


اطلس خودرو، نوروز امســال نیز همگام با اعضــای خانواده ی خود، 

که طبیعتاً نســبت به سال گذشته گسرتده شده و اعضای تازه ای از 

رسارس ایران عزیز، به آن پیوسته است، به استقبال ایام نوروز رفت تا با 

حامیت از مشرتیان و پشتیبانی از محصوالت کیا در تعطیالت نوروزی 

و پیش از آن، از آرامش خیال مشرتیان اطمینان حاصل کند.

از این رو اطلس خودرو، ســوم تا پانزدهم اســفند، طــرح بازدید قبل 

از ســفر را اجرا کرد تا مشــرتیان کیا با اطمینان قدم به ســال جدید 

بگذراند و سفرهای دلپذیری با خودروهای خود رقم بزنند.

همچنیــن اطلس خــودرو، بــرای ایجــاد آرامش بیشــرت اعضای این 

خانواده، بســرت حامیتــی خــود را در رسارس جاده های کشــور و در 

قالب 30 ایســتگاه امدادخودرو گســرتاند تا این ایستگاه ها، با رصد 

احتــامل نیاز بــه خدمات جــاده ای، در نقاط اســرتاتژیک مســتقر 

شوند؛ ایســتگاه های امداد به صورت بیســت و چهار ساعته آماده ی 

خدمت رسانی به مشرتیان کیا بودند. 

گفتنی اســت علی رقم تعطیلی رســمی کشــور، عاملیت های مجاز 

اطلس خودرو نیز به واسطه تعهد به ارزش های اطلس خودرو و جهت 

رفاه حال مشــرتیان اطلس خودرو، به صورت شــیفتی و در ساعاتی 

مشخص، چرت حامیتی خود را از مشرتیان کیا دریغ نکنند.

امید داریم، لذت رانندگی با خودروهای کیا به همراه لذت همراهی 

با خانواده در تعطیالت نوروز توانسته باشد، روزهای خاطره انگیزی را 

برای اعضای خانواده ی اطلس رقم زده باشد؛ تالش اطلس خودرو این 

اســت که در ورق خوردن برگ جدیــدی از رشوع دوباره ی عمر و آغاز 

بهاری  رسشــار از خوشــی و اطمینان خانواده ی خود سهمی داشته 

باشــد تا بدین وسیله »پشــتیبان همچو خانواده«، در شادی اعضای 

خود رشیک باشد.
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ســرمقالــه



 Niro نمایش مدل مفهومی
در نمایشگاه خودروی شیکاگو 2014

از خودروی مفهومی Niro با رویکرد ســبک زندگی شهری، مدرن و جذاب که در سپتامرب در 

منایشگاه خودروی فرانکفورت به منایش درآمده بود، این بار نیز در منایشگاه خودروی شیکاگو 

رومنایی شــد. خودروی Niro در واقع اشاره ای است به مدعی احتاملی آینده در خودروهای 

بخش B که آماده اســت خیابان ها را با ســبک منحرص به فرد و نگــرش رسگرم کننده اش به 

رانندگی، تسخیر سازد. این خودرو، هم چنین منایشی است در جهت استفاده از مواد متضاد، 

ابعاد جمع و جور و هدفمند. 

Niro در عیــن حال با داشــن نیروی محرکــه ی الکرتیکی هیربیدی که از طریق سیســتم 

چهار چرخ محرک پیرشفته عمل می کند، ابعاد تازهای به داستان نیروی محرکه ی جایگزین 

کیا میدهد.

Niro  که زائیده ی جاه طلبی کیا در یافن راه حلی برای افراد فردگراست، عنارص جذابی را به 

منایش میگذارد که به خودروهای کوچکرت چندان ارتباطی ندارد. هم چنین این خودرو که در 

کارگاه طراحی کیا در آملان به رسانجام رسیده است، حالتی اسپرت را به منایش میگذارد که 

مشتاقانه آماده ی ماجراجویی است.

گریگوری گیلوم، طراح ارشد مرکز طراحی کیا در اروپا، گفت:» 10 سال پیش مردم به دنبال 

ســبکی نو در بــازار خودروهای SUV بودند؛ با وجود این افراد بیشــرتی به کالس B متامیل 

می شوند و به جستجوی منایش شخصیتی مقتدر و فردیت برمی آیند. شاید Niro شبیه یکی 

از مدعیان رالی داکار باشد، اما به لطف استفاده ی خالقانه ی تیم طراحی کیاموتورز از مواد 

مدرن و پیرشفته، حد اعالیی از کیفیت را به منایش می گذارد؛ خالقیتی که با ادغام بدنه ی 

عضالنی و روح دار، خودرویی رسزنده و بازیگوش را ارائه می دهد که آماده اســت تا بخشی از 

اطلس خودرو حامی مسابقات تنیس فیوچرز كیش
مسابقات بین املللی تنیس "فیوچرز" کیش، امسال هم در تقویم فدراسیون جهانی تنیس قرار 

گرفت و مجموعه ورزشی املپیک کیش میزبان این بازی ها بود.

 این مســابقات، با جایزه 30 هزار دالری و به مدت سه هفته از سوم تا بیست و سوم اسفندماه 

سال جاری، در جزیره ی كیش برگزار شد و اطلس خودرو به عنوان حامی همیشگی ورزش، از 

اسپانرسهای اصلی این مسابقات بود.

مسابقات فیوچرز که زیر نظر فدراسیون جهانی تنیس )ITF( برگزار می شود، پایین ترین رده از 

تورمننت های تنیس اســت که امتیاز رده بندی جهانی دارد. این دوره از مسابقات بین املللی 

تنیس که تنیسورهایی از ۳۰ کشور جهان در آن رشکت کردند، از سطح باالیی برخوردار  بود.

 گفتنی است جزیره ی کیش از سال 82 هر سال میزبان مسابقات بین املللی تنیس فیوچرز 

بوده اســت؛ اما در دو سال گذشــته به دالیلی این مسابقات برگزار نشد تا این که در سال 92 

مدیریت جدید منطقه ی آزاد جزیره کیش، این مسابقات را دوباره احیا کرد.

شماره گذاری اولین خودرو سول در ایران 
در حالی که در چند سال اخیر مدل های متنوع کیا در بازار ایران، طرفداران خود را پیدا 

کرده اســت، اطلس خودرو، بر تنوع وارادات این خودرو افزوده و با پالک گذاری نخســتین 

خودروی سول، این مدل پرطرفدار کیا، به خیابان های ایران نیز راه یافته است.

 به گفته رسپرســت شامره گذاری اطلس خودرو مهدی ذوقیان، كیا  سول در تاریخ بیست 

و هشتم بهمن ماه مجوز شامره گذاری خود را از پلیس راهنامیی و رانندگی ناجا دریافت 

كرد.

گفتنی اســت ســول یك خودروی MPV اســت كه ویژگی های منحرص بفــردی دارد و در 

كالس خــود رقیبی در بــازار ایران ندارد؛ این خودرو به لحــاظ قیمتی خودرویی با قیمت 

مناسب است و انتظار می رود در مدت زمان کوتاهی جایگاه خوبی در بازار ایران به دست 

بیاورد.

ســول که در بین خودروهای کیا، به دلیل طراحی خاص و منحرص به فرد، جوایز زیادی را 

نصیب خود کرده، اخیراً جایزه ی طراحی IF را نیز به خود اختصاص داده است؛ این اتفاق 

بر شــهرت این مدل كیا افزوده اســت. کیا ســول پس از اپتیام، دومین خودروی پرفروش 

کمپانی کیا به شــامر می رود، از این رو مســئوالن کیا، در طراحی نسل جدید این خودرو، 

سعی کرده اند ظاهر سول ۲۰۱۴، با سول ۲۰۰۹ تفاوت چندانی نداشته باشد.

 پورتال جدید اطلس خودرو رونمایی شد
یازدهم اسفندماه سال جاری، نسخه ی  جدید پورتال اطلس خودرو با مشاركت واحد انفورماتیك 

و بازاریابی رومنایی شد.

 پورتال جدید، با هدف سهولت دسرتسی به اطالعات و هم چنین ارائه ی رسویس های بیشرت به 

کارکنان و عاملیت ها، تغییرات بنیادی یافته است؛ به طوری که نسبت به پورتال قبلی ساختار 

ساده و كاربردی تری داشته و از نظر طراحی ظاهری بهبود یافته، جذابیت برصی برتر و هم چنین 

امكانات بیشــرتی دارد. در نســخه ی جدید، برای دسرتســی به محتوای اطالعاتی یک موتور 

جستجوی قوی تعبیه شده اســت که كابران با استفاده از آن، برای دستیابی به اطالعات زمان 

كوتاه تری رصف خواهند كرد.

 فضای Sky Drive از جمله امكانات دیگری اســت كه برای پورتال جدید در نظر گرفته شــده 

است. Sky Drive در واقع فایل رسور اشرتاك گذاری مدیریت شده ی فایل هاست. در این بسرت 

امكان به اشــرتاك گذاری و تبادل اطالعات بین كاربران پورتال وجود دارد. این فضا، از ابتدای 

ســال 93 جایگزین درایو مشرتك واحدها خواهد شد تا مدیریت فایل های به اشرتاك گذاشته 

شده امكان پذیر باشد. 

ادغام اخبار واحدها در یك مرجع از ویژگی های پورتال جدید است. در نسخه ی پیشین، اخبار هر 

واحد در قالب بخش مرتبط با آن واحد منایش داده می شد؛ اما در نسخه ی جدید، كل اخبار در 

یك بخش درج می شود و واحد مربوطه نیز در كنار خرب قابل مشاهده خواهد بود.

تفكیك رسویس های قابل ارائه توسط واحدها، از جمله تغییرات دیگر پورتال جدید است. در این 

بخش، خدمات واحدها به همراه فرم ها و مستندات مربوطه ارائه شده است تا دریافت كنندگان 

این رسویس ها به راحتی از روش بهره مندی از خدمات واحدها آگاه شوند.

 در فاز بعدی این پروژه كه در ســال 93 اجراء خواهد شــد، هر واحد، پورتال مجزا و هر فرد نیز 

پورتال اختصاصی خود را خواهد داشــت و سطوح دسرتسی كاربران به بخش های مختلف نیز 

قابل تعریف و تغییر خواهد بود.

بر اساس آخرین گزارش سازمان شركت بازرسی كیفیت و استاندارد ایران؛
سهم باالی خودروهای كیا 
در رده های قیمتی مختلف از بازار ایران 

بنا بر آمار رشکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران نسبت به سهم خودروهای مختلف در 

شــش رده ی قیمتی بازار، ســه مدل از خودروهای کیا شــامل پیکانتو، رساتــو و اپتیام، در 

رده قیمتی خود، نسبت به رقبا سهم قابل توجهی را به دست آورده اند.

بنا براین گزارش، خیابان ها و جاده های کشــور، در رشایطی شاهد حضور انواع خودروهای 

داخلی و خارجی اســت که محصوالت 20 تا 40 میلیون تومانی بیشرتین و خودروهای 40 

تا 60 میلیون تومانی نیز کم ترین سهم را داشته اند.

بنا بر آمار رشکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران، از میان خودروهای سواری کشور در 

شش دسته ی قیمتی، خودروهای زیر 20 میلیونی، طی نیمه ی نخست امسال  47.8درصد 

از کل خودروهای ســواری کشــور و 20 تا 40 میلیونی نیز سهمی معادل 48.6 درصدی را 

به خود اختصاص داده اند. 

هم چنیــن، خودروهای 40 تا 60 میلیونــی 0/2 درصد و 60 تا 80 میلیونی نیز 1.7 درصد 

کل بازار ایران را در اختیار داشته اند.

از ســوی دیگر، کم ترین ســهم بــازار خودروهای کشــور را خودروهای40  تــا 60میلیونی 

داشــته اند که ســهم عمده ی این رده نیز به خــودروی کیا پیکانتو اختصاص یافته اســت. 

رساتو TDهم بیش از نیمی از سهم بازار خودروهای 80 تا 100 میلیونی را به خود اختصاص 

داده و کیا اپتیام نیز در رده خودروهای باالی 100 میلیونی، سهم قابل توجه 15 درصدی 

داشته است. آمار نشان میدهد بازار خودروهای سواری ایران در دست خودروسازان داخلی 

است و سه خودروساز بزرگ کشور )ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو( بیش از 90 درصد از 

بازار را در اختیار دارند. این در رشایطی است که تنوع خودروهای مونتاژی و وارداتی بیش 

از داخلی  ها گزارش شده است. 

اطلس خودرو  و پیشواز نوروز
امســال نیز به رســم هر ســال، اطلس خودرو خودش را برای ورود به ســال جدید مهیا کرد و 

نشانه های نو شدن را در گوشه و کنار رشکت، جلوه گر ساخت.

همــکاران اطلس خودرو، در تکاپوی امتام کارهای پایان ســال و تحویل پروژه ها و طرح هایی 

که باید به امتام می رســید، همچون گذشته نظری نیز به خانه تکانی داشتند تا با آغوشی باز 

پذیرای سال کاری جدید باشند. سفره ی هفت سین اطلس خودرو، با اشتیاق و همت همکاران 

چیده شــد تا این مجموعه، پیش از ورود به ســال جدید، نوروز را در کنار خانواده ی دوم خود، 

یعنی خانواده ی بزرگ اطلس خودرو جشن بگیرد و برای رشد و شکوفایی بیشرت در بهار جدید 

آرزوهای نیک اش را برای همکارانش، به مثابه عیدی از درگاه خداوند بخواهد.

جشن صمیامنه و کوچک اطلس خودرو با حضور مدیران مجموعه، در آستانه ی نوروز و در کنار 

سفره ی هفت سین برگزار و با پذیرایی و شیرین کامی به امتام رسید تا خانواده ی اطلس بعد از 

تعطیالت، با امید و انرژی مضاعف، سال جدید را آغاز کنند.

سبک زندگی هر کسی شود.«

اگرچه خطوط بدنه ی بیرونی Niro عضالنی و ســترب است، اما این خودرو دارای ابعاد نسبتاً 

جمع و جوری بر روی پلت فرم بخش B کامال جدید خود است. تیم طراحی که با هدف آفرینش 

یک طرح کلی قدرمتند با بدنه ی بیرونی دو تنی شگفت انگیز، آغاز به کار کرد، حال خودرویی 

عرضــه می کنــد که با طــول 164.8، عرض 72.8 و ارتفــاع 61.3 اینچ به خوبــی در زمره ی 

خودروهای شهری قرار می گیرد.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



سومین دوره مسابقات فوتسال با نام جام حذفی و لیگ فوتسال GBG که زنگ آن از هفتم شهریورماه 
نود و دو به صدا درآمد، پس از حدود 6 ماه رویارویی تنگاتنگ 24 تیم حاضر، سرانجام در روز پنجشنبه 
هشتم اسفند ماه با برگزاری مراسمی پرشكوه و جذاب به اتمام رسید. از 8 تیم صعود کننده به مرحله 
یك چهارم نهایی چهار تیم توزیع گلستان، مالی آسان موتور، پاس و کیان به مرحله نیمه نهایی صعود 
کردند؛ تیم توزیع گلستان موفق به شكست تیم کیان شد، تیم کیان در رتبه دوم قرار گرفت و تیم 

مالی آسان موتور با شكست دادن تیم پاس رتبه سوم لیگ GBG را از آن خود نمود.

مراســم لیگ فوتسال GBG كه با مشــاركت فعال تیم های 

تبلیغــات گــروه غذایــی و خودرویــی علی الخصــوص تیم 

تبلیغــات و روابــط عمومــی رشكت آســان موتــور در محل 

مجموعه ورزشــی كرمان موتور برگزار شــد، بــا برنامه های 

متنوعــی از جمله برگزاری رده بندی و فینال، مســابقه بین 

بانوان و آقایان متاشــاگر، پذیرایی و اجرای موسیقی همراه 

بود؛ مراســم در انتها بــا اهدای جوایز و عكس های دســته 

جمعی به پایان رسید.

حضور چشــمگیر جمعــی از همــكاران رشكت های غذایی 

و خودرویی گــروه GBG و خصوصاً مدیران ارشــد مجموعه 

آقایان محمد گرامی، مددی، نوری، قربانی و  بختیاری، شور 

و هیجان باالیی به روز پایانی مســابقات بخشید؛ همچنین 

استقبال بانوان و حضور آن ها در سالن به عنوان متاشـاگر، 

از رویدادهای منحرصبفرد این دوره از رقابت ها بود.

 4 تیم صعود کننده از هر گروه
پــس از ۱۱ هفتــه رقابــت در دو گــروه A و B، ۴ تیم صعود 

كننده از هر گروه مشخص شدند.

 ادامه مســابقات لیگ GBG در مرحله نهایی دنبال شــد و 

از 8 تیــم صعود كننده به مرحله یك چهارم نهایی چهار تیم 

 برگزاری سومین دوره مسابقات فوتسال جام حذفی و لیگ فوتسال GBG؛

GBG توزیع گلستان«، »كیان« و »پاس«  تیم های برتر لیگ«

توزیع گلســتان، مالی آســان موتور، پاس و كیان به مرحله 

نیمه نهایی صعود كردند؛ مســابقات روز نیمه نهایی بسیار 

حســاس و نفس گیر برگزار شد و تیم های توزیع گلستان و 

كیان موفق به شكست حریفان خود شدند. 

 »توزیع گلستان«، »کیان« و »مالی 
GBG آسان موتور«، تیم های برتر لیگ

در روز پایانی مسابقات در حضور پرشور بسیاری از همكاران 

مجموعــه GBG و جمعی از هواداران این تیمها مســابقات 

فینال و رده بندی برگزار شد و در نهایت تیم توزیع گلستان 

در یك بازی نزدیك و بســیار متاشایی موفق به شكست تیم 

 GBG كیان شد و باز هم قهرمان بی رقیب مسابقات فوتسال

شد؛ پس از آن تیم كیان در عین شایستگی در رتبه دوم قرار 

گرفت و تیم مالی آســان موتور تنها مناینده گروه خودوریی 

در این مرحله با شكست دادن تیم پاس دیگر مناینده گروه 

خودرویی رتبه سوم لیگ GBG را از آن خود منود. 

 مسابقه جانبی برای تماشاچیان
پس از پایان مســابقات فینال و رده بندی و تا رشوع مراسم 

اهدای جام، دومســابقه برای متاشــاگران حارض در سالن 

مســابقات كه با حضور پرشور و تشــویق های بی امان خود 

حال و هوای بسیار پرهیجان و با طراوتی به سالن مسابقات 

و تیم ها داده بودند نیز برنامه ریزی شد و توسط امیرحسین 

نویسنده:
حسین زعابی احمدی 
سمــت:

 CRM سرپرست

ایجاد حس رقابت، هیجان و 
تلاش مضاعف در كاركنان و 
در نهایت آشنایی همكاران با 
یكدیگر،ارتقاء روحیه ی همكاری، 
تعامل سازنده و دوستی بین 
همكاران مجموعه از مزیت های 
 GBG برنامه های ورزشی گروه

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com5 4

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 45        فروردین 1393

در امتداد اطلسدر امتداد اطلس



موحــدی از واحد روابط عمومی رشكت آســان موتور توام با 

شــادی و طنز اجرا شد. مســابقه بانوان بدین ترتیب برنامه 

ریزی شــده بود كه هریك از بانــوان باید با یك رضبه توپ را  

از فاصله ۲۰ مرتی به درون دروازه خالی شوت میکردند  که 

البتــه در نهایت تنها یكی از بانوان موفــق به انجام این امر 

خطیر شد! مسابقه آقایان نیز بصورت رضبات روپایی با توپ 

برگزار شــد و هركســی كه تعداد روپایی بیشرتی را به توپ 

می زد، برنده مســابقه بود و در نهایت بــه هر یك از بانوان و 

آقایان برنده این دو مسابقه جوایز نفیسی اهدا شد.

 اهدای جام به تیم های برتر

با رشوع مراسم اهدای جام آقای امیر مهریان، از بنیانگذاران 

كلوپ فوتبال و مسابقات فوتسال مجموعه GBG، با اشاره به 

رصف ۲5۰۰ نفر ســاعت انرژی و در طی شش ماه و اجرای 

۱6۰ مسابقه، از زحامت كلیه اعضای كمیته اجرایی كمیته 

داوران، كمیته نظارت و اطالع رســانی و سایر همكارانی كه 

در برگزاری این مسابقات تالش کرده بودند، قدردانی کرد.

جام اخالق برای »رعایت بازی جوامنردانه«، »حضور در كلیه 

مســابقات« و »دریافت كمرتین كارت زرد« به تیم دیگر گروه 

خودرویی یعنی »ستاره رسخ آســان موتور« تعلق گرفت، كه 

به منایندگی از تیم و  به رسپرســت تیم آقای اشكان قربانی 

اهدا شد؛ جایزه آقای گل مسابقات به طور مشرتك به آقایان 

رسوش امتیــاز ) قطعات محور ماشــین( و حســین نعمتی 

)توزیع گلســتان( اهدا شــد. تیم های اول تا ســوم مدال و 

جوایز خــود را از مدیران ارشــد دریافت کردنــد و جام های 

اول تا سوم نیز به رسپرستان آن تیم ها  اهدا شد؛  همچنین 

در پایان مراســم از واحد بازاریابی رشكت آســان موتور برای 

زحامت فراوانی كه در برگزاری روز پایانی مسابقات كشیدند 

تشــكر و قدردانی شــد و در یكــی از روز های زمســتانی، با 

گرمای هیجان و نشاط در گروه GBG، خاطره ای زیبا را برای 

همه رشكت كنندگان در این مراســم رقــم زد. در اینجا نیز 

شایســته است از متامی بزرگوارانی که در ادوار پیشــــین و 

این دوره دست به دســــت هم داده و مسئولیت بخشــی از 

این کار بــزرگ را به عهده گرفتند، تشــکر و قدردانی شود.

 کلوپ فوتبال GBG ایجاد بستری برای 
افزایش نشاط و شادابی در مجموعه

گفتنی اســت رشكــت اطلــس خــودرو بعنــوان بنیانگذار 

مسابقات فوتسال در گروه GBG ، اولین دوره این رقابت ها را 

در تابستان سال ۹۱ و با عنوان جام رمضان برگزار کرد و پس 

از استقبال كاركنان و مدیران، دومین دوره را پس از تشكیل 

كلــوپ فوتبال و آغاز به كار رســمی این كلوپ در دیامه ۹۱ 

با عنوان جام GBG در كل گروه برگزار شــد، كه با استقبال 

بی نظیری بین كاركنان و مدیران مجموعه روبرو شد.

اعضای كلوپ كه اكنون با نام هیئت فوتبال GBG شناخته 

می شــوند با توجه به تجربیات گذشته و پیشنهادات مطرح 

شــده، تالش کردند تا ســومین دوره این رقابت ها به شکل 

مطلوبرت و با جذابیت بیشرتی برگزار شود.

كلوپ فوتبال GBG با برگزاری این دوره از مســابقات، سال 

۹۲ را با هدف ایجاد بسرتی برای افزایش نشاط و شادابی، 

انگیزه و روحیه پرسنل و همچنین ایجاد آشنایی، دوستی و  

همبستگی بیشرت  بین خانواده بزرگ GBG دنبال می کرد 

كــه در روز پایانی این مســابقات تصویر زیبای این تالش ها 

برای رشکت کنندگان خوشایند و افتخار آمیز بود.

سال 92، سالی پر ثمر برای اطلس خودرو

اطلــس خودرو، بــه عنوان نمایندگی یکی از برند های محبوب خودرو در کشــور، در ســال های 
فعالیــت خود، هربار در پایان هر ســال، تقویــم پرباری از روزهای درخشــان را برای مجموعه 
خود رقم زده اســت. این افتخارات، انگیزه بخش برای قدم های بیشــتر بوده اســت و انرژی 
محرکه شــروع ســالی جدید شده اســت. سال 92 نیز نســبت به ســال های پیش از آن برای 
اطلس خودرو، ســال پر خاطره و پر افتخاری بود، چنان که بســیاری از دســتاوردها که بذر آن 
 پیش از این ها نشانده شده بود، در این سال به بار نشست و برگ های زرینی را برای خانواده 
اطلــس به ارمغــان آورد. امروز ایــن افتخارات مثل آلبومــی خانوادگی که گذر عمر را نشــان 
میدهد و کنار هم نشاندن آنها نشانه های بلوغ ور رشد را به رخ میکشد، برای خانواده اطلس، 
امید بخش و دلگرم کننده اســت.این مجموعه قطعاً در ســال جدید، با قدم های اســتوار تر و 
انگیزه بیشتر به سوی رشد گام خواهد بر داشت، تا امسال نیز پرثمر به بار بنشیدند و برای 

خانواده بزرگ خود در سراسر کشور، وجود و حضور تابان تری داشته باشد.

 برگزاری طرح های ویژه ی خدمات پس از فروش 

واحد خدمات پس از فروش رشكت اطلس خودرو، جهت رفاه 

حال مشــرتیان محرتم، ســاالنه، اقدام به برگزاری رسویس 

كلینیك های تخصصی و ارائه ی طرح های ویژه ی امدادهای 

جاده ای در مناســبت ها و تعطیالت خــاص می مناید. این 

طرح ها، بــا ارائه ی خدمــات و تخفیفات ویژه، در راســتای 

جلب رضایت و ایجاد بســرتی مناسب جهت انجام به موقع 

رسویس های دوره ای خودرو و فراهم منودن آرامش و آسایش 

مشرتیان عزیز در ســفرها برگزار می شود؛ بدین منظور، در 

ســال 92 نیز طرح های ویژه با مشاركت عاملیت های مجاز 

برگزار شد:

- طرح امداد جاده ای تعطیالت نوروز در فروردین ماه

- طرح امداد جاده ای تعطیالت خرداد ماه

- طرح بازدید تخصصی تابستانه در تیر ماه

- طرح مشرتیان سحرخیز ماه مبارك رمضان در تیر ماه

- طرح بازدید تخصصی موتور در مرداد ماه

- طرح امداد ویژه ی بازگشایی مدارس در مهر ماه

- طرح بازدید تخصصی گیربكس در آبان ماه

- طرح بازدید تخصصی زمستانه در دی  ماه

- طرح بازدید تخصصی قبل از سفر نوروز در اسفند ماه

 کسب رتبه 1 خدمات پس از فروش 
و رشد پذیرش خدمات پس از فروش

بر اساس گزارش سازمان بازرسی كیفیت و استاندارد ایران 

ISQI، رشكت اطلس خودرو در ســال جاری رتبه ی نخســت 

ارزیابی رشکت های خودرویی را بر اســاس نظام مدیریتی، 

وضعیــت منایندگی های مجاز و رضایتمندی مشــرتیان در 

میان کلیه ی رشكت های وارد كننده ی خودرو، کســب کرده 

است.

 محصوالت جدید و طرح های ویژه ی فروش

اطلس خــودرو برای موفقیت بیشــرت در بازار رقابتی صنعت 

خودرو در ســال 92، عــالوه بر عرضــه ی محصوالت جدید 

و متامیــز، رشایط و تســهیالت متنوعی را هــم برای فروش 

محصوالت در نظر گرفت تا دامنه ی انتخاب برای مشرتیان 

این محصــوالت افزایش یابد و هم چنیــن فرایند فروش نیز 

بیش از پیش تسهیل شود. 

- رومنایی از خودرو سول، رساتو جدید، کادنزا 

- آغاز فرایند شامره گذاری بدون حضور مالك

- فروش ویژه ی ماه مبارك رمضان

- طرح ویژه ی فروش خودرو موهاوی جهت پزشکان

- طرح ویژه ی فروش مدل های 2014

- رشایط فروش زمستانه 
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 حمایت از رویدادهای فرهنگی و ورزشی

بــه  تعهــد  راســتای  در  اطلس خــودرو، همــواره  رشكــت 

مســئولیت های اجتامعی خود كوشــا بوده و بــه تبعیت از 

كمپانی كیاموتــورز، فعالیت های گوناگونــی در حوزه های 

علمــی، فرهنگی و ورزشــی انجــام می دهد. عمــده ی این 

فعالیت ها با هدف توســعه ی فرهنگی، حفظ محیط زیست 

و ترویج هرن و ورزش صورت می پذیرد. در سال 92 نیز واحد 

بازاریابــی اطلس خودرو، مشــاركت فعاالنــه ای در برگزاری 

چندین رویداد مهم داشت. شایان ذكر است اطلس خودرو، 

امســال به پــاس این فعالیت هــا به عنوان ســازمان حامی 

محیط زیست معرفی شدو از سازمان محیط زیست تقدیرنامه 

دریافت كرد.

- مراســم بزرگداشت روز پزشــك در شهریور ماه و رومنایی از 

پروژه بیامرستان فوق تخصصی مهدی کلینیک

- كنرست وصل یار در بهمن ماه

- جشنواره ی هوای پاك در بهمن ماه

- مسابقه ی تنیس فیوچرز كیش در اسفند ماه

 معرفی محصوالت کیا و 
خدمات اطلس خودرو

واحد بازاریابی اطلس خودرو، همه ســاله برای حفظ و بهبود 

جایگاه خــود در بازار رقابت، اقدامات متنوعی در راســتای 

معرفــی محصــول و خدمات ایــن رشكت انجــام می دهد. 

آشــنایی مرصف كننــدگان بــا مزایای رقابتــی محصوالت، 

خدمــات متامیز و تســهیالت ویژه ی رشكــت در حوزه های 

فروش و خدمات پس از فروش از جمله اهداف این اقدامات 

به شــامر می رود. در همین راستا، در سال 1392 گسرته ی 

این فعالیت ها به رشح ذیل تا حد زیادی افزایش یافت:

- كارشوی پیکانتو باشگاه انقالب در فصل تابستان 

-  منایشگاه اصفهان در بهمن ماه

- کارشوی سول در محل برگزاری کنرست وصل یار در بهمن ماه

- درج آگهی تبلیغاتی در نرشیات

- اكران بیلبوردهای متنوع در سطح كشور 

- انعكاس كلیه ی اخبار سازمان در وب سایت های خربی پربازدید

- یکپارچه سازی تبلیغات در سطح کشور

 مسابقات ملی و نشست های تخصصی
این  سفیران  اطلس خودرو،  خدمات  و  فروش  شبكه ی 

اطلسخودرو  بنابراین  هستند؛  كشور  رسارس  در  رشكت 

شبكه  كارایی  بهبود  و  رضایتمندی  دانش،  سطح  ارتقاء 

از  یكی  را  حوزه  هر  در  فعاالن  از  تقدیر  هم چنین  و 

 اولویت های مهم در سیاست های كالن این رشكت در نظر 

گرفته است. در همین راستا هر سال نشست ها، دوره های 

آموزشی و مسابفات مختلفی برای اعضاء این شبكه برگزار 

می شود تا این اهداف بیش از پیش محقق گردد. در سال 92 

نیز چندین رویداد مهم به رشح زیر در اطلس خودرو برگزار شد:

- اولین دوره ی املپیاد امدادخودرو در شهریور ماه

- سومین دوره ی مسابقات ملی مهارت های فنی در مهر ماه

- دومین دوره ی آموزش جامع سون قطعات در آبان ماه

- اولین نشست هم اندیشی در حوزه ی قطعات در بهمن ماه

 تمدید گواهینامه ی سیستم 
مدیریت یکپارچه از آلمان

 اطلس خودرو از ســال 1388 موفق به پیاده سازی سیستم 

 ISO10002:2004 و ISO9001:2008 مدیریت یكپارچه ی

و اخذ گواهینامه های آن از رشكت Tuv-Nord آملان شــده 

بود؛ این رشکت با اخذ این گواهینامه، برای چهارمین بار در 

لیست تأیید این استاندارد قرار گرفت. 

پس از آن در راســتای اطمینان از استقرار سیستم مدیریت 

یکپارچه و ارائه ی راه كارهای بهبود در دو ســال پیاپی 89 و 

90، پــس از اخذ گواهینامه توســط رشكت Tuv-Nord دو 

ممیزی مراقبتی نیز انجام شده بود. گواهینامه ی جدید، پس 

از پایان دوره ی سه ســاله ی اعتبار پیشــین، با انجام مراحل 

ممیزی توســط رشکت Tuv-Nord بــا تجدید اعتبار همراه 

شــد. رشكت اطلس خودرو، این بار نیز بدون هیچ گونه مورد 

غیرمنطبق با الزامات سیستم مدیریت یكپارچه، توانست با 

موفقیت گواهینامه های این سیستم را متدید مناید. 

 برگزاری رویدادهای انگیزشی

بهره منــدی از نیروی انســانی فعال، متخصــص، با انگیزه 

و ســالمت و برخــورداری از فضــای كاری شــاد و پویــا، 

از ویژگی هــای ســازمان های موفــق محســوب می شــود. 

اطلس خــودرو هم از این قاعده مســتثنی نیســت و همواره 

برای دســتیابی به برترین رسمایه های انسانی می كوشد. با 

این رویكرد، در سال 92 برنامه های مختلفی شامل موارد زیر 

توسط این رشكت برگزار شد:

- برگزاری مســابقه ی مقاله ی برتر توسط واحد بازاریابی در 

خرداد ماه

- برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان توسط واحد منابع 

انسانی در تیرماه

- برگزاری سمینار تغذیه توسط كلوپ بانوان در مرداد ماه

- برگزاری مسابقات بولینگ توسط كلوپ بانوان در مرداد ماه

- جشــن سومین ســالگرد انتشــار پیك اطلس توسط واحد 

بازاریابی در مرداد ماه 

- جشــن ششمین ســالگرد تأســیس رشكت توســط واحد 

بازاریابی در آذر ماه

- ساخت فیلم كیلومرت 8 توسط واحد بازاریابی در آذر ماه

- مسابقات لیگ فوتسال توسط واحد منابع انسانی در زمستان

 تحول رسانه های سازمان

امــروزه جذابیــت برصی، دسرتســی رسیع و پوشــش دهی 

اطالعات مرجع، از معیارهای كلیدی یك وب ســایت موفق 

محسوب می شــود. رشكت اطلس خودرو نیز با ارزش گذاری 

به نقش كلیدی دنیای مجازی اینرتنت، در پیرشفت و تكامل 

سازمان و در جهت همسو شــدن با استانداردهای كمپانی 

كیاموتورز، در این زمینه همواره پیرشو و خالق بوده اســت. 

پروژه ی وب سایت جدید اطلس خودرو نیز در همین راستا و با 

مشاركت واحد بازاریابی و انفورماتیك در سال 92 اجرا شد. 

شــایان ذكر اســت این پروژه با توجه به مدت كوتاهی كه از 

رومنایی آن می گذرد، رشد چشمگیر 183 درصدی بازدید از 

وب سایت را به همراه داشته است. پورتال داخلی سازمان، از 

مراجع اصلی اطالعاتی رشكت برای کارکنان و عاملیت های 

مجاز اســت. این رسانه نیز در سال 92 جان تازه ای گرفت و 

عــالوه بر بهبود گرافیكی، از نظر ســاختاری و محتوایی نیز 

متحول شــد. نرشیه ی پیك اطلس كه رســالت اطالع رسانی 

عمومــی به همه ی اعضاء خانواده ی كیا را بر عهده دارد، در 

ســال 92 از نظر طراحی و صفحه بندی متحول و از ساختار 

منســجم و محتوای غنی تری برخوردار شد تا بیش از پیش 

مورد توجه و رضایت مخاطبان خود قرار گیرد. 

نخستین شامره ی فصلنامه ی الكرتونیك آماری اطلس خودرو 

نیز در سال 92 منترش شد.

 استاندارد سازی عاملیت های مجاز

رشكــت كیا موتورز بــرای منایندگان این رشكــت در رسارس 

جهان، اســتانداردهای مشــخصی تعریف كرده اســت كه 

اصطالحــاً به آن رد كیوب گفته می شــود. اطلس خودرو نیز 

همگام با رشكت مادر، این استانداردها را به صورت یكپارچه 

و در سطح كشــور به اجراء درمی آورد. در سال 92 نرخ رشد 

تعداد عاملیت های اســتاندارد نســبت به سال گذشته 88 

درصد بوده اســت. عــالوه بر آن طرح یکپارچــه ی بازاریابی 

در حوزه های فــروش و خدمات پس از فروش نیز در رسارس 

كشور اجرا شــد؛ بر اســاس این طرح، كلیه ی كمپین های 

تبلیغاتی رشكت با طرح و پیام یكپارچه به اجراء درآمد. 
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»سولEV جدید در راس برنامه »حمل و نقل پاک« کیا قرار 

دارد و در هنگام عرضه در سال جاری، امکانات بیشرتی را 

در راســتای حامیت از محیط زیست در اختیار مشرتیان ما 

قرار خواهــد داد.« این ها گفته های اورث هدریک، معاونت 

برنامه ریزی محصــول کیاموتورز آمریکاســت. وی در ادامه 

افزود: » ســول EV هامن سبک مفرح و جالب funky سول 

بنزینــی و نیــز بهــره وری و کارایی کــه آن را تبدیل به یک 

موفقیت بزرگ کرده بود، حفظ کرده اســت و به این ترکیب 

موفق، امکانات قابل اســتفاده دیگــری در محدوده دنیای 

واقعی و امکانات شــارژ چندگانه را اضافه کرده است تا یک 

EV )خودروی برقی( مناسب برای همگان فراهم آورد.

ســول EV ابتــدا در کالیفرنیــا و اورگان در غــرب آمریکا و 

نیز چندیــن ایالت رشقی از جمله نیویورک، نیو جرســی و 

مریلند، یعنی مناطقی با بزرگ ترین بازارها و ســاختارهای 

EV، به فروش خواهد رسید. 

کیاموتورز آمریکا به دنبال ارائه و عرضه این خودرو در سایر 

بازارها در آینده ای نزدیک است. قیمت سول EV در زمانی 

نزدیک به عرضه آن در بازار اعالم خواهد شد.

 باتری با تراکم انرژی و قدرت 
قابل استفاده باال

 EV بی شــک معموالمهم ترین دل مشغولی برای خریداران

 EV نگرانی در دامنه و محدوده انرژی آن بوده است. سول

با استفاده از یک باتری پلیمری یون لیتیوم با تراکم انرژی 

باال این مشکل را حل کرده است. انتظار می رود این باتری 

kWh ۲7، خنک کننده، ۲۰۰  وات- ساعت بر کیلوگرم که 

در زیر کف قرار گرفته اســت با شــارژ کامــل، محدوده ای 

حــدود ۱۰۰-8۰ مایــل را در رانندگی در دنیــای واقعی 

پوشــش دهد که البته در تســت ها و ارزیابی های داخلی 

در برخی موارد ۱۰۰ مایل را نیز پشــت رس گذاشته است.

ایــن باتری پلیمری یون لیتیوم با ۹6 ســلول )پیل( و ۳6۰ 

ولت برای ظرفیت باال، ثبات حرارتی و ایمنی مهندسی شده 

درخشش خودرو سول ای وی )Soul EV( در نمایشگاه خودرو شیکاگو
کیا موتورز آمریکا میزبان رونمایی جهانی از ســول ای وی 2015 در نمایشــگاه شــیکاگو بود. 
ســول ای وی که طبق برنامه قرار اســت در ســه ماهه ســوم third quarter سال 2014 وارد 
بازار شــود، اولین خودرو تمام برقی کیا با انتشــار آالینده دی اکســید کربن صفر خواهد بود 
که در بازار آمریکا به فروش می رســد و خط تولید کیا در راستای تولید خودروهای دوست دار 

محیط زیست را گسترش می دهد. 
ســول ای وی به اپتیما هیبرید 2014 به روز شــده و خودرو مفهومی نایرو هیبرید حاضر در 
صحنه پیوســت؛ این روند در خط تولید کیاموتورز  در واقع نشــانگر هدف کیا در پیشبرد این 
صنعــت با فراهم نمودن خودروهایی با پیشــرفته ترین تکنولوژی هاســت کــه در عین حال از 
وابســتگی ما به منابع انرژی غیرقابل جایگزیــن non-renewable می کاهند. البته تعهد کیا در 
برابر محیط زیســت پیشتر به اثبات رسیده بود، یعنی  زمانی که سول ای وی از سوی موسسه  
)UL )Underwriters Laboratories بــه دلیــل ترکیب و ادغام بیش از 20 نوع مواد دوســت دار 

محیط زیست تائید شد و عنوان نخست را بدست آورد. 

اســت. به همین ترتیب این باتری یک کاتد مغناطیســی- 

کبالــت- نیــکل و یک آنــد مبتنی بر گرافیــت )رسب( را به 

منایش می گــذارد که در عین حال کــه دوام باتری را زیاد 

می کند از وزن آن می کاهد. عالوه بر این سلول ها )پیل ها( 

از یک الکرتولیت ژله ای استفاده می کنند و هر پیل دارای 

جدا کننده های رسامیکی است که به طور قابل مالحظه ای 

ثبــات حرارتی و ایمنی را بهبود می بخشــد. در تالش برای 

افزایــش کارایی و محدوده قابل پوشــش، ســول ای وی از 

سیســتم ترمز احیا کننده regenerative نســل سوم کیا 

بهره می برد تا بیش از ۱۲ درصد انرژی جنبشــی خودرو را 

بدســت آورد که آن هم زمانی که ســول EV ترمز می گیرد یا 

 EV رس می خورد به باتری بازخورد می شود. دارندگان سول

می توانند از بین چهار وضعیت احیا کننده متفاوت انتخاب 

کننــد: وضعیت » رانندگی« یا »ترمز« در وضعیت ســازگار با 

محیط زیســت »خاموش« و »رانندگی« یا »ترمز« در وضعیت 

سازگار با محیط زیست »روشن« ) موقعیت »ترمز« با وضعیت 

ســازگار با محیط زیست »روشــن« احیا کنندگی بیشرتی 

تولید می کند(. سول EV عمل شارژ را با امکان شارژ کردن 

از طریق یک پریز ۱۲۰ ولتی معمولی یا یک شارژر ای وی 

۲۴۰ ولتی معمولی آسان تر می سازد. 

 SAE دو پورت شــارژ استاندارد هســتند، شامل یک پورت

J 1772 برای ســطح یک و ســطح AC 2 و یک پورت شارژ 

رسیع CHAdeMo DC. در پشــت یک در کشــویی که در 

جلو پنجــره ای جلو قرار گرفته، وجــود پورت های دوتایی  

باعث انعطاف پذیری می شــود و امکان همه جا رفن سول 

EV را افزایــش می دهد و این امــکان را در اختیار مالکان 

قرار می دهــد که خودرو را در گاراژ منزلشــان یا در جاده 

شارژ کنند. زمان شارژ مجدد از ۲۴ ساعت برای یک باتری 

کامال خالی با اســتفاده از یک پریز ۱۲۰ ولت استاندارد و 

پنج ســاعت برای یک پریز ۲۴۰ ولتی متفاوت است. شارژ 

8۰ درصدی در زمانی کمرت از ۳۳ دقیقه با یک شارژر پریز 

5۰ کیلو واتی بدست می آید.

کیا با ســه رشکت ارائه دهنده شــارژر همراه شــده است- 

بوش، لویتــان و اروورومننت- که به خریداران EV شــانس 

انتخاب بهرتین شارژر متناسب با نیازشان را می دهد. عالوه 

بر این، فروشندگان کیا که این مدل سول را عرضه می کنند 

شارژ رایگان در اختیار دارندگان ای وی قرار می دهند و به 

این ترتیب عمل شارژ را آسان تر می سازند.

سول ای وی با چرخ محرک جلو توسط یک موتور الکرتیکی 

۱۰۹ اســب بخاری و 8۱.۴ کیلو واتی به حرکت در می آید 

که گشــتاوری معــادل Ib- ft 210 تولید مــی کند. موتور 

مغناطیســی دامئــی همزمان AC از مگنت هــای چند الیه 

جهت کمک به بهبود کارایی و کاهش صداهایی که معموال 

در ســایر خودروهای الکرتیکی شــنیده می شود، استفاده 

می کند. شتاب صفر تا صد در کمرت از ۱۲ ثانیه رخ می دهد 

و حداکرث رسعت بــا توجه به محدودیت الکرتونیکی حدود 

۹۰ کیلومرت بر ساعت است. 

جایــگاه باتــری در زیــر کف یــک وضعیت با ثبــات از یک 

مرکــز ثقل پایین تــر ارائه می کند که بــه رانندگی و کنرتل 

 EV خودرو کمک می کند و البته ما را مطمنئ می ســازد که

همچنان اعتبار ســول در رانندگی مفرح را حفظ می کند و 

به آن پایبند است. آیرودینامیک بهبود یافته و موتور بی رس 

و صــدا در تجمیع با مــواد با کیفیت خاص و ویژه منجر به 

ارائه یک تجربه رانندگی استثنایی و لذت بخش می شود. 

در حامیت از امنیت پیاده ها، سول ای وی با یک سیستم 

صوتــی موتور مجــازی )VESS( که یــک اخطار صوتی در 

رسعت های پایین تر از ۱۲ مایل بر ســاعت یا هنگام عقب 

رفن منترش می کند.

 باتری با حداقل فضا
ســول EV بــه لطف باتــری ای کــه حداقل فضا را اشــغال 

می کنــد، فضــای زیــادی در درون کابیــن بــه راننــده و 

رسنشینان عرضه می کند. 

بــه دلیل طراحی مســطح flat design باتری و قرارگیری 

در کف، در مقایســه با یک سول غیر برقی تنها یک کاهش 

اندک ۳.۱ اینچی در فضای قرار گیری پاها در صندلی های 

عقبی شاهد هستیم )از ۳۹.۱ اینچ به ۳6 اینچ( اما باز هم 

ای وی در مقایســه با سایر رقبایش فضای بیشرتی در جلو 

پاها دارد. 

بقیه فضاها نســبت به سول بنزینی تغییری نداشته است و 

به این ترتیب سول EV در این بخش جزء یکی از جادارترین 

خودروها محســوب می شود. صندوق عقب به میزان بسیار 

اندکی جمع و جورتر شده است زیرا فضای زیر آن برای فن 

خنک کننده موتور و قرارگیری شارژر قابل حمل ۱۲۰ ولتی 

مورد استفاده قرار گرفته است.
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اپتیما 2014 برگ برنده ی كیاموتورز

اپتیما، خودرویی اســت که نتیجه بازی در بازار جهانی طراحی خودرو و ایمنی را به نفع کیاموتورز تغییر داد. این خودرو، پس از ســه سال عرضه در 
استرالیا، اکنون برای تمام خودروهای سایز متوسط به یک معیار benchmarks و شاخص تبدیل شده است.

کیا، زمانی که در اپن 2011 اســترالیا از ســدان سایز متوسط اپتیما با امضای پیتر شرایر رونمایی کرد، دنیای خودرو را متحول ساخت. ظاهر، بهاء و 
سبک جدید آن، از نخستین ویژگی هایی بود که در این سدان شبه کوپه و صاحب سبک، تحسین همگان را برانگیخت.

با ظهور مدل های پالتینوم و اس ال آی پس از مدل SE، طیف اپتیما 2014 با تمرکز بر پیچیدگی های طراحی و تکنولوژی های ایمنی فعال نسل جدید 
که رانندگان را از تصادفات حفظ می کند، تکمیل شد.

به گفته ی تونی بارلو، رئیس اجرایی کیاموتورز اسرتالیا: »در 

واقع کیا با معرفی آخرین نسخه ی اپتیام، سطوح جدیدی 

یا  ایمنی  بی آنکه  را   sophistication کمال  و  ظرافت  از 

ارائه  کند،  جدید  سطوح  این  فدای  را  اصولی  ارزش های 

و  کیا  طراحی  انقالب  اساس  و  بنیان  اپتیام،  است.  کرده 

تجسم بخش هدف این برند در ساخت خودروهای ارزشمند 

با  ساله  پنج  ضامنت  چون  تسهیالتی  هم چنین  است.« 

کیلومرت نامحدود، خدمات پس از فروش، امداد جاده ای و 

تعهدات خدمات خانوادگی، اپتیام را به یک خودرو ی ایده آل 

و جذاب برای همه ی اقشار جامعه مبدل ساخته است.

 اصالحات و بهبود طراحی 
بر  همیشه  متوسط،  سایز  سدان های  بخش  در  عملکرد 

مطلوبیت غلبه داشته است و اکنون اپتیام ۲۰۱۴ به عنوان 

مدلی پیرشو، طراحی تحسین برانگیز و مطلوبیت را با بهایی 

مناسب تلفیق می سازد.

تیم طراحی کیا در فرانکفورت با پاالیش Refining ظاهر اپتیام، 

کمربند عقبی و جلویی و نیز جلو پنجره ای دارای امضای برند 

را بهبود بخشیده و توسط این تیم، ظاهر جسورانه ی خودرو و 

شکل آیرودینامیکش به روز و تقویت شده است.

مهم ترین تغییرات را باید در سپرهای جدید، طراحی مجدد 

مه شکن ها، LED های به کار رفته در باالی چراغ های جلو، 

در طراحی مجدد درب صندوق جستجو  نهایتاً  و  دیفیوزر 

کرد که به حذف اسپویلر کوچک انتهای صندوق و هم چنین 

منجر شده  عقب  دار   LED از چراغ های جدید  برخورداری 

است. درون کابین خودرو، وجود منایشگر جدید ۴.۳ اینچی 

در صفحه کیلومرت به همراه منایشگر هشت اینچی کنسول 

)به صورت سفارشی( که سیستم راهیابی، رادیو ماهواره ای، 

چندرسانه ای UVO eServices و سیستم پخش اینفینیتی 

با هشت اسپیکر را پشتیبانی می کند، بیش از هر چیز دیگری 

قابل توجه است.

منای  محصول،  این  توجه  قابل  ویژگی های  از  دیگر  یکی 

داخلی آن است که کابین را به خوبی از محیط جدا می کند. 

به طوری که حتی در رسعت های باال نیز صدای باد به گوش 

رسنشینان منی رسد. مدل های LX دارای تجهیزاتی مانند 

زه های  شده،  کروم کاری  اگزوزهای  رس  جلو،  مه شکن های 

سیستم  درب ها،  دستگیره ی  روی  بر  رفته  کار  به  کرومی 

با تایرهای  اینچی  آینه ها، رینگ های جدید ۱6  گرمایشی 

65/۲۰5 و شیشه های سوالر به صورت استاندارد هستند. 

مدل های EX نیز صندلی های چرمی، رینگ های ۱7 اینچی 

با تایرهای 55/۲۱5 و صندلی هشت حالته ی راننده دارند.

مثل همیشه SX-T بهرتین مدل اپتیامست که برای مدل های 

با  کرومی  اینچ  رینگ های ۱8  مانند  ویژگی هایی   ،۲۰۱۴

تایرهای ۴5/۲۲5، کالیپرهای قرمزرنگ ترمز، برف پاکن های 

جدید، چراغ های زنون خودکار در جلو، صندلی های جدید 

با چرم ناپا و ترمز الکرتونیکی پارک به همراه خواهد داشت. 

 GDI پیرشانه ی ۲.۴ لیرتی ،SX و LX و EX برای هر سه مدل

در نظر گرفته شده است؛ حال آن که مدل های SX-T موتور 

توربوی دو لیرتی دارند. هم چنین به صورت استاندارد برای هر 

دو پیرشانه گیربکس شش رسعته ی خودکار تعبیه شده است، 

 Drive با بهره گیری از سیستم SX-T ولی مشرتیان مدل های

Mode Select می توانند زمان تعویض دنده ها را تغییر دهند.

این اصالحات تا به درون کابین اپتیام ۲۰۱۴ ادامه می یابد؛ 

به گونه ای که رانندگان، با شامر بیشرتی از امکانات درجه 

یک و تکنولوژی باال روبه رو می شوند. فرمان و صندلی های 

جدید با پشتی های کناری بزرگ و نشیمن راحت تر، به راننده 

حس دلپذیری از آسایش و راحتی را القا می کنند. فضای 

داخلی با رنگ کرومی روشن و کمربند مرکزی به رنگ سیاه 

براق، جای خود را به یک طرح ساتن ظریف داده است. 

 تکنولوژی ایمنی جدید
اپتیام ۲۰۱۴ برای نخستین بار در تاریخ کیا، به یک سیستم 

ردیابی نقطه کور Blind Spot Detection مجهز شده است 

که به راننده کمک می کند در زمان تغییر مسیر بتواند عبور و 

مرور اطرافش را کنرتل کند.

 ۲۴ رادار  حس گر  دو  از  کیا  تعویض  قابل  سیستم  این 

می گیرد  بهره  دارند،  قرار  عقبی  سپرهای  در  که  هرتزی 

که به منظور دیده بانی و کنرتل بغل و عقب خودرو تعبیه 

شده است. این رادارها می توانند خودرویی با فاصله ی 7۰ 

مرتی در پشت رس را ردیابی و خطر نقطه  ی کور را اعالم و 

نیز رسعت نزدیک شدن خودروهایی که در خارج از نقطه ی 

صورت  در  حال  عین  در  کنند؛  محاسبه  را  دارند  قرار  کور 

اعالم  را  آن  باشد،  شام  متوجه  خطری  اگر  مسیر  تعویض 

خودرویی  که  صورتی  در  نخست،  مرحله ی  در  می کنند. 

داده شود، یک عالمت خطر  تشخیص  منطقه ی خطر  در 

این  راننده  اگر  می شود.  داده  منایش  بیرونی  آینه ی   در 

راهنام  و  بگیرد  نادیده  را   initial warning اولیه  اخطار 
را جهت اعالم تغییر مسیر روشن کند، عالمت اخطار روی 

آینه رشوع می کند به چشمک زدن و اخطار صوتی به صدا 

درمی آید. این سیستم، از ۱5 تا ۲5 کیلومرت بر ساعت موثر و 

قابل استفاده است و می تواند خودرو و موتورسیکلت را ردیابی 

می کند. این رادارها، به عنوان یک ویژگی ایمنی اضافی، 

استفاده  عقبی(  ترافیک  )هشدار   RCTA برای  هم چنین 

می شود؛ به این معنی که در هنگام بیرون آمدن راننده از 

پارک یا مسیر رانندگی، عبور و مرور هر دو سمت خودرو را 

کنرتل می کند. این سیستم، از هر دو نوع اخطار تصویری 

و صوتی برخوردار است و حتی می تواند گاری های خرید را 

ردیابی کند. هم چنین اپتیام از بسته ی کاملی از ویژگی های 

ایمنی برخوردار است که شامل شش کیسه ی هوا، سیستم 

ترمز ضد قفل)ABS(، سیستم کنرتل پایداری)ESC(، سیستم 

کنرتل در رساشیبی و رسباالیی )HAC( ویک مانع رس فعال و 

چراغ های جلویی مناسب هوای گرگ و میش بوده و این خودرو 

را شایسته ی کسب پنج ستاره از ANCAP کرده است.

 نیروی محرکه ی موثر و پویا
 lx، همه ی کیا اپتیامها دارای دیفرانسیل جلو بوده و متام

ex و sx ها موتور ۲.۴ لیرت چهار سیلندر دارند. قدرت موتور 

۱8۰اسب بخار و گشتاور ۲۳۱ نیوتن-مرت است. یک موتور 

دو لیرتی توربوشارژ چهار سیلندر نیز دارد که برای sx آپشنال 

و برای limited استاندارد است. قدرت این موتور ۱6۲ اسب 

بخار و گشتاور ۱۹۴نیوتن- مرت است. متام مدل ها گیربکس 

اتوماتیک شش رسعته دارند.

اپتیام، دارای درجه مرصف سوخت 7.۹ لیرت به ازای هر ۱۰۰ 

کیلومرت و gms/km 189 انتشار دی اکسیدکربن است. 

 امنیت، آزمایش ترمز و تصادف
ویژگی های استاندارد امنیت در کیا اپتیام ۲۰۱۴، شامل 

ترمز ضدقفل، کنرتل کشش و ثبات، ایربگ کناری و پرده ای، 

کنرتل  سیستم  عقب،  پارک  حس گر  عقب،  دوربین منای 

نقطه کور و سیستم uvo است. نتیجه ی ارزیابی کلی این 

در  و  بود  کامل  ستاره ی  پنج  تصادف،  آزمایش  در  خودرو 

ارزیابی تصادف از جلو و کنار نیز پنج ستاره گرفت.
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از  اسپورتیج  تا  اسپورتیج

نســل نخست اســپورتیج، در ســال 1993 به بازار آمد. آنچه در اینجا بدان خواهیم پرداخت 
مدل 2014 این  کراس اور کوچک کیاســت که در حقیقت گونه ی ارتقاء یافته ی نســل سوم آن 
اســت. از نســل اول، غیر از تعداد محدودی که به مناطق آزاد تجاری جنوب کشــور وارد شده 
اســت، نمونه ای در کشورمان وجود ندارد و آنچه به چشم هموطنان آشناست نسل های دوم و 
سوم هستند. نسل فعلی، یعنی همان نسل سوم، حاصل تحول به وجود آمده در کیا به رهبری 
پیتر شــرایر، طراح ارشــد کیا، اســت که در آوریل 2010 به جهانیان معرفی شــد. تحولی که 
همگان چشــم انتظار آن هستند تا ببینند بزرگ ترین SUV کیا یعنی موهاوی را چگونه دگرگون 
خواهد ســاخت؛ تغییر انقالبی ای که در گونه های فعلی اســپورتیج، ســورنتو، ســراتو، اپتیما و 

دیگر محصوالت کیا نسبت به نسل های پیشین خود به وضوح مشاهده می شود.

بــا كنار هم قرار دادن گونه ی ۲۰۱۴ اســپورتیج و ۲۰۱۳ آن، 

آنچــه در ظاهر جلب توجــه می كند جلو پنجــره، چراغ های 

مه شكن در سپر جلو و LED های جدید چراغ های عقب است.

طراحان كیا، با توجه به محبوبیت چهره ی اسپورتیج، ترجیح 

داده اند تنها تغییرات كوچكی در این خودروی جدید ایجاد 

کنند؛ به طوری که ما به هیچ وجه شاهد facelift به معنای 

امروزی صنعت خودرو نیستیم.

آنچه نقطه ی قوت اسپورتیج محسوب می شود این است که 

اغلب مالكان از ظاهر خودروی خود رضایت دارند؛ خودرویی 

که با مجموع فروش بیش از ۳۳۰.۰۰۰ دســتگاه در ســال 

۲۰۱۱ و بیــش از ۳87.۰۰۰ دســتگاه در ســال ۲۰۱۲، 

پیش بینی می شود فروش آن از بدو حضور در سال ۲۰۱۴، 

بــا توجه به بازارهای هدف، از مرز یک میلیون دســتگاه نیز 

بگذرد. می توان گفت اســپورتیج هنوز تازگی خود را دارد و 

بخش طراحی عالقه ای به تغییر چهره ی آن ندارد.

در بخـش پیرشانـه، تغییرات اندك ولی قابل توجه هسـتند. 

افزایـش قـدرت از 176 اسـب بخـار بـه 182 اسـب بخـار و 

 168 lb-ft ماكزیمـم تولیـدی از Tourqe افزایـش تـورك

بـه lb-ft 178، نشـان از بهبـود نسـبی عملكـرد قـوای چهار 

سـیلندر ایـن  كـراس اور خوشـنام كیـا دارد.

البته همچنان مدل sx با پیرشانه ی مجهز به توربوشــارژر و 

توان تولیدی ۲6۰ اسب بخار، در لیست فروش كیا به چشم 

می خورد كه به بازار خودروی كشورمان راه نیافته است.

قابــل توجه تریــن تغییــر در بخش فنــی بازنگر نســبت به 

گونــه ی پیشــین، پیرشانــه ی ۲/۴ لیرتی چهار ســیلندر و 

اصالح سامانه ی تزریق مســتقیم سوخت در جهت كاهش 

مــرصف اســت. معرفــی سیســتم جدیــد منعطــف فرمان 

 new multi – mode flex steer system چندحالته یا

پاســخی از طرف بخش مهندســی كیا به انتقادات نسبت 

 به عملكرد فرمان در نســل گذشــته اســت كه در دو حالت

COMFORT MODE برای مســیرهای همــوار و پر ترافیك 

شــهری و SPORT MODE برای مســیرهای ناهمــوار و به 

اصطالح OFF ROAD ارائه شــده اســت. كاهش نسبی رس 

و صدای كابین با استفاده از مواد عایق جدید به كار گرفته 

شده، از تغییرات مشهود در گونه ی جدید است؛ هر چند این 

خودرو در این مقوله یعنی رس و صدای كابین و به ویژه پس 

از طی ده ها هزار كیلومرت، هنوز فاصله زیادی تا رســیدن به 

رقبایی چون هوندا CR-V و تویوتای RAV4 دارد.

از نقاط قوت اســپورتیج كه در فرمان پذیری آن تاثیربسزایی 

دارد، سیستم تعلیق مستقل در چهار چرخ است كه حركت 

آزادانه ی هر چرخ را جدا از چرخ های دیگر ممكن می سازد؛ 

آنچه که ســواری مطلوبی برای یك كــراس اور با رینگ های 

۱7 و ۱8 اینچی در سطوح ناهموار به ارمغان می آورد. وجود 

سیســتم های حركتی DBC2– HAC1 به صورت استاندارد بر 

روی متامی مدل ها، تضمین كننده ی یك رانندگی مطمنئ 

در مسیرهای ناهموار با پستی و بلندی ها خواهد بود. 

از ســویی نیــز وجــود سیســتم ESC امنیــت را در پیچ ها و 

مســیرهای لغزنده و نیز هنگام ترمزهای ناگهانی با متعادل 

منودن نیروی موتور و توزیع مناسب و مستقل نیروی ترمز در 

چهارچرخ، تضمین می كند. 

ESC سامانه ای است كه حداكرث كنرتل را در مواقع بحرانی 

بــرای راننده ایجــاد می كند و به گونــه ای اصالح خطاهای 

رانندگــی را بــر عهده دارد کــه از انحــراف ناگهانی خودرو 

 از محــور حركــت جلوگیــری كند. آنچــه در گذشــته با نام 

توزیــع   ELECTRONIC BRAKE DISTRIBUTER)EBD(

نیروی ترمز را در مواقع اضطراری بر عهده داشت، هم اكنون 

چند سالی اســت گونه ی ارتقاء یافته ی آن یا هامن ESC به 

دنیای تكنولوژی معرفی شده و بر روی اسپورتیج نصب شده 

)ESC3- ESP4( .است

 AWD اســپورتیج جدید، به هامن گونه ی پیشین به صورت 

)چهارچرخ متحرك( با قفل دیفرانســیل عرضه می شــود كه 

وظیفه ی تقسیم نیروی توری موتور به نسبت 5۰-5۰ بین ۲ 

اكسل جلو و عقب تا رسعت ۲5 كیلومرت بر ساعت را بر عهده 

دارد؛ این خصیصه ای اســت كه از اســپورتیج در مسیرهای 

رودخانه ای ، پر گل و الی و لغزنده یك كراس اور فرز و چابك 

می ســازد. در كنار موارد مذکور، سیستم ترمز ضد بلوكه ی 

ABS و 6 ایربگ )۲ عدد برای رسنشینان جلو، ۲ عدد ایربگ 

جانبــی و ۲ ایربگ پــرده ای رستارسی ( تضمیــن كننده ی 

امنیت رسنشینان است.

 در پایان به تعدادی از عناوین و افتخاراتی كه اسپورتیج در 

طول بیش از ســه ســال از حضور خود در بازارهای جهانی 

كسب كرده است، اشاره می كنیم: 

SUV .۱ قابل تامین و خرید سال ۲۰۱۱ شامل غرب امریكا

۲. كراس اور جدید سال ۲۰۱۱ به انتخاب مخاطبین 

www.about.com سایت

۳. خودروی شاسی بلند ۲۰۱۱ به انتخاب داوران بین املللی 

خودروی سال 

۴. خودروی سال ۲۰۱۱ كشور اسلواكی

موسسه ی  ۲۰۱۲ سال  بررسی  رده ی  باالترین  در   .5 

متامی  در  را  ستاره  پنج  كه  خودرویی  تنها   ،  jd power

 رده های بررسی شده از نظر قابلیت و اتكا و اعتامد از لحاظ

mechanical تا رضایت مالكان و فروشندگان كسب كرده است.

6. بــه دســت آوردن باالترین نشــان امنیت از انســتیتوی 

 )IIHS5( بیمه ای امنیت بزرگراه های ایالت متحده

 ROLLOVER CRASH آزمــون   IIHS  2010 ســال  در 

)غلطیدن( خودرو را با معیار توان تحمل سه برابر وزن خودرو 

برای سقف آن به مجموعه آزمون های خود اضافه كرد. 

طبــق قوانیــن فــدرال ایاالت متحــده، این میــزان یک و 

نیم برابر وزن خودرو اســت. یعنی به دســت آوردن عنوان 

Top Saftety Pic از IIHS دو برابــر ســخت تر از قوانیــن 

فدرال اســت كه اسپورتیج نسل سوم از این آزمون رسبلند 

بیــرون آمد و در تصادف هایی كه منجر به غلطیدن خودرو 

می شــود، از اســتحكام فوق العــاده باالیــی در ســقف و 

ستون ها برخوردار است. 

)HILL ASSIST CONTROL( 1-   سیستم کمکی کنرتل برای آغاز حرکت در شیب

)DOWN HILL BRAKE CONTROL( ـرل ترمز در رساشیبی ها ـتم كنـت 2-   سيسـ

)ELECTRONIC STABILITY CONTROL( 3-   کنرتل پایداری الکرتونیکی

)ELECTRONIC STABILITY PROGRAM( 4-   برنامه پایداری خودرو

)Insurance Institute for Highway Safety( 5-    موسسه بیمه و ایمنی بزرگراه ها
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یکی از خصایص مشــترک شــرکت های موفق آن است که 
جلســات منظم هفتگی دارند. برگزاری این جلسات، ممکن 
است به کاری ماللت آور تبدیل شود، ولی اگر اصول برگزاری 
جلسات را بیاموزیم می توانیم جلسات مفرح و در عین حال 

تاثیرگذار داشته باشیم.
بی تردید برگزاری جلســه های تجاری، در پیشــرفت اهداف 
اقتصادی شرکت ها و مؤسسات نقش اساسی دارد. اما همواره 
این پرســش مطرح می شــود که چگونه می توان این گونه 

جلسات را پربارتر نمود؟
آیا در طول جلســه، روند پیشــبرد مباحث در راستای هر 
آنچه در دســتور کار منظور شده است، طی می شود یا بدون 
توجه به نکات مهم و کلیدی بر مبنای رؤیاهای خود حرکت 
می کنیم؟ نتایج تحقیقات انجام شده در این خصوص نشان 
می دهد در بســیاری از جلسه ها، پدیده ی منفی اتالف وقت، 
بیشــتر از گفت وگوی سازنده ی بازرگانی، بر فضای جلسه ها 

حاکم اســت. کارکنان شرکت ها و مؤسسات به ویژه مدیران 
رده باالتر، نزدیک به ۲۰ تا ۴۰ درصد وقتشان را در جلسه ها 

می گذرانند.
جلسات کاری برای مدیران میتواند به نوعی شیوه ی زندگی 
تبدیل شود. در بســیاری از مواقــع چنین تصور میشود که 
جلسات بسیار وقت گیرند و نتایج کمی هــم به دنبال دارند؛ 
برقراری  برای  راه خوبی  برگزاری جلسات  باید گفت که  اما 
ارتباط و تبادل اطالعات است. بنابراین سوال اصلی این است 
که چگونه میتوان آنها را با کیفیت بیشتر و کارآمدتر برگزار 

کرد؟
برای رســیدن به یک جلســه ی موثر چه فاکتورهایی الزم 
اســت؟ از جمله موارد مهــم و حیاتی بــرای برگزاری یک 
جلسه ی کارآمد شامل داشــتن هدف، آماده سازی جلوتر از 
زمان، تعیین اهداف در طول جلسه، تدوین مقررات جلسه و 
ارزیابی برای پیگیری های بعدی هستند. یک نشست موفق، 

چگونه یک جلسه ی موثر برگزار كنیم؟ 
مــردم معمــوال در یک گروه دوســتانه، برای یک گفتگوی روزمره و عادی ســاعت ها وقت صرف می کنند. بســیاری از مواقع هیچ کــدام از آنها به یاد 
نمی آورند که چه شــد صحبت آنها به زندگی پنگوئن ها در قطب جنوب رســید، در حالی که بحث آنها در آغاز راجع به رایانه های خانگی شــکل گرفته 
بود. مگر در مواردی که در پی پاسخ به سؤالی باشند و بخواهند موضوعی را به سرانجام برسانند. در اینجا الزم است بدانید حتی در جلسات کاری 
که شبیه resemble به گپ و گفت دوستانه برگزار می شود، با وجود این که چندین تصمیم در رابطه با کار گرفته می شود، اما زمان زیادی هم ضایع 

می شود. این گونه جلسات طول می کشد که با پی گیری و مهارت به جلسات مؤثری تبدیل شوند.

مانند یک کار گروهی اســت که برای انجام آن باید یکایک 
افــراد تیم گام به گام و با برنامه ریزی مدونی کار خود را پیش 
برند. در ادامه ی این مطلب، شــما با گام های اولیه در رابطه 
با چگونگی برگزاری جلســات موثر آشنا می شوید. با اجرای 
آنها می توانید این اطمینان خاطر را داشته باشید که جلسه ی 
بعدی که قرار اســت برگزار کنید یکی از موثرترین جلسات 

کاری شما خواهد بود.

 برنامه ریزی 
برنامه ریزی planing، فرآیندی برای رسیدن به اهداف است. 
بسته به فعالیت ها، هر برنامه می تواند بلند مدت، میان مدت یا 
کوتاه مدت باشد. برای مدیرانی که در جستجوی حمایت های 
بیرونی هســتند، برنامه ریزی، مهم ترین و کلیدی ترین سند 
برای رشد است. برنامه ریزی می تواند نقش مهمی در کمک 
به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصت های پنهان بازی 
کند. برنامه ریزی به پیش بینی و ســاختن آینده تا حدودی 
قابل تصور کمک می کند. در واقع پلی است بین آنجایی که 
هستیم و آنجایی که می خواهیم برویم. برنامه ریزی به آینده 
می نگرد. با این تفاسیر، برنامه ریزی پیش از آغاز یک جلسه 
را برای رسیدن به نتیجه ی مطلوب در نظر داشته باشید. اگر 
هدف مشخصی نداشته باشید، جلسه ی مورد نظر شما به یک 
جلسه طوالنی، کسالت آور و بی نتیجه تبدیل خواهد شد. پس 
درک روشن از هدف، گام اولیه برای رسیدن به یک جلسه ی 
موثر کاری است. هدف گذاری در برگزاری جلسات به عنوان 
یکی از فرآیندهای مهم در مدیریت زمان، دارای ارزش بسیار 
زیادی است که موجب می شود بتوانیم به طور واضح و روشن 
تعریف دقیقی از اهداف جلسات را بیان و پیشنهادهای الزم 
را برای رسیدن به اهداف ارائه نماییم. بعد از مشــخص شدن 
هدف به ســراغ گام های بعدی نظیر مشخص کردن اعضای 

جلسه، زمان مناسب برگزاری و مکان آن بروید. 
موضوع مورد بحث ممکن است در جلسه به این صورت پیش 

برود: 
1- مروری بر گذشته و جزئیات مرتبط با موضوعات قدیمی

۲- بحث و بررسی در رابطه با موضوعات جدید
3- ارزیابی پیشرفت دستیابی به سوی هدف 

در اینجــا ذکر این نکته ضروری به نظر می رســد که گاهی 
اوقات جلسات متعدد کوتاه ممکن است بهترین راه حل برای 
دســتیابی به برخی از اهداف باشــند. در این حالت شرکت 
کنندگان جلســه در هر بار مشــارکت می توانند با در نظر 
گرفتن جلسه های قبلی، نکات جدیدی را برای جلسات آینده 
آماده و مهیا ســازند. در واقع برگزاری جلسات کوتاه متعدد 
قابلیت انعطاف flexibility بیشتری دارد. البته از طرف دیگر 
ممکن اســت اعضای جلســه ترجیح دهند در یک جلسه ی 
طوالنی مدت شــرکت کنند؛ چرا که بعضی از افراد مجبورند 
مسافتی را برای حضور در جلسه طی کنند و برایشان راحت تر 
این اســت که به جای چندین بار رفــت و آمد یک بار این 

مسافت را بپیمایند. 
مدت زمان جلسه را می توان از طریق فعالیت های جمع آوری 
اطالعات کوتاه کرد. هم چنین اگر جلسه را در نزدیکی ساعات 
پایان کار برگزار کنیم، یا در یک روز ســرد و بارانی در بیرون 

شرکت، احتمال آن که مدت زمانش کوتاه تر شود، بیشتر است 
اما در مقابل مشارکت اعضا نیز در چنین شرایطی کم تر است. 
عوامل دیگری که بر میزان مشــارکت اعضا اثرگذار اســت، 
شــامل مکان مناسب برای نشســتن، دمای مناسب مکان، 
پذیرایی، نور و تهویه ی مطبوع می شــود. توجه داشته باشید 
این عوامل برای افراد غیرسیگاری در نظر گرفته شده است. 
صرف نظر regardless از تشریفات ظاهری، از برنامه ریزی 
مناســب و هدفمند برای رســیدن به یک جلسه ی موثر با 
تصمیمات کاربردی و مشارکت حداکثری اعضا غافل نشوید.

 برگزاری جلسه
در آغاز باید به نقش شــخص یا اشخاص در برگزاری جلسه 
توجه داشت. اشخاص حاضر در جلسه در آغاز موضوع بحث 
را پیرامون هدف اصلی نگــه می دارند )کارکرد وظیفه ای( و 
هم زمان مطمئن هســتند که ســخن هر شخص شنیده و 
نیازهای آنان برآورده می شــود )کارکرد ابقا و نگهداشت(. در 
اکثر اوقات ناظر جلسه بر روند اجرای جلسه نظارت دارد، اما 
ممکن است در شرایطی این نقش به یکی از افراد گروه محول 
شود. اگر شما رهبر جلسه هستید، اطمینان حاصل کنید که 
افکار و ایده های همه ی افراد شرکت کننده در جلسه، مطرح 
شــود و اختیار و عنان جلسه به دست عده ای خاص نباشد و 
همه بتوانند آزادانه حرف هایشان را مطرح کنند. جلسه ای که 
توســط فرد ضعیف و کم اثری هدایت شود، در بیشتر اوقات 
شبیه همان بحث های دوستانه، بی هدف و بی نتیجه خواهد 
شــد. شروع به وقت و اتمام به موقع جلسه، نخستین تمرین 

در زمینه ی برگزاری جلسات موثر است. 
وقت شناسی و عدم وقت شناسی! تصمیم با شماست که کدام 
یک را تبدیل به یک روایت متداول در جلســات خود کنید. 
فراموش نکنیم که زمان با ارزشترین منبعی است کــه در 
به شرط  دیگر  منابع  تمامی  زیرا  دارد؛  قرار  انسانها  اختیار 

وجود زمان ارزش مییابند و به دلیل همین ارزش و اهمیت، 
از فرهنگ ها و زبانهای مختلف  به زمان در بسیاری  توجه 
تکرار شده است. پس لزوم توجه به مقوله ی مدیریت زمان در 
کلیه ی فرآیندهای مرتبط با جلسات و مذاکرات، از اهمیت 
مواردی  زمان،  مدیریت  راستای  در  است.  برخوردار  خاصی 
همچون هدف و هدفگذاری، تفویض اختیار و اولویت بندی 

امور اهمیت دارند.

 دستور کار نشست
که  جلسه  موضوعی  عناوین  از  است  عبارت  جلسه،  دستور 
می بایست در خصوص آن ها در جلسه به بحث و تبادل نظر 
پرداخت و بدون وجود دستور جلسه، برگزاری جلسه میسر 
جلسه  هر  برگزاری  اصلی  اهداف  کلی  طور  به  بود.  نخواهد 
عبارت اند از انتقال اطالعات یا ارائه ی توصیه ها و رهنمودهای 
تخلفات،  شکایات،  به  رسیدگی  دستورات،  صدور  کاری، 
کاری،  تصمیمات  اجرای  یا  اتخاذ  قضاوت ها،  و  گالیهها 
دست یابی به ایدههای نو و یا ارائــه ی طرح پیشنهادی جهت 

بررسی و به تصویب رساندن آن. 
همواره باید پیش از برگزاری جلسه، دستور جلسه به اطالع 
جهت  الزم  آمادگی  ایشان  تا  شود  رسانیده  جلسه  اعضای 
از  هدف  معمول  طور  به  باشند.  داشته  را  جلسه  در  حضور 
تشکیل جلسه مشخص شــده و به طور مکتوب تحت عنوان 
»دستور جلسه« برای شرکت کنندگان ارسال می شود. وجود 
دستور جلسه ی مدون و مکتوب عالوه بر آن که باعث می شود 
مذاکرات از مسیر اصلی خود منحرف نشود، به شرکت کننده 
این امکان را می دهد که از پیش، مدارک و سوابق مورد نیاز را 
تهیه نموده و عندالزوم در زمینه ی موضوع، مطالعات الزم را 
به عمل آورد. قدر مسلم عالوه بر ایــن که وقت جلسه بی هوده 
تلــف نمی شــود، به کارایی جلسه به طور قابل مالحظه ای 

افزوده می شود.

یک یادداشت و صورت 
جلسه دقیق باعث می شود 

که شرکت کنندگان در 
جلسه اطلاعات دقیقی در 
دسترس داشته باشند و 

ارتباطات به صورت شفاف 
و روشن تری انجام بگیرد

نویسنده:
سمیه سعادتی
سمــت:
کارشناس
روابط عمومی
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دانــشدانــش



حتی با وجود ســابقه track record درخشــان کیاموتورز 

در رابطه بــا قابلیت اطمینان و رضایت مشــرتی، در زمینه 

اطمینــان از عملکرد خودرو ، طبق باالترین اســتاندارد، هر 

ســال باید برخی ملزومات را در نگهداری از خودرو مد نظر 

داشت. در کنار انجام دستورالعملهای نگهداری مخصوص 

مدلهــای کیا، مانند تعویض روغن زود بــه زود و مراقبتهای 

معمــول مربوط به موتور، کارهای بیشــرتی میتوانید انجام 

دهید تا از طوالنی تر شدن عمر خدمات دهی خودروی خود 

اطمینان حاصل کنید.

 توصیه های خودرویی جدید 
برای خودروی کیای شما

 ماننــد متــام خودروهــا، کیــای جدیــد شــام یــک دوره 

آغازین break-in دارد که طی آن شــام بایــد به آرامی و با 

مراقبت بیشرتی آن را برانید. این دوره تا حدود 621.3 مایل 

یا 1000 کیلومرت اولیه ادامه دارد.

طی این دوره، شام همچنین باید تا حد امکان دور موتور را 

زیرRPMs 4,000  نگه دارید. بنابراین اگرچه ممکن است 

شام مشــتاقانه خواســتار هر چه رسیع تر راندن کیا اپتیام 

توربوشارژ خود باشید، بهرت است برای مدت کوتاهی چندان 

به خــودروی خود ســخت نگیرید. کارشناســان هم چنین 

توصیــه می کننــد خودروتان را بــرای مدت زمــان طوالنی 

خاموش نگه ندارید زیرا خاموش بودن مانع از پخش متوازن 

روغن در موتور خودرو می شود.

اگر آغاز به کار خودروتان در فصل زمســتان اســت مطمنئ 

شوید که موتور به اندازه کافی گرم شده است؛ بهرت است در 

این مورد جانب احتیاط را نگه دارید. چند بار دور برداشن 

خودرو پس از اینکه اســتارت زده شد، می تواند عمر موتور را 

چگونه از خودروی كیای جدید خود نگهداری كنید؟
مراقبت و نگهداری منظم از خودرو می تواند هزاران بار شما را در مسیرهای طوالنی یاری کند. 
هیــچ گفته     ای از این به حقیقت نزدیک     تر نیســت که "از خودروی خــود مراقبت کنید و آن     هم 

متقابال از شما مراقبت خواهد کرد".
هنگامی     که شــما، خانواده و دوستانتان از خودرو برای رفت و آمد استفاده می     کنید، می     بایست 
مراقبت ونگهداری از آن      را در اولویت قراردهید. شما برای مراقبت و نگهداری نیازی ندارید 
یک مکانیک یا کارشــناس فنی باشــید، فقط نیاز دارید به مســائل آگاه باشید و با داشتن یک 

برنامه مراقبت و نگهداری منظم، از ایمنی و طول عمر خودروی خود اطمینان حاصل نمائید.

بیشــرت کند. اما از همه مهمــرت، با دقت و احتیاط رانندگی 

کنید. خودروهای کیا برای خوشــحال کردن شــام ساخته 

می شــوند اما هامنطور که در متام روابط معمول است شام 

هم باید کمی از این لطف و محبت را برگردانید. با برگرداندن 

کمــی از عشــق و توجهی که کیا بــه شــام دارد می توانید 

مطمنئ شوید که خودروتان سال ها در خدمت شام خواهد 

بود و می توانید از آن لذت بربید.

 از قسمت بیرونی کیای جدیدتان
 به خوبی مراقبت کنید

همه ما می دانیم کیاموتورز خودروهای زیبا و براق بســیاری 

را طراحی و تولید کرده اســت شســن منظم خــودرو برای 

اینکه درخشــندگی اولیــه آن تا حد ممکن ادامــه یابد الزم 

اســت، اما این نکته الزم به ذکر است که باید مراقب باشید 

از محصــوالت پاک کننده، روش ها و تکنیک های مناســب 

استفاده کنید. شست و شوی نامناسب بیشرت از اینکه مفید 

باشــد به اتومبیل شام صدمه می زند. بنابراین مواد شوینده 

و براق کننده هــای مخصوص خودرو در حفظ رنگ خودروی 

شــام بسیار موثر هســتند. بنابراین شــام هرگز نباید اجازه 

دهید آالینده ها Pollutants بر روی بدنه خودروتان مبانند.

اگر خودرو به شــکل حرفه ای شســته نشــود، زنگ زدگی و 

خوردگی باعث خواهد شد خودرو زودتر از حد معمول ارزش 

خود را از دســت بدهد. شسن ســهل انگارانه خودرو باعث 

می شــود جرم و مواد خورنده در درزهــا و البه الی منافذ جا 

خوش کنند و بر رسعت فرسودگی خودرو بیفزایند

قاعده کلی این اســت که با عوض شدن هر فصل شست و 

شوی کامل )روشویی، زیرشویی و موتورشویی( و واکس زدن 

فراموش نشود. اگر در منطقه زندگی شام باران ها به شدت 

اسیدی هســتند، حتام خودروی خود را بعد از هر بارندگی 

به دقت بشوئید. مسلام شــام مایلید رنگ زیبای اسپورتیج 

زیبایتان تا آنجا که ممکن اســت به هامن درخشندگی روز 

اول باقــی مباند. . بنابراین شســن خودرو و واکس زدن آن 

فقط در جهت ارضای حس زیبایی دوستی نیست بلکه یک 

توصیه جدی اســت و عواقب مالی دارد و نباید از آن غفلت 

کنید. پس توصیه های کارشناســان ما را جدی بگیرید و به 

آن عمل کنید.

بــه عنــوان یک پیشــنهاد ، حتام قبل از شستشــوی کامل 

خودرو، آن  را یک بار با آب بشــوئید. این باعث می شود گل 

و الی خشک شــده به راحتی پاک شود. در عین حال بهرت 

اســت در هر زمان تنها یک بخش شســته شود تا اطمینان 

حاصل کنید که شوینده ها و پاک کننده  ها، عمیقا به سطح 

 Inappropriate خودرو نفوذ منی کنند و لکه های نامطلوب

باقی منی گذارند. بدون شک، هرچه بیشرت از خودروی خود 

مراقبت کنید، مدت زمان بیشــرتی برای شــام کار خواهد 

کــرد. در ضمن منایندگی های مجاز کیا را فراموش نکنید و 

هرگونه سوالی در مورد مراقبت از خودروی کیای خود دارید 

می توانید از منایندگی های رسمی کیا بپرسید.
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مدیر پر فروش ترین عاملیت اطلس خودرو:

خدمات خوب بهترین تبلیغ است
عاملیت سیاســی مشهد، جزو عاملیت هایی بوده است که در سال گذشته، در معرفی برند کیا 
در محدوده مورد پوشــش خود موفق بوده اســت و توانسته بیشــترین آمار فروش را در بین 
عاملیت های مجاز سراسر کشور کسب کند. با جناب سیاسی، مدیر فروش این عاملیت گفت و 

گویی داشتیم تا دلیل این موفقیت را از نظر خودش جویا شویم.

 رمز موفقیت خودرا چه عواملی میدانید و  نحوه 
بازاریابی و فروش این عاملیت در  نحوه شناســایی 

مخاطبان خود در شهر مشهد چه بوده است؟
مهمرتین عامل در موفقیت این عاملیت صداقت و درستی در 

کار و گفتار پرسنل به مشرتیان می باشد که طبق برنامه ریزی 

و آموزش های مدیریت این امر تحقق یافته اســت و احرتام به 

مشرتی رسلوحه متام امور می باشد. 

وجود فروشنده های حرفه ای و با تجربه از دیگر مواردی می 

باشد که مشرتیان را جذب می مناید و فضای خوب و مناسب 

با بهرتین امکانات و اســتاندارد سازی، دیگر عامل موفقیت 

می باشد.

مادامی که بهرتین خدمات را به مشرتیان ارائه دهیم، بهرتین 

تبلیغ صورت میگیرد، چراکه معرفی فرد به فرد در فروش خودرو 

نقش مهمی ایفا می کند.

 برنامه ریزی عاملیت سیاســی در حوزه افزایش 
رضایت مشتری شامل چه مواردی است؟

هدف ما رضایت مشرتیان می باشد که طبق نظرسنجی هایی 

که از آنها صورت می گیرد به نقاط ضعف و قوت خود رسیدگی 

منوده و در تقویت آن به طوری که بهرتین باشیم می کوشیم. 

 این عاملیت چقدر به موضوع  استاندارد سازی 
فضا، تجهیزات و رفتار پرســنل خــود اهمیت داده 

است؟
ایــن عاملیت دارای منایشــگاهی حدود 5۰۰ مــرت مربع در 

بهرتین نقطه شهر مشهد با بهرتین استانداردهای روز رشکت 

کیــا اســت و نیز در حــال احداث فضای ۲ طبقــه با بهرتین 

امکانات روز کیاموتورز در مجموع حدود ۱5۰۰ مرت مربع می 

باشد که در آینده نزدیک به مرحله بهره برداری خواهد رسید؛ 

آموزش هایی طی دوره ها، کالس ها و سمینارها به پرسنل ارئه 

می شــود که جهت پاسخگویی هر چه بهرت به مشرتیان می 

باشد. 

 تاثیــر مهارت و  تجربه نیروی انســانی در روند 
فروش را به چه میزان می دانید؟

این عاملیت با توجه به داشن پرسنلی ماهر و باتجربه در فروش 

و خدمــات پس از فروش توانســته بهرتین تاثیــر را در جذب 

مشرتیان داشته باشد.

 آمــوزش نیــروی انســانی چه تأثیری در رشــد 
فروش داشته است؟

آموزش ها و دوره هایی که مدیریت و رشکت اطلس خودرو برای 

پرسنل در نظر گرفته اند بسیار موثر بوده است.

 میــزان تاثیر نمایشــگاه خودرو کــه به صورت 
ســالیانه بر گزار مــی  گردد در روند فروش شــما 

چطور بوده است؟
منایشگاه خودرو یکی از مهمرتین دوره های فروش می باشد 

مخصوصا در شهر مشهد که متامی خریداران از یک ماه قبل 

منتظر برگزاری منایشــگاه خودرو هستند که بهرتین فرصت 

جهت فروش خودرو می باشد.

 انجام تبلیغات هدفمند و تست درایو خودروها 
چه تأثیــری در ارتقاء میزان فروش شــما داشــته 

است؟
از همــه امکاناتی که به اندازه ظرفیــت ما برای حضور در بازار 

کمک میکند استفاده میکنیم؛ از روش هایی چون آگهی در 

نرشیــات و اس ام اس بهره گرفته ایم و مشــخصا برای فروش 

برخی خودروها از روش تســت درایو اســتفاده کرده ایم؛ برای 

مثال در مورد خودرو های کارنیوال که فروش آن برای بسیاری 

از عاملیــت ها با چالش همراه بود، از روش تســت درایو برای 

معرفی ماشــین اســتفاده کردیم و نتیجه بســیار خوبی از آن 

گرفتیــم بــه طوریکه موفق شــدیم در عرض دو ماه دویســت 

دستگاه از این خودرو را به فروش برسانیم.

 چطور شــد کــه به فکر  تاســیس دفتــر جدید  
افتادید و تاثیر آن در روند فروشتان چگونه بود؟

باتوجه به اینکه مشرتیان و متقاضیان خودرو های کیا افرادی 

خاص می باشند اقدام به تاسیس و ساخت دفرت فروش با مرتاژ 

حدود 5۰۰ مــرت مربع و امکانات روز کیــا منودیم و در آینده 

نزدیک نیز دفرت خدمات پــس از فروش با مرتاژ حدود ۱5۰۰ 

مرت مربع در دو طبقه با بهرتین امکانات به بهره برداری خواهد 

رســید که این امر باعث می شــود مشرتی احســاس آرامش 

و راحتی بهرتی داشته باشــد و سودآوری در این عاملیت نیز 

بیشرت خواهد بود و نیز قوی تر از رقبا عمل خواهیم منود.

 یکــی از چالش هــای نمایندگی های خــودرو در 
کشــور ما مواجه با میزان بی اعتمادی ای اســت که 
ممکن است در بین مشــتریان نسبت یک برند به 
وجود بیاید، آن هم به دلیل ورود خودرو های بدون 
گارانتــی در بازار؛ نظر شــما در مــورد این فرآیند 

چیســت و آیا وجود این نوع رقبا را در فروش خود 
موثر دیدید؟

 بــه نظر من یکی از مهم ترین اســرتاتژی های اطلس خودرو 

برای مواجه به چنیــن رشایطی باید از عاملیت های با تجربه 

نیز استفاده کرد. 

معتقــدم اگر برند کیــا در بازار ایران جایگاهــی ایجاد کرده 

اســت به دلیل تالش و مدیریت اطلس خودرو بوده اســت و 

این اعتامد و جایگاهی که این برند در بین مرصف کنندگان 

ایرانی به دست آورده است چیزی نیست که به خاطر واردات 

تعدادی خودروی بدون گارانتی از بین برود، حتی میتواند در 

مقاطعی که واردات برخودروها با وقفه مواجه شده است، خال 

بازار پوشش داده شود.

مادامی که بهترین خدمات را به 
مشتریان ارائه دهیم، بهترین 

تبلیغ صورت میگیرد، چراکه 
معرفی فرد به فرد در فروش 

خودرو نقش مهمی بازی میکند

 اگر برند کیا در بازار ایران 
جایگاهی ایجاد کرده است به 
دلیل تلاش و مدیریت اطلس 
خودرو بوده است
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همــکالم همــکالم



منایشــگاه فروش پرنده، به عنوان مناینــده ی فروش امانی 

خودروهــای کیاموتورز، از ســوی رشکت اطلس خــودرو در 

این منایشــگاه رشکت کرد؛ به این ترتیب غرفه ی کیاموتورز 

در ســالن نقش جهان هر روز از ســاعت ۱5 تا ۲۲، پذیرای 

بازدیدکنندگان بود و روزانه بیش از 5۰۰۰ مخاطب داشت.

آقای پرنده خوزانی، مدیر منایشــگاه فروش امانی از شــش 

ســال پیش، فعالیت جدی خود را در زمینه ی فروش خودرو 

آغاز کرده است.

وی هم اکنون به عنوان مناینــده ی فروش امانی محصوالت 

کیاموتــورز با مجموعه ی اطلس خودرو همکاری می کند، در 

رابطه بــا انگیزه  رشکت در این منایشــگاه گفت:»با توجه به 

شــناخت کم مردم منطقه از مدل هــای جدید کیا، افزایش 

آگاهی عالقمنــدان خودروهای باکیفیــت در رابطه با تنوع 

محصوالت کیا و به تبــع آن افزایش میزان فروش محصوالت 

کیاموتــورز، دلیل اصلی حضور ما در این دوره از منایشــگاه 

بوده است.«

وی با اشــاره به حامیــت و اعتامد معاونــت اجرایی رشکت 

اطلس خودرو و همکاری واحدهــای بازاریابی و فروش این 

رشکت با منایندگی های فروش تاکید کرد:»نتایج و بازخورد 

حضور در منایشــگاه امسال بســیار عالی و قابل تامل بود؛ 

بــه طوری که وضعیت فروش محصوالت کیا در یک ماهه ی 

مقــارن با منایشــگاه، تقریباً بــا فروش چهار ماه گذشــته، 

برابری کرد.« 

پرنده خوزانــی با اظهار رضایت از تأثیر مطلوب منایشــگاه، 

افزود:»بنا داریــم این نوع فعالیت ها را در ســال های آتی با 

مترکز و برنامه ریزی بیشرتی ادامه دهیم تا بتوانیم با ارائه ی 

به روز تریــن تکنولوژی ها و امکانات خودروهــای کیاموتورز، 

ارزش واقعی برند کیا را به مخاطبان ایرانی معرفی کنیم.«

 نظارت اطلس خودرو بر غرفه سازی )پروموشن 
promotion( و امور برندینگ و تبلیغات

گفتنی اســت حضــور منایندگی فــروش پرنده، بــه عنوان 

مناینده ی اطلس خودرو، در دهمین منایشــگاه بین املللی 

خــودروی اصفهان، بــا هامهنگی و نظارت واحــد بازاریابی 

رشکت اطلس خودرو انجام شد تا در رابطه با چگونگی ساخت 

غرفه و اســتانداردهای کیاموتورز جهت طراحی، چیدمان و 

نورپردازی غرفه معیارهای الزم لحاظ شود. 

هم چنین در راستای ایجاد رشایط حضور موفق کیاموتورز در 

این منایشگاه، بسرتســازی های مورد نیاز به این منایندگی 

فروش اعالم و  اقالم تبلیغاتی جهت برندینگ منودن فضای 

غرفه در اختیار مناینده ی رشکت قرار داده شد.

 استقبال مردم از نمایشگاه خودروی امسال
شــایان ذکر است منایشــگاه خودروی اصفهان، امسال هم 

به لحاظ رشکت کننــدگان و هم به لحاظ بازدیدکنندگان از 

اســتقبال باالیی برخوردار بود؛ به طــوری که در مدت چهار 

روز، مســئوالن شــهر اصفهان در ســطوح مختلف از جمله 

مناینده ی اصفهان در مجلس شورای اسالمی، مدیران برخی 

رشکت های خودرویی و ... از منایشگاه بین املللی خودروی 

اصفهــان بازدید کردند. طبق آمار منترش شــده  منایشــگاه 

خودروی امســال اصفهــان در طول چهــار روز، ۱۱6۰۰۰ 

بازدیدکننده داشت.

گفتنی است امســال بخش قطعات خودرو از این منایشگاه 

تفکیک شد تا اردیبهشت ماه ۹۳ با عنوان دهمین منایشگاه 

بین املللــی قطعات خودرو بــرای طراحان، قطعه ســازان و 

مجموعه های وابسته برگزار شود.

درخشش كیاموتورز در دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت خودرو؛
لزوم حضور در نمایشگاه های خودرو 
برای معـرفی ارزش برند كیـا در ایـران

دهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنعت خــودرو از 23 تــا 26 بهمن ماه در محل نمایشــگاه های 
بین المللی اســتان اصفهان، واقع در پل شهرســتان و با حضور 13 مشــارکت کننده ی معتبر و 

برتر صنعت خودرو برگزار شد.
این نمایشــگاه در ســه ســالن به هم پیوســته و در فضایی به مســاحت 8500 متر مربع برپا 
شد و شــرکت هایی چون مدیا موتور، سیف خودرو، کرمان موتور، رامک خودرو، راهبر شارویژن، 
نیرو خــودرو، مرتب خــودرو، دیار خــودرو، جیلیران موتــور، مدیران خــودرو و گــروه صنعتــی 

ایران خودرو، از جمله شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال بودند. 

نگاهی به فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های مجاز سراسر كشور
ماهنامه ی پیک اطلس در راســتای حمایت از فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های 
شــرکت اطلس خودرو، از این پس در هر شماره فعالیت های عاملیت ها در این 
زمینه را، اعم از آگهی های چاپی در جراید کشور، تبلیغات محیطی مانند بیلبورد، 
لمپ پســت بنر و غیره و یا آگهی های تلویزیونی یا رادیویی و هرگونه فعالیت 

تبلیغاتی دیگری را که عاملیت ها در آن ماه انجام داده اند، منعکس میکند.

محل اکران:   بنــر / بیلبورد

محل اکران:  تبلیغات تلوزیون شهری / مشهد

محل انتشار:  آگهی روزنامه  خراسان

محل اکران:   بیلبورد

محل انتشار:   روزنامه آسیا

نحوه انتشار:   پوستر تبلیغاتیمحل انتشار:   ویژه نامه خدمات پس از فروش در روزنامه همشهری

محل اکران:   بنــر / بیلبورد

نویسنده:
میثم خزائی
سمــت:

کارشناس تبلیغات 
و مرچندایزینگ
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 (0411) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

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

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

کد پستی 1698481759

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

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

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

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

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

کد پستی 1476785491

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

کد پستی 1318883444

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

346 - کد پستی 1564915587

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 (021)111تهرانکارکین آرمنیانس10

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی11
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه12
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی13
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 14
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالک 924 

کد پستی 163468718

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی15
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 (0511)424مشهدمهدی هاشمی سیگاری16

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

کد پستی 6164813545

زنجان - کمربندی جنوبی ( خیام ) - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 (0241)532زنجانرسول قربانیان18

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

کد پستی 3616798411

سمنان - میدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 (0231)443سمنانخسروانی20

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

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22

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

24
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللی25

4-8842002 (0131)232رشتکامبیز پوررستگار26
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل27

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 (0131)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل28

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 (0661)571خرم آبادسجاد باژدان29

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 34192454813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی30

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 32520204731659439 (0111) 223بابلشرکت بزرگ روشن 31

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 (0121) 224آملسید مجتبی موسوی32

32247106 (086)371اراکمصطفی شاپوری33
اراک - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبیب اله فرهادی فر34

2654436 (0811)342همدانعلیزاده35
همدان-خیابان 17 شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشی36

1393/01/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




