اجرای تی
 شــده و بــا برنامــه ریــزي کلیــه مراحــل را کنتــرل 
مــي کردنــد کــه از همــان ابتــداي ورود بــه کشــور کــره 
و در فــرودگاه شــما مــي توانســتید اهمیــت ایــن المپیــاد 
را بــراي کیاموتــورز و شــرکت کننــدگان متوجــه شــوید.
درعیــن حــال کــه همگــي خــود را بــراي آزمــون آمــاده 
کــرده و بــه چشــم رقیــب بــه یکدیگــر نــگاه مــي کردنــد 
ولــي جــوي بســیار صمیمانــه بیــن تیــم هــا برقــرار بــود.

 استقرار شرکت کنندگان در سئول در طول دوره 
مسابقه به چه شکل بوده و چه برنامه هايي براي شرکت 

کنندگان در نظر گرفته شده بود؟
 JW Marriot هتــل در  کننــدگان  اقامــت شــرکت 
ــدگان در روز 25  ــي شــرکت کنن ــد. تمام ــام ش ــئول انج س
ــم  ــط تی ــه توس ــد، ک ــده بودن ــئول ش ــت وارد س اردیبهش
ــرده و مراحــل  ــدا ک ــال پی ــل انتق ــه هت ــده ب اســتقبال کنن
اقامــت در هتــل و تحویــل لبــاس هــاي فــرم و کارت 
ــت. ــي گرف ــورت م ــاي الزم ص ــي ه ــایي و راهنمای شناس

روز 26 اردیبهشــت ســاعت 8 صبــح مراســم افتتاحیــه 
ــورز   ــران ارشــد کیاموت ــا ســخنراني یکــي از مدی ــود کــه ب ب
مراســم شــروع شــد و شــرکت کننــده آمریکایــي بــه 
نمایندگــي از تمامــي کشــور هــا ســوگند یــاد کــرد و 
دریافــت  را    Service Advisor بــه  مربــوط  آرم 
عصــر  و  صبــح  نوبــت  در  روز  همــان  در  نمــود 
ــد.  ــزار ش ــتي برگ ــز و تس ــو کوئی ــاي ویدی ــون ه آزم
 A روز 27 اردیبهشــت شــرکت کننــدگان بــه دو گــروه
و B تقســیم شــده بودنــد، کــه آزمــون عملــي گــروه 
A در نوبــت صبــح و گــروه B در نوبــت عصــر برگــزار 
ــور  ــه منظ ــت و ب ــرار داش ــروه B ق ــران در گ ــم ای ــد. تی ش
ــه  ــر برنام ــا یکدیگ ــاي A و B ب ــم ه ــي تی ــدم رویاروی ع
 بازدیــد از یــک مــوزه ملــي در شــهر ســئول بــراي 
تیــم هــا در زمــان هــاي مختلــف در نظــر گرفتــه شــده بــود.
روز 28 اردیبهشــت، بازدیــد از کارخانــه و خــط تولیــد 
کیاموتــورز کــره و بازدیــد از Folk Village یکــي از 
ــده  ــزي ش ــه ری ــئول برنام ــتاني مســتقر در س ــق باس مناط

ــود. روز 28 اردیبهشــت ســاعت 17:30 مراســم اختتامیــه  ب
ــا ســخنراني Seok- Ju yoon،  معــاون مدیــر عامــل  ب
ــس از  ــات پ ــرزي خدم ــرون م ــش ب ــورز در بخ ــا موت کی
فــروش،  شــروع و اهــدا جوایــز نفــرات برتــر انجــام گرفــت.

 آيا شرکت اطلس خودرو، براي آماده سازي پرسنل 
قبل از برگزاري مسابقه، برنامه ها ي خاصي داشت؟

قبــل از صحبــت در خصــوص برنامــه هــاي آمــاده ســازي 
ــاي  ــت ه ــه حمای ــم ک ــاره نمای ــه اش ــن نکت ــه ای ــد ب بای
 همــکاران واحــد خدمــات پــس از فــروش در همــه 
حــوزه هــا و علــي الخصــوص در راس آن محمــد کاظمــي، 
ــت  ــز اهمی ــیار حائ ــروش، بس ــس از ف ــات پ ــر خدم مدی
ــم،  ــراي تی ــم آورن شــرایط مناســب ب ــا فراه ــه ب ــود ک ب
قــدرت  بــا  و  اســترس  و  هیاهــو  بــدون  تمرینــات 
ــي  ــرات اعزام ــدن نف ــخص ش ــس از مش ــد. پ ــام ش انج
در  شــرکت  جهــت  ذیــل  اقدامــات  المپیــاد  بــه 
ــت: ــام گرف ــتر انج ــه بیش ــدرت هرچ ــا ق ــا ب ــون ه آزم

جدول زمانبندي روزهاي آموزش
مشخص کردن و گردآوري منابع آموزشي

ــون  ــاز در آزم ــورد نی ــاي م ــرم ه ــه ف ــاني کلی بروزرس
)ضمــن اینکــه کلیــه الزامــات و دســتورالعمل هــاي 
قدیمــي و جدیــد کیاموتــورز را پوشــش مــي دهــد 
ــه نحویکــه  ــوده ب مــي بایســت کامــًا شــفاف و واضــح ب
ــد  ــود. مانن ــون نش ــان آزم ــن زم ــت رفت ــث از دس باع
ــل خــودرو  ــص، رســید تحوی ــرش، ترخی ــاي پذی ــرم ه ف
تعییــن  فــرم   ،VHC فــرم  مالــک،  امانــي  لــوازم  و 
ــه اي و ...( ــودروي کرای ــرارداد خ ــرم ق ــي، ف ــت قبل وق
تهیه نسخه التین کلیه فرم ها جهت تسهیل در شناسایي 

آنها توسط داوران
 KSAP و Ten Step مرور کلیه مباحث مربوط به

 Master و Expert و Certified در هر سه سطح
در کاس آموزش تعمیرگاه مرکزي

 FLC و +FLC مرور کلیه مباحث مربوط به
 Kia Global Sales By و Enhanced

Service Guide در کاس آموزش تعمیرگاه مرکزي.

تمرین عملي نحوه تکمیل فرمهاي پذیرش، ترخیص و 
فرم VHC در حضور مشتري

تمریــن عملي مهارت هاي ارتباط با مشــتري و انجام 
کلیــه فرایندهاي الزامــي کیاموتورز از مرحله پذیرش تا 

 ترخیص و با حضور مشتري

کلیــه فرایندهــاي فــوق از دو مــاه و نیــم قبــل از شــروع 
مســابقات بــا جدیــت کامــل پــي گیــري و انجــام 
ــه لطــف پــروردگار شــاهد موفقیــت هــر  پذیرفــت کــه ب
دو شــرکت کننــده تیــم شــرکت اطلــس خــودرو بودیــم. 

  چه شاخصه هاي براي انتخاب نمايندگان حاضر 
در مســابقه جهانــي کیا موتورز از طرف شــرکت 

اطلس خودرو مد نظر قرار داده شده بود؟
ــار  ــال یکب ــر دو س ــتید ه ــتحضر هس ــه مس ــور ک  همانط
رقابــت هــاي داخلــي مشــاوران ســرویس در ســطح 
ــه در  ــود ک ــي ش ــزار م ــبکه برگ ــاز کل ش ــن مج عاملی
ــش  ــطح دان ــي س ــون جهان ــد آزم ــه مانن ــون ب ــن آزم ای
 مســئولین پذیــرش و توانایــي هــاي ایشــان ارزیابــي 
مــي شــود، مطابــق روال ســال هــاي گذشــته نفــر 
ــه المپیــاد جهانــي  برتــر ایــن مســابقات بطــور مســتقیم ب
راه میابنــد کــه در ایــن دوره مهــدي جمشــیدي کارشــناس 
پذیــرش عاملیــت 251 قزویــن بــا توجــه بــه کســب رتبــه 
نخســت در مســابقات داخلــي بــه المپیــاد جهاني اعزام شــد.
در خصــوص انتخــاب  نفــر اعزامــي از شــرکت اطلــس خودرو 
ــه  ــت ک ــرار گرف ــر ق ــد نظ ــادي م ــاي زی ــاخص ه ــز ش نی
ــف  ــودن شــرح وظای ــه مرتبــط ب ــم ب ــه آن مــي توان از جمل
ایشــان بــا مفــاد آزمــون هــاي المپیــاد، هــوش، انگیــزه زیــاد، 
انضبــاط کاري و روحیــه بــاالي کار تیمي ایشــان اشــاره کنم.

ــرگاه  ــت در تعمی ــابقه فعالی ــطه س ــاني بواس ــعیده ارس س
ــول  ــان مح ــه ایش ــراً ب ــه اخی ــي ک ــروژه های ــزي و پ مرک
شــد کــه ارتبــاط کامــل بــا فرایندهــاي رضایــت مشــتریان 
داشــت و شــاخصه هایــي کــه پیشــتر بــه آن اشــاره کــردم 
بهتریــن گزینــه جهــت اعــزام بــه مســابقات جهانــي بودنــد.

 سطح دانش ساير شرکت کنندگان را چگونه ارزيابي 
مي کنید؟ 

اســترالیا،  جنوبــي،  آفریقــاي  ماننــد  کشــورهایي 
ــر  ــرات برت ــزء نف ــود را ج ــوئد خ ــادا و س ــپانیا، کان اس
کردنــد.  مــي  خوانــي  رجــز  دائــم  و  میدانســتند 
ــه  ــا ک ــم ه ــن تی ــاش ای ــو و ت ــم تکاپ ــه رغ ــه ب البت
در کلیــه آزمــون هــا بــا جدیــت حضــور داشــتند 
نشــدند.  عنــوان  کســب  بــه  موفــق  کــدام  هیــچ 
تیــم اســپانیا تــا آنجــا پیــش بیني آزمــون را کــرده بود که 
بــراي آزمــون عملــي بــه همــراه خــود قطعاتي ماننــد تیغه 
بــرف پــاک کــن و لنت را از اســپانیا بــه کــره آورده بود که 
مبــادا در مرحلــه اي از آزمــون نیــاز بــه ارائــه آنهــا باشــد.
ــزء  ــا ج ــت ه ــن رقاب ــه در ای ــه همیش ــکا ک ــور آمری  کش
ــراي  ــه عنــوان رقیبــي جــدي ب ــوده ب ــر ب تیــم هــاي برت
مــا بــود، نکتــه جالبــي کــه الزم اســت در اینجــا بــه آن 
ــن  ــه جــام و رفت ــکا ب ــدم دســتیابي آمری ــم ع اشــاره کن
ــا  ــده آن ه ــرکت کنن ــش ش ــتباه فاح ــکو اش ــر روي س ب
ــابقات،  ــزاري مس ــم برگ ــر تی ــم تذک ــه رغ ــه ب ــود ک ب
شــرکت کننــده آمریــکا اقــدام بــه اســتارت زدن و روشــن 
ــت  ــه اف ــر ب ــه منج ــود ک ــتري نم ــودروي مش ــردن خ ک
زیــاد امتیازشــان شــد کــه البتــه همیــن موضــوع مبیــن 
ــون  ــان آزم ــدگان در زم ــرکت کنن ــاالي ش ــترس ب  اس

مــي باشــد. هــر چند ایــن شــرکت کننــده عنــوان بهترین 
ــرد. ــب ک ــمالي را کس ــکاي ش ــه آمری ــرد در منطق عملک

 توضیحاتي درباره نفرات برتر بفرمايید:
 مقام هاي جهانی

 مدال طا: ترکیه
 مدال نقره: ایران و چک

 مدال برنز: امارات متحده عربي و ایرلند و چین

 برتر منطقه اي
 خاورمیانه و آفریقا: ایران

 اروپاي غربي: آلمان
 آمریکاي جنوبي و مرکزي: شیلي

 اروپاي شرقي: روسیه
آسیا و اقیانوسیه: نیوزلند

 آمریکاي شمالي: ایاالت متحده آمریکا

 واکنش مديران شرکت کیا موتورز و رقبا 
درخصوص کسب اين مقام چگونه بوده است؟

ــب  ــار کس ــوري انتظ ــچ کش ــج هی ــام نتای ــان اع در زم
ــس خــودرو  ــم اطل ــه اي را از تی ــر منطق ــه دوم و برت رتب
ــردم کشــورهایي  ــاره ک ــا اش ــه قب ــور ک نداشــت همانط
تواننــد  بــه ســادگي مــي  کــه فکــر مــي کردنــد 
بــر روي ســکو قــرار بگیرنــد و رقبــا را دســت کــم 
گرفتــه بودنــد همگــي شــگفت زده شــده بودنــد و 
انتظــار چنیــن عملکــردي را از تیــم مــا نداشــتند.

 همچنیــن مراتــب تبریــک Ko Yonghun, مدیــر 

منطقــه اي کیاموتــورز  بصــورت کتبــي به  پوریــا میرآفتابی، 
مدیــر عامل شــرکت اطلس خــودرو و محمد کاظمــی، مدیر 
خدمــات پــس از فــروش شــرکت اطلس خــودرو اعام شــد.

 اساساً ارتباط با شرکت مادر در بخش گارانتي، 
فني، آموزش و ... چقدر توانسته در موفقیت به 

دست آمده تاثیر گذار باشد؟
یکــي از شــاخصه هــاي مهــم موفقیــت در ایــن المپیــاد 
آشــنایي و اجــراء کــردن آخریــن دســتورالعمل هــا، 
الزامــات و آمــوزش هایــي اســت کــه شــرکت کیاموتــورز 
در طــي همــکاري بــا نماینــدگان رســمي خــود در 
 سرتاســر جهــان داشــته اســت و واحــد ســرویس شــرکت 
ــي  ــاط تنگاتنگ ــه داراي ارتب ــا ک ــودرو از آنج ــس خ اطل
امــور و  آمــوزش  فنــي،  گارانتــي،  هــاي  حــوزه   در 
نمایندگــي هــا بــا شــرکت کیاموتــورز مــي باشــد، 
ــورز  ــاي کیاموت ــد و دســتورالعمل ه ــن مت ــواره آخری هم
بــا اســتاندارد بــاال در کشــور و در ســطح عاملیــت 
ــا جدیــت در   هــاي مجــاز اجــراء کــرده اســت. حضــور ب
دوره هــاي آموزشــي بــرون مــرزي کــه توســط کیاموتــورز 
ــاد  ــه مف ــل ب ــي کام ــود، دسترس ــي ش ــزي م ــه ری برنام
ــم واحــد پشــتیباني فنــي  آموزشــي، ارتباطــات فنــي دائ
بــا تیــم هــاي ســرویس کیاموتــورز، اســتاندارهاي الزامــي 
ــن در ســطح  ــور عاملی ــد ام ــه توســط واح ــورز ک کیاموت
کل شــبکه اجــراء شــده اســت و ارتبــاط تنگاتنــگ 
کیاموتــورز  گارانتــي  دپارتمــان  بــا  گارانتــي  واحــد 
ــودن ســطح دانــش پرســنل شــرکت ــه روز ب  حاکــي از ب

 اطلــس خــودرو مــي باشــد کــه مجــدداً اشــاره مــي کنــم 
ایــن مــورد نیــز ســهم بســزایي در کســب مقــام ایفــا کرد.

 کســب افتخارات به دست آمده نشان دهنده 
رويکرد تخصصي و دانش محور در اطلس خودرو 
است. آيا واحد خدمات پس از فروش براي کسب 
مقام نخست در دوره هاي آتي، اهداف و برنامه هايي 

جديدي دارد؟
ــاال  ــات را ب ــطح توقع ــع س ــر باطب ــن اخی ــب عناوی کس
بــرده و بــر همیــن اســاس وظیفــه ســنگین تــري 
آتــي   بــر روي دوش شــرکت کننــدگان دوره هــاي 
مــي باشــد. بایــد بــه ایــن موضــوع نیــز اشــاره کنــم کــه 
ــرادي کــه در المپیادهــاي  ــورز اف طبــق سیاســت کیاموت
قبلــي موفــق بــه کســب عنــوان شــده انــد امــکان 
حضــور در دوره هــاي بعــدي را ندارنــد. از آنجــا کــه دوره 
بعــدي در ســال 2019 مــي باشــد شــاید زود باشــد کــه 
بخواهیــم در مــورد برنامــه هــاي آتــي بــراي شــرکت در 
دوره بعــد صحبــت نماییــم. ولــي مهتریــن برنامــه مــا کــه 
ــودرو  ــس خ ــرکت اطل ــرویس ش ــد س ــي واح ــط مش خ
ــه روز  ــش پرســنل، ب ــردن ســطح دان ــاال ب ــوده اســت ب ب
بــودن اطاعــات طبــق آخریــن دســتورالعمل هــاي 
ــش  ــت افزای ــتمر آن و در نهای ــراء مس ــورز و اج کیاموت
رضایتنمــدي مشــتریانمان در شــبکه عاملیــن مجــاز 
ــتیم  ــد هس ــه معتق ــت ک ــروش اس ــس از ف ــات پ خدم
ــم آمادگــي  ــي توانی ــا م ــن فراینده ــح ای ــا اجــراء صحی ب
ــت را داشــته باشــیم. ــر رقاب ــراي حضــور در ه دائمــي ب
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سرمایه انساني نقش آفریني کرد
اجراي برنامه هاي انگیزشي در شرکت اطلس خودرو

نوشته:
حامد حاجي عباسي 
سمت:

 کارشناس 
سرمايه انساني

يکي از اهداف مديريت ســرمايه انساني 
افزايش انگیزه کارکنــان از طريق ايجاد 
طرح هاي انگیزشي و رفاهي است. بديهي 
اســت ســازمان موفق همــواره در جهت 
افزايــش روحیه کارکنــان تاش مي کند

واحــد ســرمایه انســاني شــرکت اطلــس خــودرو در جهــت 
افزایــش روحیــه کارکنــان در ســال 1396 گامــي نویــن 
ــي  ــي و رفاه ــاي انگیزش ــرح ه ــزاري ط ــه برگ در زمین
برداشــته اســت و در همیــن راســتا قــراردادي بــا موسســه 
رفاهــي زیبــا مــوج نویــن بســته اســت. ایــن موسســه ارائه 
دهنــده انــواع خدمــات ورزشــي، رفاهــي و تفریحــي بوده، 
ــا اســت. ــا اســتخر ه ــز عمــده آن همــکاري ب ــه تمرک ک
ــاتي  ــته جلس ــال گذش ــي س ــاني ط ــرمایه انس ــد س واح
آوري  جمــع  راســتاي  در  واحدهــا  نماینــدگان  بــا 
ــي  ــاي رفاه ــه طــرح ه ــان در زمین ــه کارکن نظــرات کلی
و انگیزشــي برگــزار کــرد، کــه طــي آن مقــرر شــد 
نماینــدگان واحدهــا نظــرات کارکنــان را طــي فــرم هایــي 
جمــع آوري نماینــد. پــس از جمــع بنــدي نظــرات بیــش 

از نیمــي از درخواســت هــا مربــوط بــه اســتفاده از اســتخر 
و اماکــن ورزشــي بــود. بدیــن منظــور در جهــت تامیــن خواســته 
کارکنــان، بررســي هایــي در زمینــه شــرکت هــاي ارائــه دهنده 
ــام  ــي انج ــوري و تلفن ــورت حض ــه ص ــات ب ــن خدم ای
پذیرفــت و در نهایــت بــا بهتریــن ارائــه دهنــده خدمــات 
 ورزشــي و رفاهــي از لحــاظ وســعت خدمــات قابــل ارائه و 
ــان و  ــتفاده آس ــن اس ــب و همچنی ــاي مناس ــف ه تخفی
ســریع از ایــن خدمــات قــراردادي بــا شــرکت زیبــا مــوج 
نویــن بســته شــد. کارت هاي اعتبــاري این موسســه براي 
ــار  ــه و در اختی ــرد تهی ــر ف ــام ه ــه ن ــان و ب ــه کارکن کلی
پرســنل شــرکت اطلــس خــودرو قــرار گرفــت و مطابــق 
بــا انتظــارات از پیــش تاییــن شــده بــا  اســتقبال خــوب 
پرســنل مواجــه شــد. ایــن کارت قابلیــت شــارژ بــه میزان 
مــورد نیــاز بــراي بهــره منــدي از خدمــات آن را دارد. در 
ــراي پرســنل  ــا ب ــه تنه ــن طــرح ک ــاي ای ــه مزای ــل ب ذی
شــرکت اطلــس خــودرو نیــز مــي باشــد اشــاره مــي کنیم:

10% شارژ هدیه در هر بار شارژ نمودن کارت 1
2 امکان استفاده از تخفیف جداگانه استخرها که تا حدود 

60% مي باشد )یعني براي استفاده از استخر عاوه بر %10 
تخفیف هنگام شارژ این تخفیف مجدداً در هنکام پرداخت 
در استخر محاسبه مي شود و تخفیفي تا 70% براي پرسنل 

خواهد  داشت(.
3 امکان استفاده از یک کارت براي بیش از یک نفر.

4 امکان درخواست بیش از یک کارت وابسته به یک حساب 

کاربري.
5 امکان شارژ از طریق پورتال شخصي در سایت)بزودي 

راه اندازي مي شود(.
6 امکان بررسي تراکنش ها از طریق پیام کوتاه و همچنین 

پورتال شخصي در سایت طرف هاي قرارداد.

 34 اســتخر،   138 شــامل  اعتبــاري  کارت  ایــن 
باشــگاه  و  فروشــگاه   48 فــود  فســت  و  رســتوران 
ورزشــي و تعــدادي ســینما و مراکــز تفریحــي اســت. 

ــتان  ــاط اس ــي نق ــرارداد در اقص ــرف ق ــاي ط ــتخر ه اس
تهــران و البــرز قراردارنــد بــه صورتــي کــه کلیــه 
پرســنل مــي تواننــد بــه راحتــي از آنهــا اســتفاده 
ــتخرهاي  ــران اس ــهر ته ــال در ش ــوان مث ــه عن ــد. ب کنن
پردیســان نــور در غــرب، زیتــون ســبز در شــمال، 
مــوج طایــي در شــرق و اســتخر والیــت در جنــوب تهــران و 
ــایر  ــتیاق و ... را در س ــار، اش ــاي آزادگان، آبش ــتخر ه اس
ــرد. ــام ب ــوان ن ــي ت ــرز م ــران و الب شــهرهاي اســتان ته
توجــه  بــا  دارد  نظــر  در  انســاني  ســرمایه  واحــد 
بــه نویــن بــودن ایــن طــرح انگیزشــي و رفاهــي و 
اســتقبال خــوب کارکنــان شــرکت اطلــس خــودرو، 
کلیــه  بــراي  را  طــرح  ایــن  نزدیــک  اي  آینــده  در 
نمایــد. اجــرا  گلســتان  اقتصــادي  گــروه  کارکنــان 

آشنایي با اعضاي جدید و ارتقاء یافته خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جمله ســازمان هايی اســت کــه در آن حس اتحاد و همدلی بین نیروهای انســانی 
حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار اين شــرکت يعنی  "پشــتیبان همچون خانواده" که معرف 
آرمــان او نســبت بــه مشــتريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلی ســازمان نیز صــدق می کند؛ 
از ايــن رو توجــه بــه زحمات گذشــته ی کارکنان، پاس داشــت دســتاوردهای زمان حــال آن ها و 
اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد شــرکت کــه با حضــور آن ها آينــده ی جديدی تجربــه خواهد 
 شــد، از خــط مشــی هــای مديــران ايــن شــرکت اســت. "معرفی اعضــای جديــد اطلس خــودرو و 
اطــاع رســانی ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" بخشــی اســت در نشــريه ی پیــک اطلــس تــا هم 
بــه همکارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعه پیوســته انــد، خوش آمــد بگويیــم و هم بــا تغییرات 

درون شــرکتی آشــنا شويم.

نام و نام خانوادگي: مهدي عابديني

تاريخ تولد: 66/03/06

در مــدت کوتــاه حضــور در شــرکت نظــم و ارگونومــی مناســب 
محیــط کار و همچنیــن روابــط دوســتانه و مبتنی بــر احترام بین 
همــکاران در بخــش هــای مختلــف شــرکت برای من جلــب توجه 
ــد ســبب ایجــاد بســتری  کــرده اســت. موضوعــی کــه مــی توان
ــود. ــه کار ش ــه ب ــش عاق ــردی و افزای ــد ف ــرای رش ــب ب مناس
کاری،  زمینــه  در  همــکاران  از  جدیــد  مطالــب  یادگیــری 
ــی  ــات آموزش ــایر امکان ــی و س ــای آموزش ــرکت در کاس ه ش
ــت،  ــرار داده اس ــنل ق ــار پرس ــرکت در اختی ــه ش ــی ک و رفاه
ایــن امــکان را بــرای مــن فراهــم خواهــد کــرد کــه در 
ــش  ــی از دان ــل قبول ــطح قاب ــه س ــدان دور ب ــه چن ــده ای ن آین
ــکاری  ــر هم ــه بهت ــر چ ــه ه ــرای ادام ــای الزم ب ــارت ه و مه
همچنیــن  و  رســیده  خــود  کاری  حیطــه  در  پیشــرفت  و 
باشــم. را داشــته  احــراز ســمت هــای جدیــد  صاحیــت 

شرکت اطلس خودرو،  
دارای نظم و ارگونومی 

مناسب

میزان تحصیات:  مهندسي تکنولوژی خودرو

زمینه فعالیت: کارشناس پشتیباني فني

سوابق کاري: 
مــدرس واحــد آمــوزش فنــی شــرکت ايســاکو  بــه مــدت 3 ســال، 
ــه مــدت 2  ــم خــودرو  ب ــی شــرکت ب مــدرس واحــد آمــوزش فن
ســال، تدريــس دوره هــای تعمیــرات گیربکــس هــای اتوماتیــک 
در کارگاه مکانیــک خــودروی دانشــگاه صنعتــی شــريف  بــه 
مــدت 3 ســال، تالیــف کتــاب "تکنولــوژی شاســی و بدنــه" مقطــع 
ــه درخواســت ســازمان  ــه ای ب ــی و حرف دوم هنرســتان هــای فن
آمــوزش و پــرورش در ســال 93، انجــام تعمیــرات سیســتم هــای 
مختلــف خودروهــای داخلــی و وارداتــی در تعمیــرگاه شــخصی

به مدت 4 سال

 
نام و نام خانوادگي: محمد کاظمي

سمت سابق: قائم مقام مدير خدمات پس از فروش

 ســمت جديد: مدير خدمات پس از فروش

ارتقاء یافته

نام و نام خانوادگي: جعفر مراد پور

سمت سابق: مربي آموزش فني

 ســمت جديد: سرپرست آموزش فني

ارتقاء یافته

نام و نام خانوادگي: محمد رضا مرادي

سمت سابق: کارشناس حسابداري

 ســمت جديد: سرپرست حسابداري

ارتقاء یافته
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شــايد شــما هــم احســاس کــرده ايــد کــه گاهــي اوقــات بــه آن انــدازه اي کــه همیشــه بنزيــن 
مــي زنیدمســافت طــي نکــرده ايــد و بنزيــن زودتــر تمــام شــده اســت، ايــن موضــوع واقعیــت 
ــاک  ــن هــوا وارد ب ــاي بنزي ــه ج ــري ب ــگام ســوخت گی ــه هن دارد و علتــش هــم آن اســت ک
 خــودرو شــده اســت؛ کــه البتــه تقصیــر آن بــه گــردن جايگاه هــاي ســوخت گیري نیســت، اگر 
مــي خواهیــد بــا چنیــن وضعیتــي روبــه رو نشــويد، ايــن مطلــب را بخوانیــد و بــه توصیــه هاي 

آن عمــل کنید.

بهترین حالت هاي ســوخت گیري اتومبیل

وقتي به جــاي بنزین، هوا مي زنیم

15 بیشتر بدانیم

 www.mehshekan.com  منبع:                      

 صبح زود بنزين بزنید
بهتــر اســت صبــح زود زمانــي کــه هوا هــم چنــان خنک تر 
اســت بنزیــن بزنیــد، همــان طــور کــه مــي دانیــد مخــازن 
تمامــي پمــپ بنزیــن هــا در زیــر زمیــن هــم متراکــم تــر 
ــر  ــاي باالت ــه در دم ــي اســت ک ــن در حال ــي شــود. ای م
ــد  ــي ده ــت م ــود را از دس ــم خ ــي و تراک ــن چگال بنزی
ــرار دارد را گاز  ــن ق ــر زمی ــه زی ــي ک ــي از مخزن و بخش
و بخــار بنزیــن تشــکیل مــي دهــد. پــس اگــر در گرمــا 
بنزیــن بزنیــد آن مقــداري کــه پمــپ نشــان مــي دهــد و 
عــدد مــي انــدازد و البتــه بــاک شــما پــر مــي شــود بنزین 
نیســت و قســمتي از آن تنهــا بخــار و هــوا اســت که شــما 
بایــد هزینــه آن هــوا و گاز را بپردازیــد. بــه همیــن جهــت 
ــاي  ــازن و تانکره ــده مخ ــه رانن ــاني ک ــیاري از کس بس
ــن،  ــه ســوخت هــاي بنزی ــن دســت از جمل ــوادي از ای م

گازوئیــل و ... هســتند بــه ایــن نکتــه توجــه مــي کننــد. 

 به هنگام تخلیه بنزين نزنید
بســیاري از مواقع زماني که در پمپ بنزین هســتید شــاهد 
تانکرهــاي و ماشــین هایــي هســتید کــه در حــال تخلیــه 
بنزیــن هســتند و بســیار بــا ایــن صحنــه مواجــه شــده اید.

توصیــه کارکنــان شــاغل در پمــپ بنزیــن و البتــه 
کارشناســان ایــن اســت کــه در ایــن هنــگام بنزیــن نزنید.
زمانــي کــه ایــن تانکرهــا در حــال تخلیــه هســتند 
ــا  ــن ه ــه ســمت مخــازن پمــپ بنزی ــا فشــار ب ــن ب بنزی
ــار  ــر فش ــر اث ــت ب ــن حال ــود و در ای ــي ش ــرازیر م س
بنزیــن ورودي بنزیــن هــاي در حــال تخلیــه و بنزیــن در 
تــه مخــزن مانــده، مخلــوط و بســیاري از آلودگــي هــا و 
ــه  ــد ب ــه نشــین شــده بودن ــه مخــزن ت ــي کــه در ت ذرات
ســطح آمــده و زمانــي کــه شــما بنزیــن مــي زنیــد، ایــن 
 ذرات و آلودگــي هــا را بــه بــاک خــودروي خــود منتقــل 
مــي کنیــد که خود مشــکات بعدي را به وجــود مي آورد.
بزنیــد بنزیــن  اســت  نصفــه  بــاک  کــه  زمانــي 
ــازه  ــه اج ــد ک ــي کنن ــه م ــن توصی ــان همچنی کارشناس
ــان برســد و ســپس بنزیــن  ــه پای ندهیــد بنزیــن شــما ب
ــک  ــا ی ــه ی ــدوداً نیم ــاک ح ــه ب ــي ک ــد زمان ــد. بای بزنی
ســوم اســت بــراي بنزیــن زدن بــه پمــپ بنزیــن مراجعــه 
ــل  ــه گاز تبدی ــر و ب ــرعت تبخی ــه س ــن ب ــد. بنزی  کنی
مــي شــود پــس هــر چقــدر فضــاي داخــل بــاک بیشــتر 

ــم موجــود اســت و در  ــواي بیشــتري ه ــي باشــد ه خال
ــاً در  ــاک مخصوص ــل ب ــتري در داخ ــن بیش ــه بنزی نتیج
ــي  ــه راحت ــل شــده و ب ــه بخــار تبدی ــر ب ــرم ت ــاي گ دم
ــتفاده  ــما از آن اس ــه ش ــدون اینک ــي رود؛ ب ــت م از دس
کــرده باشــید. حتمــاً هنــگام بــاز کــردن درب بــاک برخــي 
زمــان هــا مخصوصــاً در تابســتان بــا ایــن بخــار یــا بنزیــن 
بخــار شــده مواجه شــده ایــد. خــود مخــازن بنزیــن داراي 
ــا شــناورهایي هســتند کــه در داخــل مخــزن  قطعــات ی
از ایــن هــدر رفــت در زیــر زمیــن جلوگیــري مــي کننــد؛ 

ــودروي  ــاک خ ــم ب ــت بگویی ــر اس ــا بهت ــودرو ی ــي خ ول
ــاي  ــس فض ــت. پ ــز نیس ــزات مجه ــن تجهی ــه ای ــما ب ش
کمتــر داخــل بــاک بــه معنــي هــدر رفــت کمتــر اســت.

 نازل را تا انتها فشار ندهید
ــن  ــازل هــا و دســتیگره آن هــا در پمــپ بنزی ــه ن اگــر ب
دقــت کنیــد متوجــه مــي شــوید کــه معمــوال در بســیاري 
ــا ســه درجــه آرام، متوســط و ســریع وجــود  ــازل ه از ن
دارد کــه مربــوط بــه شــدت خــروج بنزیــن اســت. 

شــما ســعي کنیــد از ســرعت کــم اســتفاده کنیــد، 
ــه  ــز ب ــن مجه ــر شــلنگ هــاي پمــپ بنزی ــه اکث چــرا ک
سیســتم برگردانــدن بخــار هســتند و زمانــي کــه ســریع 
 بنزیــن مــي زنیــد یــا دســتگیره را تــا انتهــا فشــار 
ــده و  ــار ش ــاره بخ ــن دوب ــي از بنزی ــد بخش ــي دهی م
ــده  ــزن برگردان ــه مخ ــده ب ــاد ش ــتم ی ــق سیس  از طری
مــي شــود. بــه ایــن ترتیــب بخشــي از شــماره هایــي کــه 
ــن نیســت، بلکــه  ــع بنزی پمــپ نشــان مــي دهــد در واق
بخــار بنزیــن اســت که بایــد هزینــه آن را پرداخــت کنید.
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روغــن ترمــز از مــوارد مهــم مــورد بحــث در محافــل فنــي خودرويــي اســت، زيــرا بســیاری 
ــه  ــتید ک ــا می دانس ــرد؟ آي ــوض ک ــز را ع ــن ترم ــد روغ ــرا باي ــه چ ــد ک ــردم نمی دانن از م
ــد  ــی می کن ــال ط ــل را در س ــا 15000 ماي ــه 10000 ت ــده ای ک ــن رانن ــور میانگی ــه ط ب
ــی  ــنجی هاي ــر س ــی از نظ ــد؟ يک ــتفاده می کن ــز اس ــدال ترم ــه از پ ــدود 75000 دفع ح
کــه در مرکــز مراقبــت هــای خودرويــی در آمريــکا انجــام شــد، نشــان داد کــه نیمــی از 
راننــدگان ايــرادات احتمالــي ناشــی از سیســتم ترمــز را بــه عنــوان خطرناکتريــن تهديــد 
ــون هــای ســبک  ــه طــور متوســط نیمــی از خودروهــا و کامی ــد، ب ــراي خودشــان می دانن ب
ــد.  ــز خــود را عــوض نکــرده ان ــا بیشــتر هرگــز روغــن ترم ــراي 10 ســال ي ــکا ب در آمري
در بســیاری از کشــورهای اروپايــی بازرســی دوره ای روغــن ترمــز از ضروريــات اســت 
ــد  ــه طــور مرتــب انجــام می دهنــد. اينهــا می توان و نیمــی از خودروهــا تســت هايــی را ب

داليــل خوبــی باشــد بــرای تعويــض بــه موقــع روغــن ترمــز.

چرا باید روغن ترمز تعویض شود؟

به موقع بایستید!
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 تعويض روغن ترمز
ــه  ــت ک ــی اس ــن مایعات ــی از مهمتری ــز یک ــن ترم روغ
ــي  ــرد، در حال ــرار می گی ــي ق ــی توجه ــورد ب ــروزه م ام
ــای  ــدی ه ــکاری از نیازمن ــل ان ــر قاب ــور غی ــه ط ــه ب ک
یــک رانندگــي ایمــن اســت؛ در نتیجــه تکنســین هــای 
ــد بازرســی و  ــه بای ــا تجرب ــای ب ــک ه ــه ای و مکانی حرف
ــودرو  ــدگان خ ــه دارن ــز را ب ــن ترم ــي روغ ــض کل تعوی
ســفارش کننــد. نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه روغــن 
ــد و  ــد کنن ــدار بازدی ــطح و مق ــر س ــم از نظ ــد ه را بای
هــم میــزان کارکــرد و لزومــاً ســطح کافــی نشــان 
ــن نمی توانــد باشــد. ــی روغ ــامت و بازده دهنــده س

ــی  ــرات احتمال ــد از تعمی ــز می توان ــن ترم ــض روغ تعوی
بعــدی جلوگیــری کنــد! بســیاری از متخصصــان توصیــه 
ــر تعویــض هــر ســاله و یــا هــر 2 ســال یــک  مؤکــدی ب
بــار روغــن دارنــد تــا بتــوان از تعمیــرات ســنگین دیگــر 

جلوگیــری نمــود. دلیــل آنهــا هــم بــر ایــن اســاس اســت 
کــه روغــن ترمــز بــا پایــه گلیکــول در طــی کارکــردش، 
آلودگــی هــا و رطوبــت سیســتم را در خــود جــذب 
 می کنــد. مایــع، رطوبــت را از بیــن درزهــای میــان 
ــوص  ــه خص ــد، ب ــذب می کن ــتیکی ج ــای پاس ــه ه لول
ــت از  ــن اس ــه ممک ــی ک ــته و جاهای ــای گذش ــتی ه نش
ــز، بســیار  ــه باشــند نی ــرار گرفت ــوا ق ــل در معــرض ه قب
مهــم اســت؛ از طرفــی مشــکل نشــتی بــه طــور واضحــی 
ــس از  ــد شــد. پ ــوای مرطــوب تشــدید خواه در آب و ه
ــه طــور  گذشــت یــک ســال از ســرویس، روغــن ترمــز ب
متوســط دارای 2 درصــد آب می شــود و پــس از گذشــت 
18 مــاه ســطح نشــان دهنــده می توانــد تــا ســه درصــد 
ــن  ــال از آخری ــد س ــس از چن ــد و پ ــدا کن ــش پی افزای
ــع  ــد از مای ــا 8 درص ــه 7 ت ــیت ک ــد نس ــرویس، بعی س
ــک  ــازمان ترافی ــنجی س ــر س ــک نظ ــد! ی ــما آب باش ش

ــد از  ــز در 20 درص ــن ترم ــه روغ ــان داد ک ــکا نش آمری
ــد  ــه دارای 5 درص ــور نمون ــه ط ــه ب ــیله نقلی 1,720 وس
ــت  ــزان رطوب ــه می ــت! زمانی ک ــوده اس ــتر آب ب ــا بیش ی
ــر  ــر بســزایی ب ــد، تاثی ــدا کن ــش پی ــا افزای ــی ه و آلودگ
ــز  ــک روغــن ترم ــع می گــذارد. ی روی نقطــه جــوش مای
نــو بــا اســتاندار DOT3 خشــک )بــدون هیــچ رطوبتــی( 
نقطــه جوشــش حداقــل 401 درجــه فارنهایــت اســت و 
در مقابــل، یــک مایــع مرطــوب )اشــباع شــده از رطوبــت( 
دارای نقطــه جوشــی حداقــل کمتــر از 284 درجــه اســت. 
بیشــتر روغــن هــای آکبنــد و نــو DOT3 بــرای تامیــن 
ــاالی  ــا ب ــازه 460 ت ــان دارای نقطــه جوشــی در ب اطمین
ــن  ــک درصــد آب در روغ ــط ی 500 درجــه هســتند. فق
ــا 396 درجــه  ــع را ت ــد درجــه نقطــه جــوش مای می توان
ــه و 3  ــد 320 درج ــبت 2 درص ــن نس ــه همی ــد؛ ب بکاه
درصــد آب تــا 293 درجــه کــه طبــق اســتاندارد DOT و 
تولیدکننــدگان قطعــات اصلــی خــودرو OEM می توانــد 
بســیار خطرنــاک عمــل کنــد. روغــن ترمــز DOT4 هــم 
کــه دارای نقطــه جــوش مینیمــم بیشــتری اســت )نقطــه 
ــت  ــه فارنهای ــوب 311 درج ــه و مرط ــک 446 درج خش
ــد  ــوذ می کن ــت نف ــر در رطوب ــه دیرت ــت( و در نتیج اس
ــا 50 درصــد نقطــه  ــد ت و ســه درصــد آب در آن می توان
جــوش را کــم کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه سیســتم هــای 
ترمــز جلــو محــرک امــروزی بــا لنــت هــای نیمــه فلــزی 
ــرخ  ــه چ ــی ک ــر از خودروهای ــمگیري داغ ت ــور چش بط
ــع  ــی در واق ــند ) یعن ــت، می باش ــرک اس ــان مح عقبش
ــاوه  ــتند، ع ــو هس ــرک جل ــه مح ــی ک ــز خودروهای ترم
بــر اینکــه بایــد چرخــی بــا دور بیشــتر را متوقــف 
ــا  ــم ب ــو را ه ــه جل ــب ب ــال وزن عق ــار انتق ــد ب ــد بای کن
ــر  ــای داغ ت ــد(. ترمزه ــران کن ــز بیشــتر جب ــروی ترم نی

نیازمنــد روغــن بــا دامنــه گرمایــی بیشــتر هســتند، زیــرا 
گرمــای بیشــتری دریافــت می کننــد. همانطــور کــه 
قبــا گفتــه شــد، روغــن ترمــز در خودروهــای امــروزی 
ــران  ــد. جب ــا می کنن ــی را ایف ــر اهمیت ــش پ ــیار نق بس
ــده  ــت ش ــای دریاف ــت ه ــا رطوب ــزن ب ــع مخ ــطح مای س
ــد؛  ــش می ده ــکل را افزای ــروز مش ــر ب ــتم، خط از سیس
ــیار  ــرایط بس ــار را در ش ــی از بخ ــد حجم ــرا می توان زی
داغ بوجــود آورد. بخــار می توانــد مایــع را جابــه جــا 
ــد. در نتیجــه  ــاد کن ــم را در آن زی ــت تراک ــرده و قابلی ک
ــت  ــن اس ــارید، ممک ــدال را می فش ــما پ ــه ش ــی ک زمان
خــودرو همچنــان بــه حرکــت ادامــه بدهــد بــدون اینکــه 
ــر  ــاوه ب ــید! ع ــته باش ــتم داش ــری در سیس ــار موث فش
مشــکات امنیتــی، روغــن دارای رطوبــت می توانــد 
ــز،  ــر ترم ــی در  کالیپ ــی و خوردگ ــگ زدگ ــب زن موج
مجــاری عبــوری، ســیلندر چــرخ، ســیلندر اصلــی، 
لولــه هــای فــوالدی و مدوالتــور ABS نیــز گــردد.

 
 مشکات ترمزی که مربوط به 

روغن ترمز می شوند
بارهــا و بارهــا مــا در مــورد تصادفاتــی شــنیده ایــم کــه 
دلیــل اصلــی آنهــا مشــکات غیــر قابــل توصیــف ترمــزی 
ــا مشــکل مکانیکــی  ــد ترمزه ــگام بازدی ــوده اســت. هن ب
ــت  ــال اســت، لن ــع نرم ــر نشــده اســت، ســطح مای ظاه
هــا طبــق مشــخصات کارخانــه اســتاندارد هســتند، 
سیســتم هیدرولیــک بــه نظــر خــوب کار می کنــد و 
ــا  ــت خــود کار می کنــد. ت ــی و صاب ــه خوب ــدال هــم ب پ
ــل  ــن عام ــادف اولی ــانحه تص ــک س ــا در ی ــه ترمزه اینک
بــروز مشــکل تشــخیص داده می شــوند؛ چــرا؟ زیــرا 
ــش از  ــی بی ــرده و داغ ــاال ب ــا را ب ــای ترمزه ــزی دم چی
ــه  ــت! درحالیک ــده اس ــع ش ــیدن مای ــث جوش ــد باع ح
یــک عامــل ســاده دلیــل اصلــي ایــن ماجــرا بــوده اســت. 
راننــده بــا وجــود عــدم آزاد کــردن ترمــز دســتی شــروع 
ــا  ــت ه ــای لن ــش دم ــث افزای ــرده و باع ــت ک ــه حرک ب
شــده، در نتیجــه دمــای روغــن ترمــز هــم بیشــتر شــده 
ــا را شــاهد  ــع ترمزه ــه موق ــرد ب ــدم عملک ــان ع و در پای
ــا  ــی ســاده ام ــه ای از اتفاقات ــا نمون ــن تنه ــم. ای ــوده ای ب

ــوند.  ــادف می ش ــب تص ــه موج ــت ک ــاز اس ــت س سرنوش
ــن،  ــد ای ــواع دیگــری از عیــب هــای پیــش آمــده مانن ان
ناشــی از بــه جــوش آمــدن روغــن ترمــز بــوده اســت کــه 
ــت  ــز را تح ــتم ترم ــی کل سیس ــرایط رانندگ ــر ش در ه
تنــش قــرار داده اســت، ماننــد: کشــیدن ترمــز دســتی و 
ــت  ــی و تحــت یــک حال ــدال بطــور ناگهان ــا فشــردن پ ی
عصبــی از ســوی راننــده و یــا دیگــری، رانندگــی در 
ــر و  ــک تریل ــدک کشــیدن ی جــاده هــای کوهســتانی، ی
ــرایط ســخت. ــی در ش ــا رانندگ ــر و ی ــا خــودروی دیگ ی

درصد آب موجود در روغن ترمز

 تست روغن ترمز
ــن  ــت روغ ــوان کیفی ــر نمی ت ــی و از روی ظاه ــه تنهای ب
ــا  ــی ه ــی از آلودگ ــر انبوه ــی اگ ــخیص داد )حت را تش
ــش  ــا رنگ ــد و ی ــرده باش ــذب ک ــود ج ــه خ و ذرات را ب
قهــوه ای باشــد(. بــرای همیــن روغــن بایــد تســت 
شــود و در غیــر اینصــورت بــه کلــی عــوض شــود. 
ســه راه بــرای تعییــن وضعیــت روغــن وجــود دارد 
ــا  ــت ه ــه تس ــن گون ــفانه ای ــران متاس ــه در ای ــه البت ک
 از ســوی مکانیــک هــا و کارشناســان رایــج نیســت.

 )Refractometer( راه اول استفاده از یک رفرکتومتر
ــنی  ــه روش ــور ب ــت ن ــور جه ــر و عب ــا تغیی ــه ب ــت ک اس
ــد.  ــان کن ــع نمای ــد مقــدار آلودگــی هــا را در مای می توان
یــک قطــره از روغــن در تســتر ریختــه می شــود، ســپس 
نــور را در آن انداختــه و مقــدار مــواد زائــد را می خوانــد. 
ــد میــزان  ــاال اســت و می توان  دقــت ایــن تســتر بســیار ب
 آلودگــی هــا )رطوبــت( و نقطه جوش مایع را معلوم ســازد.

ــت  ــن روش تس ــوار: ای ــتفاده از ن ــا اس ــیمایی ب روش ش
 Strip Dip توســط سیســتم فونیکــس ســاخته شــده و
خوانــده می شــود و می توانــد میــزان مــواد خورنــده 
مایــع را نمایــان ســازد؛ مــواد شــیمیایی موجــود در 
روغــن در اثــر واکنــش بــا نشــان دهنــده مســی، 
ــگ نوارهــای تســت و تعییــن وضعیــت  ســبب تغییــر رن
ــه 100  ــی ب ــر مس ــه نمایانگ ــی ک ــوند. وقت ــن می ش روغ
ــک  می رســد، نشــان می دهــد کــه مقــدار رســوبات نزدی
ــان انقضــای عمــر کاری خــود اســت و اگــر ایــن  ــه پای ب
مقــدار 200 و یــا بیشــتر بــود، بایــد حتمــا روغــن تعویض 
شــود. تســتر الکترونیکــی: ایــن تســتر دقیقــا مقــدار نقطه 
ــک  ــا در ی ــن ه ــد و ت ــری می کن ــدازه گی ــوش را ان ج
ــه  دقیقــه کامــا کالیبــره می شــود. اگــر نقطــه جــوش ب
مــرز خطــر رســیده باشــد، تعویــض را پیشــنهاد می کنــد.
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ســازي  "برنــد  مقــاالت  سلســله  در 
شــخصي" قصــد داريــم تــا در رابطــه بــا 
ايــن مقولــه مهــم و طیــف گســترده ي آن 
در هــر شــماره مجلــه و در قالــب يــک 

ــم. ــت کنی ــه صحب مقال

19دانش دانش18

 چرا برند سازي شخصي ؟
روانشناســان معتقدنــد انســان هــا ذاتــا تمایــل بــه دیــده 
شــدن دارنــد! بــا توجــه بــه رشــد روز افــزون شــبکه هــاي 
ــي  ــم بازاریاب ــه مفاهی ــه ب ــات و توج ــي و ارتباط اجتماع
مــدرن هماننــد برندینــگ، تمایــل افــراد بــه کســب مقــام 
ــود،  ــرد خ ــتعدادهاي منحصــر بف ــب اس ــت در قال و منزل
تحصیــات، ذکــر پیشــرفت هــاي شــغلي و مهــارت هــاي 
ــراي  ــه ب ــوص ک ــد بخص ــک برن ــب ی ــر در قال ــردي نی ف
ــر ذهنــي منحصــر بفــرد از شــخص  ســایرین یــک تصوی
مــورد نظــر ایجــاد مــي کنــد، افزایــش یافتــه اســت. ایــن 
در حالــي اســت کــه امــروزه برنــد شــخصي صرفــا جهــت 
ارضــاي نیــاز بــه دیــده شــدن در افــراد نیســت، افــراد در 
قالــب برنــد شــخصي خــود، مهــارت هــا و اســتعداد هــاي 
خــود را حتــي بــه ســرمایه گــذاران و صاحبــان مشــاغل 
مــي فروشــند و از ایــن طریــق کســب درآمــد  مــي کنند.
و  دیگــران  تحســین  از  حاصلــه  نفــس  بــه  اعتمــاد 
در  را  فــرد  نیــز  فــردي  و  شــغلي  هــاي  موفقیــت 
لــذا  کنــد،  مــي  هدایــت  تعالــي  و  بهبــود  مســیر 
برنــد ســازي شــخصي نیــاز جامعــه امــروز اســت!

 چگونه برند شخصي خود را بسازيم 
ــا تعریــف گام هــاي  ــا ب ــم ت در ایــن مقــاالت ســعي داری
ــانیم: ــاري رس ــم ی ــن مه ــام ای ــما را در انج ــف ش مختل

 گام اول : خودتان را بشناسید 
اولیــن قــدم جهــت ایجــاد برنــد شــخصي خودتــان، درک 
ــعي  ــدم س ــن ق ــد. در ای ــي باش ــان م ــتي از خودت درس
ــران  ــما را از دیگ ــه ش ــي ک ــا و عایق ــتعداد ه ــد اس کنی
متمایــز مــي کنــد، شناســایي کنیــد. بــراي اینــکار 
ــید: ــر باش ــواالت زی ــه س ــب ب ــخ مناس ــال پاس ــه دنب ب

1- انجام دادن چه چیزهایي من را بیشــتر از بقیه 
خرسند و شادمان مي کند؟

2- استعداد هاي من شامل چه مواردي هستند و کدامیک 
از آنها از نظر من متمایز تر از بقیه مي باشد؟

3- دیگران در رابطه با استعداد هاي منحصر بفرد من چه 
تصوري دارند؟

4- آیا استعداد هاي من براي ایجاد یک برند شخصي مناسب 
از خودم تا حد کافي قوي و متمایز است یا نیاز به تمرین 

بیشتري دارم؟
5- چه تمریناتي مي تواند موجب شکوفایي استعداد هاي 

من شود؟

جهــت پاســخگویي بــه ایــن ســواالت صرفــا بــه تحلیــل 
ــن  ــز در ای ــران را نی ــر دیگ ــد و نظ ــا نکنی ــان اکتف خودت
رابطــه جویــا شــوید. ایــن دیگــران مــي تواننــد خانــواده، 
دوســتان و یــا هرشــخصي کــه شــناخت مناســبي از شــما 
دارد، باشــد. فرامــوش نکنیــد کــه بــراي پاســخگویي بــه 
ــاال و کشــف اســتعداد هــاي خــود بایــد درک  ســواالت ب
درســتي از مفهــوم »خــود«  داشــته باشــید و درک ایــن 
»خــود« در گــرو ریســک کــردن، خاقیــت و حتــي برهــم 
ــان اســت. بعنــوان  ــي ت زدن الگــوي روتیــن زندکــي فعل
مثــال وقتــي مــي خواهیــد اســتعداد خــود را در زمینــه 
مســیریابي آزمایــش کنیــد بایــد راه هــاي کنوني که شــما 
ــه دنبــال  ــه مقصــد مــي رســانند فرامــوش کنیــد و ب را ب
کشــف راه هــاي جدیــد تــر باشــید و همیــن امر مــي تواند 
در ابتــدا حتــي منجــر بــه گــم شــدنتان از مقصــد شــود.

را  هــا  پاســخ  ایــن  از  آمــده  دســت  بــه  نتایــج 
مکتــوب کنیــد و لیســتي از عایــق و اســتعدادهاي 

خــود تهیــه کنیــد ، مــواردي کــه از نظــر خــود و 
دار کنیــد. مــارک  را  تــر هســتید  متمایــز  دیگــران 

گام دوم: چرا شما مناسب تريد؟
از خودمــان  یــک ســوال  اول، پرســش  از گام  پــس 
کنــد. ایفــا  را  گــذاري  تاثیــر  نقــش  توانــد  مــي 

چــه اهدافــي در راســتاي اســتعداد هــاي مــن، از منظــر 
ــا  ــد مــن مهــم هســتند و آی مخاطبــان و شــنوندگان برن
مــن بهتریــن شــخص بــراي ارضــاي ایــن اهــداف هســتم؟
در ایــن شناســایي دو فاکتــور نقــش مهــم را ایفــا مي کند:

ــات  ــراي اثب ــي ب ــال راه ــه دنب ــد ب ــور اول بای در فاکت
ــي هــاي خــود بصــورت تجــاري  ــودن توانای ــل دوام ب قاب
ــر  ــد را ب ــد برن ــه ي راه تولی ــور دوم ادام باشــیم. در فاکت
 اســاس ایــن اهــداف و نیــاز هــا برنامــه ریــزي کنیــم ) مثا چه 
مهــارت هایــي را نیــاز دارم یــاد بگیــرم کــه تاکنون نمي دانســم(

پاســخ بــه پرســش هــاي زیــر مــي توانــد گام برداشــتن 
در ایــن قــدم را تــا حــدود زیــادي تســهیل کنــد.
1- ایده آل ترین هدف مخاطبین من چیست؟ ) این  ایده ال ترین 
 متناسب با استعداد ها، تحصیات، ویژگي هاي فردي و ... من 

مي باشد(
2- لیستي از این اهداف متناسب با فاکتورهاي باال تهیه 

کنید.
3- فاکتورها را با توجه به اهمیت رتبه گذاري کنید

4- اگر در بعضي از فاکتورها یا همه ي آنها در حال حاضر توانایي 
دارید، دلیل منحصر بفرد بودن شما در مقابل بقیه چیست؟

بــه عنــوان یک مثــال ســاده فرض کنیــد یک موســیقي دان 
حــوزه پــاپ هســتید، ایــده آل تریــن هــدف مخاطبین شــما 
ایجــاد هیجان و شــادي بــراي شــنوندگان تان اســت.)در نظر 
 داشــته باشــید کــه ایــن ســوال داراي ابعــاد زیــادي اســت کــه 
مي تواند بســته به نوع نگاه و حرفه هرشــخص متفاوت باشــد.(
همچنیــن برقــراري ارتبــاط و توجــه بــه نظــرات شــنوندگان 
و طرفــداران، رونــد رو بــه رشــد تولیــد آهنــگ هــاي 
پرطرفدارتــر، اســتفاده از خواننــده هــاي مشــهور و ... 
ــد. ــي باش ــت م ــب اهمی ــه ترتی ــما ب ــداف ش ــز از اه نی
و بــا توجــه بــه اینکــه شــما در تولیــد آهنگ هاي گذشــته 
خــود خاقانــه عمــل کردیــد، در رهبــري انعطــاف زیــادي 
داریــد و مرتبــاً جویــاي نظــرات شــنوندگان خــود هســتید 
مــي توانیــد اهــداف باال را تــا حدود زیــادي محقــق کنید.
در پاســخ بــه ســواالت از شــعار دادن و اغــراق در توصیــف 
توانایــي هــاي خــود پرهیــز کنیــد زیــرا در هــر شــرایطي 
درک درســتي از موقعیــت فعلــي خودتــان )هرچنــد 
ــاي  ــد( بج ــته باش ــادي داش ــه زی ــده آل فاصل ــا ای ــه ب ک
ــد. ــي کن ــل م ــر عم ــاز ت ــیار کارس ــان بس ــب خودت فری

بدانيم بيشتر  ــخصي  برند سازي ش درباره 
نوشته:
علي پشت مشهدي
سمت:

 کارشناس 
فروش
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همراه با شما در تعطیالت

امداد جاده اي خرداد ماه 96

واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت 
مشــتريان  رفــاه  جهــت  خــودرو  اطلــس 
محتــرم خــود در خردادمــاه، اقــدام بــه 
ــن  برگــزاری طــرح امــداد جــاده ای کــرد. اي
ــورت  ــاه و بص ــی 15 خردادم ــرح از 11 ال ط
شــبانه روزي بــا همــکاری عاملیــت هــای 
منتخب شــرکت اطلــس خــودرو در جــاده های 

ــد. ــزار ش ــور برگ ــردد کش ــر ت پ
ارائــه  بــا  کارشناســان  و  امدادگــران 
مشــاوره فنــی، امدادرســانی، حمــل خــودرو 
بــا خودروبــر، معرفــی مشــتريان محتــرم 
ــد  ــاز شــیفت و بازدي ــت هــای مج ــه عاملی ب
رايــگان خودروهــا موجبات آســايش ايشــان 

را  در جــاده هــاي کشــور فراهــم کــرد.

گرد آوري:
محسن رفیعي  
سمت:

 کارشناس 
خدمات ويژه

ایستگاه امداد - عاملیت 442  شاهرود / ترابي                                               

ایستگاه امداد - عاملیت 521 تبریز / کهنمویي                                                

نظارت بر عملکرد امدادگران توسط کارشناسان اطلس خودرو/ البرز         

ایستگاه امداد  - عاملیت 424 مشهد / هاشمي سیگاري         

مراجعه جهت رفع ایراد خودروي مشتري - عاملیت 121 کرج / معیني- زماني         

ایستگاه امداد  - عاملیت 223 بابل / شرکت بزرگ روشن                                               

ایستگاه امداد - عاملیت 235 رشت / شرکت فن آوران صنعت خودرو                                               

ایستگاه امداد - عاملیت 333 قم / شرکت تجارت پیشگان زمین                                                

مراجعه جهت رفع ایراد خودروي مشتري - عاملیت 118 تهران / جالیان         

ایستگاه امداد - عاملیت 211 گرگان / جالي         

مراجعه جهت رفع ایراد خودروي مشتري - عاملیت 225 بابلسر / نواخودرو شمال         

ایستگاه امداد - عاملیت 251 قزوین / احمدي- نعمتي          ایستگاه امداد - عاملیت 422 مشهد / سیاسي         

ایستگاه امداد - عاملیت 443 سمنان / خسرواني                                                

امداد رساني کارشناس اعزامي شرکت اطلس خودرو / مازندران         



تير  1396  اطلس خودرو شــماره 84خبرنامه داخلی

روانشناسي22

افراد شاد، هرگز این کار ها را نمی کنند

چند قدم تا زندگي بهتر

درگیــر  انســان ها  مــا  کــه  زمانــی  تــا 
ارتباط هــای انســانی مان باشــیم، ســطوحی 
از ناراحتــی را نیــز تجربــه خواهیــم کــرد. 
چیــزی کــه بايــد خــود را از آن دور کنیــد 
کــه  درگیــر شــدن در روابطــی اســت 
پیوســته غــم و انــدوه و خســتگی برايتــان 
مســموم  کل  در  و  دارنــد  همــراه  بــه 
ــت و  ــود، حماي ــه بهب ــچ گون هســتند و هی

ــد. ــود ندارن ــی در خ ــرژی بخش ان

23 روانشناسي

 www.beytoote.com  منبع:                      

ــودن، یــک انتخــاب اســت و همــه مــا می توانیــم  شــاد ب
آن را داشــته باشــیم. امــا چگونــه می توانیــم شــاد 
ــراد  ــی اف ــه زندگ ــی ب ــلماً نگاه ــم؟ مس ــودن را بیاموزی ب
شــاد می توانــد ســرنخ هایــی بــه دســتمان بدهــد.

 
کارهایــی هســت کــه چنیــن افــرادی هرگــز انجــام 
نمی دهنــد، بیاییــد مــروری داشــته باشــیم بــر این مــوارد:

 
 مقايسه کردن خود با ديگران 

برنــه بــراون جملــه بســیار زیبایــی دارد: مقایســه، 
بمانیــد.  خــود  مســیر  در  می کشــد.  را  شــادی 
واقــع  در  می دهیــم  بهــا  هیــوال  ایــن  بــه  وقتــی 
ــن  ــا ای ــم. مطمئن ــرده ای ــن ک ــود را تضمی ــی خ نارضایت
طبیعــی اســت کــه نســبت بــه زندگــی دیگــران کنجــکاو 
ــاده  ــس س ــن ح ــت ای ــن اس ــی ممک ــا گاه ــویم، ام ش
ــث  ــه باع ــود. مقایس ــواس ش ــه وس ــل ب ــرور تبدی ــه م ب
ــی شــدن ذهــن می شــود. ــن خشــم و قربان شــکل گرفت

 
ــا  ــر اعتیاد ه ــد دیگ ــت مانن ــه، درس ــه مقایس ــاد ب اعتی
مخــرب اســت، امــا مــا توانــش را داریــم کــه بــا 
را  عــادت  ایــن  جلــوی  خــود  سرنوشــت  کنتــرل 

بگیریــم. عاشــق موهبــت هــا، معایــب و تجربیــات 
ــی از  ــط یک ــه فق ــود دارد ک ــی وج ــوید. دلیل ــود ش خ
ــر روز  ــه ه ــی ک ــا کس ــت. تنه ــا هس ــن دنی ــما در ای ش
ــان هســتید. ــد تــاش کنیــد بهتــر از او شــوید خودت بای

 
 پافشاری روی احساس پشیمانی 

اینکــه تجربیــات گذشــته خــود را دوبــاره بــه یــاد 
بیاوریــم و از آن هــا درس بگیریــم کاری ســالم و طبیعــی 
اســت. گاهــی الزم اســت از برخــی تصمیماتــی کــه 
ــد،  ــراز پشــیمانی کنی ــه شــده، اب ــان گرفت توســط خودت
ــت.  ــده اس ــتید نش ــه می خواس ــه اش آنچ ــون نتیج چ
ــد  ــیمانی درس بگیری ــس پش ــن ح ــد از ای ــعی کنی س
ــن کار را  ــر ای ــد. اگ ــت درآیی ــه حرک ــاره ب ــپس دوب و س

ــن  ــد. م ــرده ای ــک تلخــی ک ــان را اســیر ی ــد، خودت نکنی
ــی  ــاره چیزهای ــیمانی درب ــرف پش ــادی را ص ــان زی زم
ــواع  ــم و ان ــر ده ــتم تغیی ــر نمی توانس ــه دیگ ــردم ک ک
می کــردم.  تصــور  ذهنــم  در  کاش”  ” ای  ســناریو 
نســبت  پــس  آورده،  اینجــا  بــه  را  شــما  گذشــته 
بــه اشــتباهاتی کــه انجــام دادیــد و اجــازه دادنــد 
شــخصیت فعلــی تــان شــکل بگیــرد سپاســگذار باشــید.

 
 نپذيرفتن خوِد واقعیشان 

ــت  ــرادی نیس ــدن اف ــر از دی ــام بخش ت ــز اله ــچ چی هی
کــه از صمیــم قلــب خــود را پذیرفتــه و در آغــوش گرفتــه 
انــد. شــادی واقعــی تنهــا زمانــی بــه دســت می آیــد کــه 
ــد  ــان می خواه ــدن و روحم ــن، ب ــه ذه ــیر آنچ در مس
گام برداریــم. مــن بیشــتر دوران نوجوانــی و جوانیــم 
ــدم و  ــود گذران ــودم ب ــاره خ ــه درب ــر از هرچ ــه تنف را ب
ســعی کــردم خــودم را بــر ایــن اســاس تغییــر دهــم. در 
ــودن  ــودم کــه شــاد ب ــی فرامــوش کــرده ب ــه کل ــع ب واق
ــن احســاس شــدم  ــی متوجــه ای ــا زمان ــی چــه. تنه یعن
ــرم. ــاد گرفتــم خــودم را بپذی و آن را درک کــردم کــه ی

 
 آوردن ناراحتی های بی مورد به زندگی 

تــا زمانــی کــه مــا انســان ها درگیــر ارتباط هــای انســانی مــان 
باشــیم، ســطوحی از ناراحتــی را نیــز تجربه خواهیــم کرد. 

چیــزی کــه بایــد خــود را از آن دور کنیــد درگیــر شــدن 
در روابطــی اســت کــه پیوســته غــم و انــدوه و خســتگی 
ــتند و  ــموم هس ــد و در کل مس ــراه دارن ــه هم ــان ب برایت
ــرژی بخشــی در خــود  ــه بهبــود، حمایــت و ان هیــچ گون
ندارنــد. همیــن کــه بــه خودتــان اجــازه اهمیــت دادن بــه 
کســی را دادیــد حــذف کــردن آن شــخص دیگــر برایتــان 
ــد و  ــب برداری ــه عق ــک گام ب ــود. ی ــد ب ــوار خواه دش
مشــخص کنیــد آیــا ایــن رابطــه برایتــان شــادی مــی آورد 
و یــا قــرار اســت پیوســته از حــس شــادیتان کــم کنــد.

 
اگــر در آن شــادی ندیدید، بهتر اســت مدتــی از آن دوری 
کنیــد. اگــر متوجــه شــدید واقعــا دلتــان بــرای برخــی از 
ــد آرام  عناصــر آن رابطــه تنــگ شــده اســت ســعی کنی
ــه  ــن رابط ــد ای ــد می توانی ــا ببینی ــد ت ــرش گردانی آرام ب
ــر. ــا خی ــد ی ــه روشــی مثبــت بازســازی کنی را مجــدد ب

 
 فراموش کردن اينکه شادی کاری درونی است 

مهــم نیســت کــه چقدر پــول در حســاب بانکی مــان داریم 
یــا بعــد از اســممان چــه عنوانــی می آیــد. دســتاورد ها و 
رفــاه خارجــی خــوب و دوســت داشــتنی اســت، امــا اگــر 
اجــازه دهیــد شــادی تــان بســته بــه چیزهــای خارجــی 
باشــد کل زندگــی تــان را صــرف چیــزی بیهــوده کــرده ایــد. 
از درون شــکل می گیریــد. پایــان شــادی  و  شــروع 
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