


در هفته های اخیر کیاموتورز با کســب جوایز پی در پی خود از سوی 

مؤسسات معترب، به یکی از خربسازترین کمپانی های تولید خودرو در 

دنیا تبدیل شده است؛ اگرچه بسیاری از این جوایز برای چندمین بار 

است که نصیب کیاموتورز می شود، اما هم زمانی آنها توجه بیشرتی را 

به سوی خود جلب کرده است.

نــام کیاموتورز بــرای ســومین بار پیاپی در لیســت برندهای ســبز 

اینرتبرند، آن هم با دو پله ارتقاء رتبه نسبت به سال قبل منترش شده 

و  هم زمان با آن بر اساس مطالعات موسسه ی IQS، کیاموتورز با چهار 

رتبه پیرشفت، رتبه ی ششــم بهرتین خودروســاز آمریکا را از آن خود 

کرده است. در همین روزها پیرت رشایر، طراح ارشد گروه خودروسازی 

کیاموتورز، برای چندمین بار در عرصه ی طراحی خودرو مطرح شده و 

جایزه ی یک عمر فعالیت مستمر و موفق در عرصه ی طراحی خودرو را 

از آن خود کرده است تا با نام خود بر اعتبار این برند بیفزاید.

با فاصله ی چند روز از انتشار این اخبار، کیا اپتیام 2014 و کیاسول 

جوایز رضایت از خودروی اوتو پاسیفیک Auto pacific را از آن خود 

کردند و هم چنین کیا سول 2014، به انتخاب سایت KBB.COM، به 

عنوان یکی از 10 خودروی جذاب معرفی شد.

این ها در حالی روی داده اســت که کیاموتورز مدام در حال غافلگیر 

کردن هوادران خود در مناسبت ها و  منایشگاه های مختلف است؛ از 

این رو درخشش کیا در رقابت ها، دیگر امری تعجب برانگیز نیست.

کیاموتــورز که در بین کمپانی های خودرو ســاز بــه اصول برندینگ 

توجه ویژه ای دارد، بدون برنامه ریزی رسانه ای، بیش از هر خودروساز 

دیگری، نتیجه ی رفتار اسرتاتژیک خود را در فضای رسانه ای حوزه ی 

خودرو برداشت کرده اســت؛ به طوری که نام این کمپانی پای ثابت 

کمپانی های خربساز شــده است. به نظر می رسد پایبندی به اصول 

محیط زیســت، توجه بــه معیارهای راندمان توســعه ای و خالقیت و 

نــوآوری در طراحــی و معیارهای مختلفی که همگــی در تبدیل یک 

نــام تجاری به برند مؤثرند، قابلیت تبدیل شــدن به الگویی موفق در 

حوزه ی برندینگ را به کمپانی کیاموتورز بخشیده است.

این ها درخششــی است که مسئولیت این ســازمان را در جای جای 

نقاط دنیا سنگین تر می کند؛ چرا که فرآیند حضور مستمر یک خودرو 

در بازار و حفظ محبوبیت آن، چالشــی ســخت تر از رسیدن رصف به 

قله ای از موفقیت اســت. در طی چند ســالی که از ورود این برند به 

بازار ایران می گذرد، اطلس خودرو نیز سعی کرده است تا پا به پای این 

برنــد برای حفظ اعتبار آن در بازار ایران تالش کند و خدماتی درخور 

جایگاه جهانی آن به مشرتیان ایرانی ارائه دهد؛ توجه به همین راهربد 

بوده اســت که اطلس خودرو را نیز به یکــی از منایندگی های فروش 

خرب ســاز تبدیل کرده است که به خودی خود در بین منایندگی های 

فروش خودروهای خارجی، موفقیت های پی در پی ای را به دست آورده 

است. امید داریم مسیر صعب حفظ و تداوم کیفیت و محبوبیت یک 

برند، در خصوص اطلس خودرو نیز، پابه پای کمپانی کیاموتورز، سیر 

صعودی خود را حفظ کند.
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ورود سه محصول جدید کیاموتورز به بازار ایران
اطلس خــودرو، مناینــده ی رســمی کیاموتورز در ایران، از ســه محصول جدید كیا در ســبد 

محصوالت خــود، رومنایی کرد؛ رساتوکوپ 2015، ریوی چهاردرب و ریوی پنج درب از جمله 

محصوالت جدید این کمپانی هستند که به بازار ایران راه یافته اند.

رساتوكوپ از جمله خودروهای کیاست که به دلیل اسپورت بودن به مدلی جوان پسند معروف 

است؛ مدل 2015 این خودرو با ارتقاء مشخصات فنی و آپشن های مدل های پیشین همراه 

اســت و عالوه بر طراحی ظاهــری جذاب تر، از توامنندی های فنی بیشــرتی در این كالس 

برخوردار است؛ حجم موتور این خودرو cc 2000 و با قدرت 158 اسب بخار است.

خودروی كیاریو نیز که ســابقا در بازار ایران حضور داشــته و برای ایرانی ها نامی آشناســت، 

ایــن بار از کره ی جنوبــی و با چهره و قابلیت هایی متفاوت و در دو مدل هاچ بك )پنج درب( و 

سدان )چهاردرب( عرضه می شود. طراحی ظاهری مناسب، مرصف سوخت پایین و استاندارد 

آالیندگی یورو 5 در كنار امكانات مناسب در این كالس قیمتی، ریو را به انتخابی منطقی برای 

کیا و هدایت خودروها در جام جهانی فوتبال در برزیل
تابستان امسال، کیا رسامً مسئولیت حمل و نقل تیم ها، مسئوالن، منایندگان و شخصیت های 

مهم را در طول جام جهانی فوتبال 2014 برزیل بر عهده داشت. کیا به عنوان رشیک خودرویی 

رسمی فیفا، بیش از 410 ناوگان خودرویی را برای مراسم اهدا در استادیوم آرنا دو سائوپائولو در 

شهر سائوپائلو برزیل آماده منود.

کیا با فراهم کردن مدل های خودرویی از خط تولید گسرتده و متنوع اش برای کمیته ی برگزاری 

جام جهانی 2014، حمل و نقلی موثر و راحت را متعهد شد. این خودروها شامل CUV جذاب 

اسپورتیج و MPV جادار کارنیوال )که در برخی بازارها با نام سدونا شناخته می شود( می شدند. 

هم چنین کیا در آغاز مســابقات چندجانبه ی ســال جــاری، برای مراحل آماده ســازی پیش از 

مسابقات چندجانبه چون مراسم قرعه کشــی رسمی جام جهانی 2014، 93 خودرو نیز فراهم 

منود. عالوه بر خودروهای رسمی، تیم کمکی کیا رودساید Kia Roadside، در طول مسابقات 

24 ساعته در دسرتس بود. این تیم ارائه دهنده ی انواع خدمات فوری جهت اطمینان از ایمنی 

رانندگان و مســافران خودروهای رسمی بود. تیم کمکی رودســاید Roadside در هنگام بروز 

فوریت از طریق شامره ای که درون خودروها قرار دارد، به کمک رانندگان می شتافت.

کیا از آغاز تا انتها برنامه های متنوعی که طرفداران فوتبال از رسارس جهان را دعوت می کرد تا به 

گونه ای فعال در این مسابقات چندجانبه رشکت کنند و از آن لذت برند، هدایت کرده است. یکی 

از برنامه ها، برنامه ی Kia Mascot Friend بود که 42 کودک از 25 کشور جهان را برای رشکت 

در مسابقات جام جهانی انتخاب کرد که در بین دو نیمه، مناد جام جهانی برزیل یعنی فولکو ـ 

 Champ into نوعی حیوان گورکنـ  را همراهی می کردند. عالوه بر این، مسابقات پنج جانبه ی

the Arena از تیم های فوتبال آماتور رسارس جهان دعوت کرد تا برای کسب عنوان قهرمانی در 

برزیل رقابت کنند و شانس دیدن بازی یک چهارم نهایی را به دست آورند.

کیا و کسب رتبه ی ششم 
بهترین خودروساز آمریکا

پیتر شرایر جایزه ی یک عمر فعالیت موفق 
در عرصه ی  طراحی را از آن خود کرد

پیرت رشایر، طراح ارشــد گروه خودروســازی کیاموتورز، موفق بــه دریافت جایزه ی یک عمر 

فعالیت مستمر و موفق در عرصه ی طراحی خودرو شد.

Detroit Institute of Ophthal� تدر مراسم اهدای جوایز انستیتو دیدگاه برصی دیرتوی

mology’s Vision Honored، پیــرت رشایر به خاطر آثارش که اســرتاتژی طراحی جهانی 

کیاموتورز را مشــخص می کند، مورد تقدیر قرار گرفــت. این جایزه ی اخیر، پیرت رشایر را در 

فهرســت طراحان خودرویی بین املللی قرار می دهد که شــامل اسطوره های طراحی نظیر 

رسجیو پینینفارینا، شیرو ناکامورا، والرت دوسیلوا و جورجتو جیوجیارو است. جایزه ی آیسون 

دیسی EyesOn Design از این نظر قابل توجه است که هیأت داوران را برندگان سال های 

پیش تشکیل می دهند.

پیرت رشایر از زمان پیوسنت به کیا در سال 2006، انقالبی در سبک این برند به راه انداخته 

است و در میان سایر ویژگی های طراحی در جدیدترین مدل های کیا، امضای جلوپنجره ای 

و مناد طراحی این رشکت یعنی بینی برب که مشــخصه ی همه ی مدل های فعلی اســت، از 

ایده های او به شــامر می رود. رشایــر، راهربدهای طراحی هر دو رشکــت کیا و هیوندای را 

رهربی می کند و بر هر سه کارگاه طراحی کیا در کره، آملان و ایاالت متحده نظارت دارد.

پیرت رشایر گفت:»در طول زندگی حرفه ای خود این شــانس را داشــته ام که با تعدادی از با 

اســتعدادترین و بهرتین طراحان همکاری داشته باشم. با آمدن به کیا، این فرصت حاصل 

شــد تا این برند را به چیزی به مراتب زیباتر و مدرن تر، متامیزتر و جوانانه تر تبدیل ســازم و 

مدل های ما این اندیشه را منعکس می سازد.«

کیا اپتیما 2014 و کیاسول جوایز رضایت از 
خودروی اوتو پاسیفیک را به دست آوردند

 اخیــراً دو خودروی پرفروش کیا در بازار ایاالت متحده، از ســوی مؤسســه ی اوتو پاســیفیک

Auto pacific  جایــزه ی رضایــت از خودرو را دریافت کردند. در حالی که خودروی ســواری 

شهری معروف سول برای نخســتین بار برنده ی جایزه ی بهرتین خودرو در بخش خودروهای 

جمع و جور شــده اســت، ســدان ســایز متوســط اپتیام، جایزه ی بهرتین خودرو در کالس 

خودروهای سایز متوسط را برای دومین سال پیاپی به دست آورده است. از آنجا که هم اپتیام و 

هم سول به ترتیب رکورد فروش ماهانه ای معادل 16,843 و 15,606 در ماه را ثبت کرده اند، 

هجدهمیــن دوره ی جوایز اوتو پاســیفیک، نتایج خرید خودروی جدیــد را در بین 92,000 

مشرتی مورد بررسی قرار داد.

مایکل اسپراگو، معاون اجرایی کیاموتورز آمریکا، گفت:» با وجود رقابت شدید در متام بخش ها، 

ایــن جوایز نتیجه ی تالش مداوم ما برای ارتقاء برند کیا از طریق ترکیب موفقیت آمیز طراحی 

تاثیرگذار اروپایی، افزایش کیفیت در ســطح جهانی و تکنولوژی پیرشفته است. در حالی که 

اپتیام و ســول دارای ویژگی های متفاوتی هستند، شدت جذابیت آنها در بازار خودرو مشابه 

اســت. تقاضای مشرتیان برای این خودروها همچنان رو به افزایش است و ما خوشحالیم که 

می بینیم نظرسنجی اوتو پاسیفیک تأیید کننده ی آن چیزی است که نتایج فروش ما پیش از 

این بر ما روشن ساخته بود.«

جوایز رضایت از خودروی اوتو پاسیفیک، رضایت بخش ترین خودروهای در معرض فروش ایاالت 

متحده را مشــخص و به تصمیم گیری آگاهانه ی خریداران خودروهای جدید کمک می کند. 

این نظرسنجی، میزان رضایت مالک را بر اساس 51 ویژگی متفاوت از راحتی داخلی گرفته تا 

مرصف بهینه ی سوخت و عملکرد اندازه می گیرد. 

کیا سول 2014 یکی از
KBB.COM  10 خودروی منتخب سایت

هاچ بک شــهری و معروف کیاموتورز، یعنی سول 2014، یکی از 10 خودروی جذاب با قیمت 

زیر 18،000 دالر در نظرســنجی KELLEY BLUE BOOK’S( KBB.COM( اســت. سول در 

بین دیگر خودروها، رتبه ی ســوم فهرست ســاالنه ی KBB.COM را که به معرفی به روزترین 

و مقرون به رصفه ترین خودرو می پردازد، از آن خود کرد. رسدبیران، ســول را به خاطر ظاهر 

آراســته، ســبک جذاب و تکنولوژی پیرشفته اش در این فهرســت قرار داده اند. این خودرو،  

یک طراحی خاص و منحرص بفرد همراه با طیف وســیعی از ویژگی های ارزشمند را به شام 

پیشنهاد می دهد.

مایکل اســپراگو، معاون اجرایی فروش و بازاریابی کیاموتورز آمریکا، گفت:»نسل دوم سول 

در حالــی که طراحی ظاهری خود را حفظ کرده اســت، ویژگی ها و عنارص مدرن و اعالیی 

را برای باال بردن موقعیت ارزش برند به خود اضافه کرده اســت. مشــخصاً این اصالحات و 

پاالیش ها عامل و عنرص جذابیت و جالب بودن سول را تحت تاثیر قرار نداده است. در واقع 

شــخصیت جالب ســول، کابین جادار و فضای بار بزرگ تر، آن را به گزینه ی مناسبی برای 

مرصف کنندگان مبدل می سازد؛ به طوری که تقاضا برای این خودرو در حال افزایش است.«

سول 2014 نسبت به مدل قبلی، بر روی یک شاسی محکم تر، طویل تر و عریض تر حرکت 

می کند. گشــتاور افزایش یافته و پیرشفت های پایدار و قابل توجه، ســول 2014 را به یک 

همراه تند و چاالک در تطابق با محیط شهری تبدیل می سازد.

جک آر نراد، رسدبیر اجرایی و تحلیلگر بازار، در KBB.COM گفت:»شاید سولی که در اینجا 

می بینید به نظر آشــنا بیاید اما این خودرو کامال از نو طراحی شــده اســت. نسل دوم سول 

همراه با یک ظاهر جدید، سطح باالتری از پاالیش و حتی ویژگی های جالب را ارائه می دهد. 

کارایی همیشه یکی از نکات قوی سول بوده و بخش کلیدی این جذابیت باقی می ماند.«

بر اساس مطالعات موسسه ی IQS، خودروسازی کیاموتورز با چهار رتبه ی پیرشفت، رتبه ی ششم 

بهرتین خودروســاز آمریکا را از آن خود کرد. بر اســاس مطالعات صورت گرفته از سوی IQS که 

در میان 32 رشکت خودروســاز انجام شده است، خودروهای اسپورتیج و کادنزا در بازار ایاالت 

متحده به عنوان خودروهای برتر معرفی شدند. 

اســپورتیج برای دومین ســال پیاپی در بخش خودروهای SUV جایگاه برتــر را از آن خود کرد 

و کادنزا نیز به عنوان بهرتین خودروی بخش خودروهای لوکس بزرگ معرفی شــد. مطالعه ی 

کیفیت اولیه J.D POWER سال IQS( 2014( کیا اسپورتیج و کیا کادنزا را به ترتیب در بخش 

 SUV های کوچک و بخش خودروهای بزرگ به عنوان نفرات نخست انتخاب کرد. عالوه بر این، 

کیا نسبت به سال گذشته در رتبه بندی IQS چهار پله صعود داشته است و اکنون در بین 32 

برند خودرویی، از نظر کیفیت در مقام ششــم صنعت خودروسازی قرار گرفته است. اسپورتیج 

2014 برای دومین ســال پیاپی در بخش SUV های کوچک مقام نخســت را از آن خود کرد و 

کادنزا از سوی IQS، باالترین رتبه در مقوله ی خودروهای بزرگ معترب و با وجهه  را به دست آورد.

مرصف كنندگان تبدیل می کند؛ حجم موتور ریو cc 1400 و دارای قدرت موتور باال به میزان 

107 اســب بخار است. گفتنی است پیش فروش این خودروها با گارانتی پنج ساله، از طریق 

 منایندگی های اطلس خودرو در رسارس کشور آغاز و رشایط فروش آن در سایت این رشکت،  به آدرس

atlaskhodro.com  اطالع رسانی شده است.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



آشنایی با اعضـای جدید 
خانواده ی اطلس خودرو

اطلس خودرو از جمله سازمان هایی است که در آن حس اتحاد و همدلی بین نیروهای انسانی 
حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار این رشکت یعنی »پشــتیبان همچون خانواده« که معرف 
آرمان او نسبت به مشرتیان است، درباره ی مدیریت داخلی سازمان نیز صدق می کند؛ از این 
رو توجه به زحامت گذشــته ی کارکنان، پاس داشت دستاوردهای زمان حال آنها و استقبال از 
رسمایه های جدید رشکت که با حضور آنها آینده ی جدیدی تجربه خواهد شد، از خط مشی های 
مدیران این رشکت اســت. »معرفی اعضای جدید اطلس خودرو« بخشی است که به نرشیه ی 
پیک اطلس اضافه شده است تا به همکارانی که به تازگی به مجموعه پیوسته اند، خوش آمد 

بگوییم و بیشرت با آنها آشنا شویم.

ناهید قنبرپورنام و نام خانوادگی: 
1361/01/08تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسیمیــزان تحصـیالت:
 مترجمی زبان انگلیسیرشــته  تحصـیـلی:
ســـوابــق کــــاری:

در  کارشناس فروش  و  امور مشتریان  کارشناس 
شرکت جیرینگ، کارشناس امور بازرگانی در شرکت 
فیروز تجارت و در حال حاضر کارشناس سفارشات 

خارجی در اطلس خودرو
به نظر من اطلس خودرو رشكتی است كه توانسته برند "كیا " 

را در مدتی كوتاه به عنوان یك برند معترب در صنعت خودروی 

ایران معرفی مناید.

مریم سدیو نام و نام خانوادگی: 
1361/07/01تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسیمیــزان تحصـیالت:
فناوری اطالعات رشــته  تحصـیـلی:

)طراحی صفحات وب(
ســـوابــق کــــاری:

کارشناس  گلدن،  شرکت  بازاریاب  و  کارشناس 
حاضر  حال  در  و  جهان گستر  شرکت  بازاریاب  و 
شرکت  الكترونیك  عمومی  روابط  کارشناس 

اطلس خودرو
خیلی خوشحال هستم كه در رشكتی مشغول به كار شده ام 

كه دارای محیطی پویا، فعال و جوان است و فضای مناسبی 

برای خالقیت و كسب تجربیات كاری دارد كه با تعامل با 

رشكت  اهداف  راستای  در  بتوانم  خودم  تالش  و  همكاران 

مفید واقع شوم.

مسلم ره انجامنام و نام خانوادگی: 
1351/4/3تـاریـــــخ تـولـــــد:
ســـوابــق کــــاری:

شرکت  و  کیان باداس   شرکت  در  فعالیت 
آسان موتور و در حال حاضر بخش خدمات  شرکت 

اطلس خودرو 
جایگاه  به  توجه  با  اطلس خودرو  رشكت  اینجانب  نظر  به 

سازمانی و اذهان عمومی جامعه )خارج از سازمان( از جایگاه 

باالیی برخوردار است و خدمت به چنین مجموعه ای می تواند 

رشكت  در  خود  آینده ی  باشد.  موثر  اینجانب  پیرشفت  در 

اطلس خودرو را باثبات پیش بینی می كنم.

محمد علی احمدی تنكابنینام و نام خانوادگی: 
1360/08/30تـاریـــــخ تـولـــــد:
دانشجوی کارشناسی میــزان تحصـیالت:
روابط عمومی، افكارسنجی و رشــته  تحصـیـلی:

رفتار اجتماعی
ســـوابــق کــــاری:

مسئول امور اداری و دفتری و مشاور روابط عمومی و 
بازاریابی در موسسه ی آموزشی علوم و فنون کیش 
و در حال حاضر تكنیسین مرکز تماس در شرکت 

اطلس خودرو
نظم و انضباط خوبی بر رشكت حكمفرماست و شور و نشاط 

در بین كلیه ی کارکنان مشهود است. اتوماسیون اداری و 

تقسیم وظایف باعث شده است تا سلسله مراتب به درستی 

رعایت گردد و همواره در كنار رفاقت، انضباط كاری حرف 

اول را بزند. امیدوارم در آینده ضمن پیرشفت و ارتقاء شغلی، 

بتوانم در هر جایگاهی برای مجموعه ی بزرگ اطلس خودرو 

مفید واقع شوم.

ملیكا اطائبینام و نام خانوادگی: 
1370/02/02 تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسیمیــزان تحصـیالت:
 مهندسی صنایعرشــته  تحصـیـلی:
ســـوابــق کــــاری:

شرکت های  بازار  تحقیقات  و  فروش  کارشناس 
پرچ ساز و جهان صادرات، کارشناس کنترل پروژه ی 
شرکت کارنگار روش و در حال حاضر کارشناس  

پذیرش  شرکت اطلس خودرو

اطلس خودرو، رشكتی جوان و پویاست با کارکنانی كه 

اكرثاً در حوزه ی تخصص خود جزء بهرتین ها هستند. 

و  انرژی  با  بتوانم  و  باشم  مفید  برای رشكت  امیدوارم 

عالقه به كارم، همیشه رو به جلو حركت كنم.

پرناز بناپورنام و نام خانوادگی: 
1365/07/04تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی ارشدمیــزان تحصـیالت:
گرافیکرشــته  تحصـیـلی:
ســـوابــق کــــاری:

طراح در شرکت های فرح  آرای قشم، فرش فرهی 
در  گرافیست  حاضر  حال  در  و  ساوین  فرش  و 

شرکت اطلس خودرو

رشکت اطلس خودرو دارای محیطی دوستانه و قانومنند 

است و امیدوارم با تالش خود ضمن کسب تجربه های 

جدید در شغل خود پیرشفت منایم.

علی بابایی زاده املشی نام و نام خانوادگی: 
1365/09/16 تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی  میــزان تحصـیالت:
مهندسی صنایع گرایش رشــته  تحصـیـلی:

برنامه ریزی و تحلیل 
سیستم ها

ســـوابــق کــــاری:
کار در نمایندگی ایران خودرو و دو سال نیز مدیر 
در  و  صنعتی  رنگ های  سازنده ی  شرکت  فروش 
حال حاضر کارشناس پذیرش شرکت اطلس خودرو

كار كردن در اطلس خودرو به عنوان یكی از رشكت های 

لذت بخش  و  تجربه ای جدید  و شناخته شده،  معترب 

است. داشنت محیط كاری مناسب در كنار همكاران 

چه  هر  هامهنگی  و  پیرشفت  برای  را  رشایط  خوب، 

رسیع تر با سیستم فراهم آورده است. با توجه داشنت 

عالقه به صنعت خودرو، انگیزه ی باال و سعی و تالش 

بزرگ  مجموعه ی  برای  مفیدی  عضو  بتوانم  امیدوارم 

در  توجهی  قابل  پیرشفت های  و   باشم  اطلس خودرو 

طول مدت فعالیت خود در این رشكت داشته باشم.

بهنام نجارصادقینام و نام خانوادگی: 
1364/06/25تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی ارشدمیــزان تحصـیالت:
مدیریت بازرگانی )MBA(رشــته  تحصـیـلی:
ســـوابــق کــــاری:

در  استراتژیك  ریزی  برنامه   مسئول  کارشناس 
کارشناس  حاضر  حال  در  و  آذین  سایپا  شرکت 

تحقیقات بازار شرکت اطلس خودرو

برای  من  از دالیل  یكی  بازاریابی  در حوزه ی  فعالیت 

ورود به رشكت اطلس خودرو بوده است و خوشبختانه 

با مشاهده ی محیط كار پویا و دوستانه ی اطلس خودرو، 

از انتخاب این رشكت به عنوان محل كار جدید خود 

راضی هستم.  

فاطمه حسین زادهنام و نام خانوادگی: 
1369/04/05 تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی  میــزان تحصـیالت:
حسابداریرشــته  تحصـیـلی:
ســـوابــق کــــاری:

در  و  کاربردی  علمی  دانشگاه  در  حسابدار 
شرکت  در  مطالبات  وصول  حاضرکارمند  حال 

اطلس خودرو

از استخدام در رشكت اطلس خودرو بسیار خرسند و شاكر 

پروردگار هستم و به پیرشفت و ارتقاء جایگاه شغلی ام در آینده 

در رشكت امیدوارم.

اطلس خودرو  و 
محیط کاری پویا

نشاط در عین 
نظم و انضباط

شرایط پیشرفت 
و هماهنگی سریع

اطلس خودرو  
و محیطی دوستانه 

و قانونمند

اطلس خودرو ، 
مجموعه ای از 

بهتـرین هـا
اطلس خودرو ، فضایی 

برای ثبات و پیشرفت

اطلس خودرو ، بستری 
برای پیشرفت و ارتقا

اطلس خودرو ، 
موفق در برندسازی

اطلس خودرو ، 
فضایی برای 

خالقیت و کسب تجربه
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



آمار و ارقام نشان می دهد شبکه اجتامعی نوپای اطلس كاپ 

به موازات برگزاری جام جهانی با جلب نظر فوتبال دوستان، 

بسیار موفق ظاهر شده است؛ به طوری که در طول برگزاری 

رقابت هــای جام جهانــی، 6600 تــن در اطلس كاپ عضو 

شدند و در این مدت نزدیك به  169.000 بار از این سایت 

بازدید و تقریبا 7.000 مقاله و خرب برای سایت ارسال کردند 

و 4.641 تن نیز در مســابقات و نظرسنجی های آن رشكت 

كردند. 

قرعه كشــی پیش بینی های صحیح كاربران پس از برگزاری 

هــر بازی انجــام و نتایج آن در روز بعد اطالع رســانی شــد. 

مجموعــا 65 قرعه كشــی برگــزار و 318 جایــزه ی نقدی و 

غیرنقدی به كاربران خوش شــانس اطلس كاپ اهداء شــد. 

دو گوشــی iPhone 5S جایــزه ی ویژه ای بــود كه بین 68 

رشكت كننده ی فعال با بیش از 2014 امتیاز قرعه كشی شد 

و آقای محمد كاظمی آسیابر و آقای پوریا ریاحی برنده ی این 

جایزه ویژه شدند.

پس از امتام مسابقات جام جهانی و تعیین امتیازات نهایی 

كاربران سایت اطلس كاپ، سه عضو برتر در بخش پیشگویی 

مشخص شدند.

آقای مهدی جعفر زاد با كســب 1500 امتیاز به عنوان آقای 

پیشــگو معرفی شــد. آقای مجید مهربان با كســب 1475 

رتبه ی دوم و خانم دریانه احمدی نیز با كسب 1450 امتیاز 

رتبه ی ســوم را از آن خود منودند. اطلس كاپ به این سه تن 

سه ربع سكه ی بهار آزادی اهدا كرد.

با پایان جام جهانی؛
قرعه کشی پیشگویان 

کاربران کالب ورزشی اطلس کاپ انجام شد

جام جهانی فوتبال 2014 نیز با متام برد و باخت ها و شگفتی هایش به پایان رسید و دوستداران فوتبال، تجربه ی هیجان انگیز یك رویداد ورزشی 
دیگــر را هم پشــت رس گذاشــتند. كالب ورزشــی اطلس كاپ، تقریبا هم زمــان با برگزاری این رویــداد بین املللی در دنیای مجــازی ورزش متولد 
شــد. به موازات رقابت های جام جهانی، مســابقات و نظرســنجی های متنوعی در این سایت در نظر گرفته شــده بود تا هیجان این رقابت ها را برای 

ورزش دوستان دو چندان کند.

 اطلس کاپ و تجربه ی حس 

همدلی و شور و نشاط مشرتک 

محمد کاظمــی آســیابر: به طور 

کلی ایده ی تشــکیل ایــن کالب، 

ایــده ی بســیار جالبــی بــود؛ بــه 

که  مفیــدی  اطالعــات  خصــوص 

از طریــق لینک هــای موجــود در 

ســایت اطلس کالب قابل دسرتســی بودند، جذابیت آن را 

بــرای کاربران دو چندان کرده بود. گــرد هم آمدن مجازی 

در قالب این کالب، همکاران را بســیار بــه هیجان آورده و 

در بحبوحه ی بازی های جام جهانی، منجر به حس همدلی 

و شــور و نشاط مشرتک شــده بود؛ بسیار خوشحال هستم 

که برنده شــده ام؛ البته با امیدواری زیادی در این مسابقه 

رشکت کرده بودم و منتظر این اتفاق بودم.

 اطلس کاپ و اطالعات مفید و

 کاربردی برای عالقمندان فوتبال

پوریــا ریاحی: به نظر من کیا یکی 

از بهرتین برندهای خودرو اســت و 

مــن جزء هواداران ایــن برند بوده و 

از داشــنت یکی از خودروهای این 

کمپانــی راضی هســتم. هم چنین 

از هواداران فوتبال هم هســتم و از 

دوستداران تیم ملی فوتبال آملان. همه ی این ها باعث شد 

از اعضای پر و پا قرص اطلس کاپ باشــم و برای رشکت در 

قرعه کشی انگیزه داشته باشم.

کاربری این کالب به خاطر طراحی خالقانه و مفید ســایت 

بســیار خوب بود و اطالعات مفید و کاربــردی را در اختیار 

عالقمنــدان ورزش می گذاشــت؛ بــه نظــر می رســد علت 

اســتقبال باال از کالب با وجود تازه تأسیس بودن آن، همین 

می باشــد.از این که جزء برندگان این قرعه کشــی هســتم، 

خوشحامل و تصمیم دارم این جایزه را به همرسم هدیه کنم.

 اطلس کاپ و تب و تاب

 جام جهانی در فضای کار

مهدی جعفر زاد ) آقای پیشگو(: 

ایده ی ایجاد اطلــس کاپ، ایده ی 

زیبایی بــود تا فضای جام جهانی را 

از خانه هایامن به محیط کار بیاورد 

و رقابت ســامل و دوســتانه ای بین 

همکاران ایجاد کنــد و هیجان دیدن بازی های جام جهانی 

برایامن چند برابر شــود. به واحد بازاریابی تربیک می گویم 

که ظرف مدت یک ماه توانست این سایت را طراحی و اجرا 

کند؛ با توجه به زمان کمی که از ایده تا اجرا طی شد، سایت 

کیفیت خوبی داشت. معتقدم این ایده قابلیت اجرا در ابعاد 

بــا کیفیت تر را نیز دارد؛ امروزه توقع کاربران ایرانی باال رفته 

اســت و این ایده در قدم های بعدی باید به اســتانداردهای 

بین املللی سایت های مشابه خارجی بیشرت نزدیک شود.

برنامه ریزی مسابقه و قرعه کشی با عنوان اطلس کاپ، ایده ی 

خوبی برای افزایش جذابیت کالب بود؛ اما معتقدم این ایده 

نیــز در گام های بعدی می تواند، مکانیزم دقیق تری با توجه 

به در نظر گرفنت امتیازها داشته باشد تا کارکرد انگیزه دهی 

بیشرتی را برای ورزش دوستان داشته باشد.

 اطلس کاپ، تجربه ای 

جالب و بدیع برای ورزش دوستان

مجیــد مهربان)نفــر دوم(: انجام 

فعالیت ورزشی و توجه نشان دادن 

به این عرصــه، از طرف رشکتی که 

حــوزه ی فعالیت اصلــی آن خودرو 

است، آن هم به شکل جدی، بسیار 

جالب و بدیع است. 

حداقــل در ایــران تجربــه ی نادری اســت؛ چرا کــه اغلب 

ســایت هایی که در رابطه بــا بازی هــای جام جهانی فعال 

هســتند، بیشــرت در حد رسگرمی بــوده و ویژگی های یک 

کالب ورزشــی را ندارنــد. از این حیــث طراحی این کالب 

متفــاوت و جالــب بود. به دلیــل اطالعات ورزشــی ای که 

داشــتم، حدس می زدم بین ده نفر نخســت این مســابقه 

باشــم، اما تصــور منی کردم جزء دو نفر اول باشــم و از این 

اتفاق خوشــحامل. امیــدوارم با تبلیغات، افراد بیشــرتی با 

کالب اطلس آشنایی پیدا کنند و اعضای بیشرتی عضو آن 

شوند؛ چرا که به نظرم این کالب فرصت خوبی برای آشنایی 

ایرانی ها با برند کیاست.

 اطلس کاپ، رقابت و هیجان 

برای فوتبال دوستان

)نفرســوم(:  احمــدی  دریانــه 

خوشحامل که از طریق خانواده ام با 

این کالب آشنا شدم. 

این کالب بهانه ای شــد برای ایجاد 

فضای پرنشــاط و رقابت مثبت که 

میل بــه پیش بینــی را به خصوص 

برای کســانی که بــه فوتبال عالقه 

دارنــد، ایجاد کرد؛ این موضوع هیجان متاشــای بازی ها را 

چند برابر کرد. از این که در جمع برندگان این قرعه کشــی 

هســتم بســیار خوشــحامل، به خصوص این کــه تنها خانم 

برنده ی این مسابقه هستم و این موضوع هیجان این اتفاق 

را برایم بیشرت کرده است.

آمار و ارقام نشان می دهد 
سایت نوپای اطلس كاپ به 

موازات برگزاری جام جهانی 
با جلب نظر فوتبال دوستان، 
بسیار موفق ظاهر شده است
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 رنگ ها و معانی آنها در طراحی داخلی

تار عنکبوت، زره دفاعی سربازان آینده

رنگی که شــام برای هر اتــاق انتخاب می کنید، فضای اتاق 

شام را تعریف می کند. طراحان داخلی، رنگ هایی را انتخاب 

می کنند که عالوه بر جاذبه ی زیباشناختی، جاذبه ی عاطفی 

اتاق را نیز بیشرت کند. آنها رنگ ها را به سه دسته تقسیم بندی 

می کنند:

1- رنگ های فعال 2- رنگ های غیرفعال 3-  رنگ های خنثی

رنگ های فعال، نسبت به میزان تندی رنگ شان، عواطف را 

تحریک می کنند؛ در حالی که رنگ های غیرفعال آرام بخشی 

هســتند. رنگ های خنثی کم ترین اثر عاطفــی را دارند؛ اما 

باعث تعدیل در رنگ های روشن یا تیره می شوند.

 رنگ های فعال

رنگ های این گروه شامل قرمز، زرد و نارنجی هستند. قرمز، 

رنگ پرشــور و هیجانی اســت که سیستم عصبی را تحریک 

می کند. به دلیل شــدت و عمق این رنــگ، طراحان از رنگ 

قرمز به عنوان رنگ حاشــیه ای استفاده می کنند؛ مثل یک 

تک دیوار قرمز در اتاق یا قاب عکس قرمز آویزان از دیوار. رنگ 

زرد میزان شــادی را در افراد افزایــش می دهد، اما طراحان 

معموالً از این رنگ اســتفاده منی کنند. رنگ نارنجی نیز، در 

صورتی که بیش از حد استفاده نشود، می تواند باعث افزایش 

اعتامد به نفس و افزایش اشتها شود.

 رنگ های غیرفعال

رنگ های ســبز، آبی و بنفــش از جمله رنگ هــای غیرفعال 

هستند که بر آرام بخشی سیستم عصبی مؤثرند. رنگ سبز، 

اتــاق کوچک را در ظاهر بزرگ تر جلوه می دهد و در طبیعت 

رنگ غالب است. رنگ آبی نیز اندازه ی ظاهری اتاق را افزایش 

می دهد و دارای یک اثر آرام بخشــی اســت. اما اســتفاده ی 

بیش از حد آن احساس رسدی و بی تفاوتی را به همراه دارد. 

رنــگ بنفش خیال انگیزی را پرورش داده و رسشــت آدمی را 

آرام می کند.

 رنگ های خنثی

رنگ های سیاه، سفید و خاکی جزء رنگ های خنثی هستند. 

اگر رنگ سیاه به میزان متعادل استفاده شود، بسیار برازنده تر 

جلــوه خواهد منود؛ در غیر این صورت دلرسد کننده اســت 

و باعث افرسدگی می شود. رنگ سفید احساس پاکیزگی را 

اقناع می کند و طراحان از رنگ ســفید برای ایجاد هارمونی 

و تعــادل در کنار رنگ هــای دیگر اســتفاده می کنند. رنگ 

قهوه ای احساس آرامش و راحتی خیال را بیشرت می کند؛ اما 

بایــد با یک رنگ فعال و یا غیرفعال ترکیب شــود؛ چرا که به 

تنهایی احساس خستگی را به همراه دارد.

 رنگ های جفت شونده

طراحــان داخلی، معموالً هر رنگ را با رنگ متضادش جفت 

می کنند تا احساس جذابیت را برانگیزند. رنگ های محرک و 

منفصل که در کنار یکدیگر قرار می گیرند عبارت اند از: سیاه 

و ســفید، قرمز و ســبز، زرد و بنفش، نارنجی و آبی هم چنین 

رنگ مقابل قهوه ای نیز رنگ سبز نعنایی است.

نوع بسیار مستحکمی از تار عنکبوت ، که یکی از سخت ترین 

نســوج طبیعی شناخته شــده در جهان به شــامر می رود، در 

آینده جایگزین جلیقه های ضدگلوله در میادین جنگ خواهد 

شــد. بر اساس گزارش دیسكاوری، تار عنكبوت بسیار سبك 

و قابل انعطاف است و قدرت استحكام آن از فوالد نیز بیشرت 

اســت. كاربردهای بالقوه ی این ماده ی طبیعــی را می توان 

در صنایع مختلفی مشــاهده  كــرد؛ از نخ جراحــی گرفته تا 

لباس های محافظ جنگی. اما چالش برانگیز ترین مانع در این 

صنعت،  تولید انبوه و ذخیره سازی تار عنكبوت است تا بتوان 

محصوالت آن را تجاری سازی كرده و در اختیار مرصف كننده 

قــرار داد. البراتــوار كــرگ بیوكرفــت در میشــیگان آمریكا، 

یكــی از مراكزی اســت كه با دســت ورزی ژنتیكی، كرم های 

ابریشــم تولید می كند و تاكنون از این ماده تنها برای تولید 

دستكش هایی مقاوم استفاده كرده است؛ اما امیدوار است در 

آینده تولیداتش در زمینه ی تجهیزات جنگی را افزایش دهد. 

به گفته ی كیم تامپســون، مدیر البراتوار كرگ بیوكرفت، تار 

عنكبوت از ویژگی طبیعی كش ســانی و جذب انرژی شــكار 

برخوردار اســت و در صورتی كــه روی وزن حرشه، رسعت آن 

و وسعت تاری كه شكار در آن به دام افتاده است، محاسبات 

ریاضی صورت گیرد، مقیاسی باور نكردنی از استحكام- وزن به 

دست خواهد  آمد. به گفته ی دانشمندان، تار عنكبوت به ویژه 

در تولید جلیقه های ضد گلوله ی پیرشفته، كاربردی خواهند 

 بــود و می توان از آنها برای تولیــد لباس های محافظی فراتر 

از آنچه اكنون در میدان های جنگ مورد اســتفاده گرفته اند، 

اســتفاده  كرد. به گفته ی تامپسون كه ده سال است در حال 

مطالعه ی تارهای عنكبوت و قابلیت های آنهاست، مطالعاتی 

كه پیش از این انجام شــده اند،  همگی دچار كمبود بوده اند. 

برای مثال در تحقیقی كه در آن با كمك شیر بز میزان تولید 

تار عنكبوت افزایش پیدا می كند، گزینه ای كلیدی جا افتاده 

است: تكرارپذیری. در مقابل اگر بتوان تار عنكبوت را با كمك 

مهندسی ژنتیكی كرم های ابریشم بهبود بخشید، نسل های 

بعدی آنها نیز به تولید تارهای مستحكم ادامه خواهند  داد.

آرایــه

علمی

مار را چگونه باید نوشت؟
روســتای دورافتاده ای بود كه مردم ساده دل و بی سوادی در 

آن زندگی می کردند. مردی شیاد از ساده لوحی آنان استفاده 

كرده و بر آنان به نوعی حکم می راند. برحسب اتفاق، گذر یك 

معلم به آن روستا افتاد و متوجه دغلكاری های شیاد شد و او 

را نصیحت كرد كه از اغفال مردم دست بردارد وگرنه او را رسوا 

می كند. اما مرد شــیاد نپذیرفــت. بعد از امتام حجت، معلم 

با مردم روستا از فریبكاری های شیاد سخن گفت و درباره ی 

حقه های او هشــدار داد. پس از مشاجره ی زیادی که میان 

معلم و شیاد اتفاق افتاد، قرار بر این شد كه آن دو روز بعد در 

میدان روستا مسابقه بدهند تا معلوم شود كدام یك باسواد و 

كدام یك بی ســواد هستند. در روز موعود همه ی مردم روستا 

در میدان ده گرد آمده بودند تا ببینند آخر كار چه می شود.

شیاد به معلم گفت: بنویس »مار«

معلم نوشت: مار

نوبت شــیاد كه رســید شــكل مار را روی خاك كشــید و به 

مردم گفت:»شام خودتان قضاوت كنید كدام یك از اینها مار 

است؟«

مردم كه ســواد نداشتند متوجه نوشته ی مار نشدند اما همه 

شكل مار را شناختند و به جان معلم افتادند؛ تا می توانستند 

او را كتك زدند و از روستا بیرون راندند.

رشح حكایت:

اگــر می خواهیم بر دیگــران تأثیر بگذاریم یا آنهــا را با خود 

همراه كنیم، بهرت اســت با زبان، رویكــرد و نگرش خود آنها، 

با آنها سخن گفته و رفتار كنیم. همیشه منی توانیم با اصول 

و چارچوب فكری خــود دیگران را مدیریت كنیم. باید افكار 

و مقاصــد خود را به زبان فرهنگ، نگرش، اعتقادات، آداب و 

رسوم و پیشینه ی آنان ترجمه كرد و به آنها داد.

داستانک

به جای استامینوفن، آلبالوخشکه بخورید
آلبالوخشــک، فعالیت آنزیم های دخیل در فرآیند التهاب و 

احســاس درد را کاهش می دهد؛ در نتیجه می توان فعالیت 

ضددرد آلبالو را مطابق با استامینوفن، ایبوپروفن و ناپروکسن 

دانست.

روزهای گرم تابســتان آغاز شــده اند و میوه هــای متنوع این 

فصــل زیبا، نیز هــر روز بیشــرت از روز قبــل رخ می منایند. 

یکی از میوه هــای خوش طعم این فصل که از آن محصوالت 

متنوعــی هم تهیه می شــود، آلبالو اســت. آلبالو رسشــار از 

آنتی اکســیدان های طبیعی چون آنتوســیانین، کلوروژنیک 

اســید، کورستین و کامپفرول بوده و یکی از میوه هایی است 

که از ظرفیت آنتی اکسیدانی بســیار باالیی برخوردار است. 

آلبالوی تازه و آلبالوی خشک، فعالیت آنزیم سیکلواکسیژناز 

را محــدود می کننــد. این آنزیم هــا مهم تریــن ترکیبات در 

فرآیند التهاب و احساس درد هستند. آنزیم سیکلواکسیژناز 

به وســیله ی بسیاری از داروهای مســکن نیز مهار می شود. 

در نتیجه می توان فعالیت ضددرد آلبالو را با اســتامینوفن، 

ایبوپروفن و ناپروکسن مطابق دانست.

بــه همین علت اســت کــه آلبالــو نشــانه های موجــود در 

بیامری های التهابی چون آرتریت و نقرس را کاهش می دهد. 

در طی تحقیقی که در آمریکا صورت گرفت، مشخص شد که 

مرصف دو بار در روز آب آلبالو برای مدت 8 روز، دردهای بعد 

از مســابقات ورزشی را به نســبت افرادی که دارومنا مرصف 

می کردند، کاهش می داد.

کورســتین، فالوونوئیدی است که خواص ضدرسطانی قوی 

دارد. آلبالو و آلبالوخشــکه منبع بسیار مناسبی از کورستین 

هستند. مقدار کورستین موجود در آلبالو و آلبالوخشکه بسیار 

بیشرت از سایر میوه ها هستند. فنولیک اسیدی که آمیگدالین 

نام دارد، به عنوان ویتامین B17 شناسایی شده است.

تحقیقات انجام شــده نشــان می دهد آمیگدالیــن، اندازه ی 

تومورهــای رسطانــی را کاهــش داده و از پیرشفت رسطان 

جلوگیــری می کنــد. همچنین ســایر مواد موثــر موجود در 

آلبالو، درد ناشی از پیرشفت رسطان را تسکین می دهند. به 

همین علت اســت که آلبالو در نظر دانشمندان یک میوه ی 

ضد رسطانی قوی است.

تندرستی راز 

8 مرداد؛ سال روز بزرگداشت شیخ اشراق
شهاب الدین ســهروردی در سال 549 هجری قمری برابر با 

1155 میالدی، در دهکده ی ســهرورد، از توابع شهرســتان 

خدابنــده، واقــع در اســتان زنجان ایــران متولد شــد. وی 

تحصیالت مقدماتی را که شــامل حکمــت، منطق و اصول 

فقه بود، در نزد مجدالدین جیلی، استاِد فخر رازی، در مراغه 

آموخت و در علوم حکمی و فلسفی رسآمد شد و به قوت هوش، 

وحدت ذهن و نیک اندیشی بر بسیاری از علوم اطالع یافت. 

سهروردی بعد از آن به اصفهان، که در آن زمان مهم ترین مرکز 

علمی و فکری در رستارس ایران بود، رفت و تحصیالت صوری 

خــود را در محــر ظهیرالدین قاری به نهایت رســانید. در 

گزارش ها معروف است که یکی از هم درسان وی، فخرالدین 

رازی، کــه از بزرگ ترین مخالفان فلســفه بود، چون چندی 

بعد از آن زمان و بعد از مرگ ســهروردی، نســخه ای از کتاب 

تلویحــات وی را بــه او دادند، آن را بوســید و به یاِد هم درس 

قدیم اش در مراغه اشک ریخت.

ســهروردی، پس از پایان تحصیالت رسمی، به سفر در ایران 

پرداخت و از بســیاری از مشایخ تصوف دیدن کرد. در واقع، 

در همین دوره بود که ســهروردی شیفته ی راه تصوف گشت 

و دوره هــای درازی را بــه اعتکاف و عبادت و تفکر گذراند. او 

هم چنین ســفرهایش را گســرتش داد و به آناتولی و شامات 

رسید. چنان چه از گزارش ها برمی آید، مناظر شام در سوریه ی 

کنونی او را بسیار مجذوب خود منود. 

در یکی از ســفرها از دمشــق به حلب رفت و در آنجا با ملک 

ظاهر، پرس صــالح الدین ایوبی )رسدار معروف مســلامنان 

در جنگ هــای صلیبی( دیدار کرد. ملــک ظاهر که محبت 

شدیدی نسبت به صوفیان و دانشــمندان داشت، مجذوب 

این حکیم جوان شد و از وی خواست تا در دربار وی در حلب 

ماندگار شود. 

ســهروردی نیز که عشق شدیدی نســبت به مناظر آن دیار 

داشت، شادمانه پیشــنهاد ملک ظاهر را پذیرفت و در دربار 

او ماند. در همین شــهر حلب بــود که وی اثر بزرگ خویش، 

یعنی، حکمةاالرشاق را به پایان برد.

مناسبت ماه
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 ،connected car  خودروهای هوشمند متصل به شــبکه
انتخاب های بیشرتی را در اختیار رانندگان قرار می دهند، 

رانندگانــی که حــاال قادرند اطالعات و داده هــا را با ابزار و 

وســایلی که هم درون خودرو قــرار دارد و هم خارج از آن با 

دیگران به اشــرتاک بگذارند.  همچنان کــه فن آوری های 

خودرویی در حال پیرشفت اســت، راننــدگان می توانند با 

خودروهایشــان کارهای بیشــرتی انجام دهنــد که زندگی 

روزمره آن ها را راحت تر می سازد؛ خصوصا با اپلیکیشن های 

موجــود در بازار که می توانید آن هــا را در تلفن های همراه 

یا مســتقیام در خودرویتان دانلود کنید.در سیســتم های 

جهت یابی در رســاندن شام به مقصد خوب و مطلوب عمل 

می کنند، خودروهای هوشمند متصل به شبکه به شام این 

 امکان را می دهد تا این کار را بهرت انجام دهید. آن ها به شام 

مســافت Distance باقی مانــده تا پمپ بنزیــن بعدی را 
می گویند، همچنین با استفاده از اینرتنت وایرلس پررسعت 

اطالعات ترافیکی پیش روی شام را در اختیارتان قرار دهند 

و حتی می توانند وضعیت روحی شــام را تشخیص دهند و 

موسیقی مناسب حالتان را پخش کنند. 

از ایــن نــوع فــن آوری در عیــن حال بــه عنوان سیســتم 

رسگرمی نیز یاد می شــود- فن آوری ای کــه اطالعات را از 

پیرامــون راننده می گیرد تا رسگرمی های صوتی و تصویری 

مناســب را برای راننده مهیا ســازد. مشــخصات و امکانات 

خودروهای هوشــمند متصل به شبکه کیا شامل این موارد 

است: یادآوری کننده جای پارک خودرو، بخشی از خدمات 

الکرتونیکــی UVO کــه به شــام کمک می کنــد جایی که 

خودروتــان را پارک کرده اید به یاد آورید و یک ویژگی به نام 

My UVO کــه کمک می کند وضعیــت خودروتان را کنرتل 

کنید، عیب های خودرو را تشخیص دهید و به سایر امکانات 

خودرو از طریق رایانه شخصی خود دسرتسی داشته باشید. 

بازار خودروهای هوشمند متصل به شبکه از ظرفیت باالیی 

برخوردار است، اما درحالیکه خودروسازها نیز سهمی از این 

بازار را طلب می کنند، اپراتورهای تلفن همراه در مدل های 

تجاری خود باید دست به نوآوری زده تا رضایت متام عوامل 

ســهیم در این صنعت جلب شــود. خودرو هــای متصل به 

اینرتنــت نزد افــکار عمومی دامنه گســرتده ای از طرح ها و 

ایده هــا، نظیــر خودرو های بدون رسنشــین یا اســتفاده از 

خدمات ناوبری ماهواره ای را شــامل می شــود، اما واقعیت 

آن اســت که تا تحقــق فناوری های مربوط بــه خودرو های 

هوشمند متصل به شبکه راه درازی باقی است.

بررسی تکنولوژی خودروهای هوشمند متصل به شبکه، در کیا موتورز

اتصال همراه یکی از فناوری های اســت که درپی بکارگیری دســتگاه های الکرتونیکی همراه 
در خودروها توســعه پیدا کرده و خودروســازها قصد دارند تا از دستگاه های همراه کاربران 
به عنوان درگاهی برای عرضه خدمات در خودروها استفاده کنند. برای مثال رشکت کیاموتورز 
خدمــات متصل خود را با نام UVO عرضــه می کند. اما راه اندازی خدمــات متصل به اینرتنت 
در خودروها فرآیند پیچیده، دشــوار و پرهزینه ای اســت. در عین حال این مساله نیز مطرح 
می شــود که اگر خدمات متصل در خودروها تغییر چندانی در تجربه کاربری مرصف کنندگان 
ایجاد نکنند و همچون شیشــه برقی یا کیســه هوا یک قابلیت جانبی در خودروها محســوب 
شــوند، تولیدکننــدگان نیــز دلیــل و انگیزه ای بــرای رسمایه گــذاری روی تحقیق و توســعه 

خودروهای متصل نخواهند داشت.

بــه گـفـتــــه ی مـدیـــر ارشـــد 

 فنــاوری کیـــا موتـــورز آمـریکـا، 

مـطلـوب تریـن   ،Henry Bzeih

خـودروهـای هوشــمند متـصل 

که  اسـت  خـودرویی  شبـکه  به 

هم کامال دیجیتـالی و هم برای 

گفتگوی  باشد.  ایمن  رانندگی 

آینده  و  فعلی  روند  مورد  در   Bzeih آقای  با  شامره   این 

خودروهای هوشمند متصل به شبکه در کیاموتورز ترتیب 

دادیم.

 تعریف شــام از مطلوب تریــن خودروهای 

هوشمند متصل به شبکه چیست؟

Bzeih: خودروهــای هوشــمند متصل به شــبکه مطلوب و 

ایده آل به گونــه ای یکپارچه Integrated دنیای دیجیتال 

ما را به سمت یک تجربه رانندگی بهرت و پیرشفته تر هدایت 

می کند.

 ایــن فن آوری های جدید به چه شــیوه ای 

باید معرفی شوند؟

Bzeih: من طرفدار رسسخت معرفی فن آوری تنها به خاطر 

فن آوری نیســتم. مهمرتین جنبــه در هنگام تصمیم گیری 

بــرای معرفی و ارائه یک فن آوری، کارایی اساســی و ارزش 

آن برای راننده و رسنشینان اســت. این فن آوری چه ارزش 

و امکاناتی برای ما به ارمغان می آورد؟ ارائه امکانات سخت 

و ســنگین، که نه تنها باعث عدم تالش بــرای به کارگیری 

آن می شــود بلکه امکانات کمی نیــز در اختیار راننده قرار 

می دهد، گناه بزرگی است.

 آیا می توانیم انتظار به روزرسانی سیستم 

کــه  خــودرو  درون  )ابــزاری   UVO رسگرمــی 

رسگرمی های ســمعی/برصی ارائه می کند( را 

در سال جاری داشته باشیم؟ 

 rapturous امسال ما چندین محصول هیجان انگیز :Bzeih

 Soul EV UVO، Apple’s معرفــی کرده ایم که با سیســتم

Siri و نیــز امکانــات UVO My Car Zone که اخطارهای 

رسعت و Geo�fence را بر اســاس تنظیامت مالک خودرو 

مهیا می سازد، آغاز شد. 

 نسل بعدی سیستم رسگرمی UVO چگونه 

خواهــد بــود، خصوصــا بــا توجه بــه افزایش 

خودروهای الکرتیکی؟

 EVO EV دارای اولین سیستم تلامتیک  EV سول :Bzeih

به شــدت قدرمتند ماســت که می تواند داده ها و کنرتل 

کافی را از طریق صفحه منایش مرکزی یا تلفن هوشــمند 

شخص در اختیار مالک خودرو قرار دهد. 

خدمات UVO EV وضعیت ســطح باطری در زمان، میزان 

مســافتی را که باطری خالی خواهد شــد اعالم می کند و 

امــکان جســتجو برای نزدیکرتین ایســتگاه های شــارژ را 

 UVO EV فراهم می ســازد. همچنین از طریق اپلیکیشن

دارندگان خودرو می توانند زمان شــارژ و ســطوح شارژ را 

از پیــش تنظیم کنند و نیز قادر خواهند بود رشایط کابین 

 HVAC خــودرو را بــا کنــرتل از راه دور پیــش تنظیــامت

پیشاپیش مشخص سازند. 

پیش رشط کردن خودرو، دمای کابین را پیشاپیش معتدل 

و مناســب می سازد، که به کاهش تخلیه باطری هنگامی 

که Soul EV از ایســتگاه شــارژ جدا می شــود، کمک می 

کند. هامنطور که انتظار می رود UVO همیشــه برای باال 

بردن و بهرت کردن تجربه مالکیت از طریق تکنولوژی های 

آسان که حســی و رسگرم کننده هســتند، تطابق خواهد 

یافت در عین حال انــواع مختلفی از اطالعات حیاتی که 

مالکان کیا انتظار دارند در اختیارشان قرار می دهد. پس 

گوش به زنگ باشید!

 از نظر شــام جالب تریــن امکانات و ویژگی 

سیستم رسگرمی UVO کدام است؟

Bzeih: پاسخ من راه اندازی مرکز اپلیکیشن کیاست. به آن 

به عنوان یک app store برای مشــرتیان UVO فکر کنید. 

مشــرتیان کیا می توانند از اپلیکیشــن های متنوعی که از 

مرکز اپلیکیشــن مــا در خودروهای کیای خــود دانلود می 

کنند، لذت بربند.

 نظر شــام در مورد نیاز به رشد خودروهای 

هوشمند متصل به شبکه در جهان چیست؟

Bzeih: رشــد و افزایــش خودروهــای هوشــمند متصل به 

شبکه در کشــورهای توسعه یافته تبدیل به پدیده ای شده 

اســت. تقریبا متــام OEMs راه حل خودروهای هوشــمند 

متصل به شبکه را پیشــنهاد می دهند. این روند به عنوان 

توســعه و پیرشفــت بنیادین و نیــز الزامات قانونــی که در 

بازارهــای در حال ظهور رخ مــی دهد، ادامه خواهد یافت. 

»خودروهای متصل« خیلی وقت است که در زندگی روزمره 

ما رنــگ واقعیت گرفته اســت. متصل کــردن راننده ها به 

خودروهایشــان تبدیل بــه تکلیف نهایی و غایی بســیاری 

از کارشناســان صنعت خودرو شــده اســت و درک ارزش و 

امکاناتی که همراه با خودروی متصل و فنآوری های مربوط 

به آن می آید پراهمیت است.

هامنطــور که آقای Bzeih اشــاره کرد خوردوهــای ما واقعا 

برند کیا را برای مشــرتیامنان مناسب تر می سازد. ما هرگز 

از تالشــامن بــرای غافلگیر کردن مشــرتیامنان به وســیله 

فناوری هــا و امکانــات بیشــرتی که به ســاخنت خودروی 

متصل در آینده کمک می کند، دست نخواهیم کشید.

1- خودروهایی که به اینرتنت وصل هستند و قدرت تعامل با دیگر ابزار متصل به اینرتنت 

را در خارج و داخل خودرو دارا هستند.

1
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منایشــگاه  در  ســال 2013  در  رساتوكــوپ،  دوم  نســل 

بین املللی خودروی نیویورك رومنایی و از دســامرب 2013 

راهــی منایندگی های فــروش كیا در رستارس جهان شــد. 

بخش اعظم طراحی این خودروی اسپرت و جمع و جور كیا 

در استودیوی طراحی كیا واقع در Irvine كالیفرنیا زیر نظر 

پیرت رشایر انجام گرفته است.

در صورتی که پیش از این با گونه های نســل جدید ســدان 

یا هاچ بك مواجه شــده باشید، در نخستین برخورد با منای 

ظاهــری و داخــل كابین رساتوكوپ، به جز طراحی شــکل 

عقب خودرو و تغییرات جزئی داخل كابین، موضوع دیگری 

توجــه شــام را به خود جلب نخواهد کــرد. در حالی که اگر 

رساتوكوپ را با نســل پیشــین آن مقایســه كنیــد، متوجه 

تغییرات قابل توجه و چشمگیری خواهید شد.

شکل و صورت خودرو در منای جلو و عقب به كلی دگرگون 

شــده است که شــامل موارد گفته شــده در ادامه می شود: 

جلو پنجره ی خاص كیا )tigernose(، اســتفاده از خطوط 

منحنی در طراحی بدنه به جای خطوط شكســته در نسل 

پیشــین، شــکل آیرودینامیك تر بدنه بــرای كاهش رضیب 

پســار cd( coefficient of drag(، طراحی کامالً متفاوت 

چراغ هــا كه به صورت اســتاندارد از نوع LED هســتند و در 

نهایت نزدیك شــدن این فرزند كیا به خط مشی موفق و در 

خور تحســین پیرت رشایر، همگی در نگاه نخســت به چشم 

می آیند.

در فضای داخلی، محیط کامالً متفاوتی نسبت به نسل قبل 

پیش روی شامســت. اســتفاده از مواد بــا كیفیت باالتر در 

داخل كابین و جامنایی بهرت ادوات و كلیدها نسبت به نسل 

قبل كه كمی آشــفته به نظر می آمد، در كنار شــکل آشنای 

اســتوانه ای نشــان دهنده ها كه رنگ قرمز سنتی كیا آنها را 

احاطه كرده است، فرمان سه پره با دكمه های فراوان موجود 

 start روی آن كه به منایشــگر شــب نیز مجهزند و دكمه ی

با نورپردازی قرمز رنگ پیرامون آن فضایی جذاب تر از نسل 

پیشین را نوید می دهند.

آنچــه كیا در معرفی نســل نــوی رساتوكوپ مدنظــر دارد، 

 performance car ارائه ی نخستین خودروی عملکردی

خود است؛ نخســتین خودروی تولید انبوه كیا كه مجهز به 

پیرشانه ی توربوشــارژ بوده و برای به چالش كشیدن رقبای 

مطرح بازار وارد میدان شــده است. این موضوعی است كه 

پیشــرت، هیوندای با ارائه ی مدل توربو veloster به عنوان 

برادر بزرگ تر قدم در آن نهاده بود.

رساتوكوپ جدید با دو پیرشانه ی  NU 2.0 MPI با 160اسب 

بخــار قــدرت و  Gamma 1.6 GDI Turbo با 204 اســب 

 بخار قدرت روانه ی بازارها شــده اســت. مــدل SX یا هامن

كــه   Gamma جدیــد  كامــال  پیرشانــه ی  بــا   Turbo

 دســت پرورده ی مهندســان كیاســت بــا حداكــرث رسعت 

 km/h 222 و گشــتاور N.m 264 كه در بازه ی فوق العاده 

در خور توجــه rpm 4500 تا rpm 1750 در اختیار راننده 

اســت، با امكان انتخاب گیربكس شــش دنده ی دســتی، 

نویــد رانندگــی هیجان انگیز و جذابــی را به دوســتداران 

جــوان رساتوكوپ می دهد. هر چند مــدل EX با پیرشانه ی 

 160 اســب بخــاری بــا حداكــرث گشــتاور N.m 209 در

 rpm 4700 و حداكرث رسعت km/h 185 با مرصف سوخت 

 lit /100 km 8.1 )ســیكل تركیبی( نیز انتخاب مناســبی 

برای استفاده های روزمره ی شهری محسوب می شود. 

البته مهندســی بخش طراحی زمانی آشــكار می شــود كه 

مرصف ســوختlit / 100 km 6.9  )ســیكل تركیبی( برای 

مــدل  SX یــا توربــو را با عــدد lit /100 km 8.1 )ســیكل 

تركیبــی( در مدل EX مقایســه مناییم. جایــی كه افزایش 

قــدرت و گشــتاور به مــدد بهره گیــری از سیســتم توربو با 

 ایجــاد هــوای فشــرده Boost Air در كنــار تكنولــوژی 

خودمنایــی   Naturally Aspirated طبیعــی تنفــس 

سراتوکوپ، خودروی محبوب جوانان

خودروســازان مطــرح، گونه های دو درب را عموما برای قرش جوان طراحی می کنند. آنچه رساتوكــوپ را در میان جوانان ایرانی محبوب كرده، طراحی 
جمع و جور، قیمت مناســب، در دســرتس بودن، هزینه های نگهداری پایین، خدمات پس از فروش مناســب، جذابیت ظاهری و البته نبود رقیبی 
جــدی در بازار امروز خودروی كشــورمان اســت. رساتوكوپ، نخســتین بار به عنوان خــودروی مفهومی در 20 مارچ 2008 در منایشــگاه بین املللی 

خودروی نیویورك رومنایی شد و پس از حدود دو سال از این معرفی در سال 2010 به تولید انبوه رسید.
 KIAshuma اســرتالیا، كاســتاریكا، آفریقای جنوبی، شــیلی و چین میزبانان اولیه ی این كوپه ی جمع و جور و جوان پسند بودند. در چین آن را با نام
و در شــیلی به اختصار كوپ  koup می شناســند. در حقیقت رساتوكوپ جدید بر روی پلتفرم نسل سوم این خودرو كه در سال 2012 معرفی شد، 

تولید شده است؛ خودرویی كه عضو سوم خانواده ی رساتو بوده و پس از گونه های سدان و هاچ بك )5 درب( روی خط تولید رفته است.

می كند. این گونه است كه پیرشانه ای با cc 1600 گنجایش 

در همه ی فاكتورها از رقیب cc 2000 خود برتر است. 

معرفی مدل توربو رساتوكوپ كــه با لوگوی T�GDI در روی 

گلگیرهــا، از مدل EX متامیز اســت، نقطــه ی عطفی برای 

كمپانی كیا به شــامر می رود. راهــی كه هیوندای با ارائه ی 

نســل جدید جنســیس كوپــه و به چالش كشــیدن رقبای 

قدرمتند جهانی چند ســالی زودتر از كیا پــا در آن نهاده و 

البته دور از ذهن نیســت كه در ســال های نه چندان دور، 

شــاهد حضور رقبای قدرمتنــدی از طرف كیا در این بخش 

بازار یعنی خودروهای عملکردی باشیم. 

هر چند ارائه ی كوپه دیفرانســیل عقــب مفهومی كیا با نام 

stinger GT4 در منایشــگاه دیرتویت سال گذشته نشان 

از عزم راسخ كیا برای ورود به این بخش بازار است؛ كوپه ای 

با پیرشانه ی توربوشــارژر تزریق مســتقیم )T�GDI( كه با 2 

لیرت گنجایش و 4 ســیلندر، 315 اســب بخار قدرت تولید 

می كند كه البته در نســخه های مسابقه ای اپتیام )در فصل 

سوم مســابقات موســوم به Pirelli World Challenge در 

سال 2013( حداكرث قدرت این پیرشانه به 400 اسب بخار 

می رسد. 

علی رغم اعــالم عدم تدوین برنامه ای مشــخص برای تولید 

انبــوه ایــن مــدل یعنــی stinger GT4 در نخســتین روز 

منایشگاه دیرتویت كه ورود كیا را به این بخش بازار منتفی 

می كند، ارائه ی رساتوكوپ توربو نخستین گام برای ورود به 

این بخش بازار به شــامر می رود و باید منتظر ماند و شاهد 

برنامه های آتی كیا در این زمینه بود.

به فضای داخلی بازمی گردیم، هامنند نســل قبل اهرم های 

تعویض دنــده روی فرمــان paddle shifter بــه صورت 
اســتاندارد وجود داشــته و نسبت به نســل پیشین عملكرد 

بــدون تاخیر، رسیع تر و مناســب تری دارنــد. رس و صدای 

كابین هامنند دیگر محصوالت كیا اگرچه كم تر شده است، 

كامكان وجــود دارد و خود را در كاركردهــای باالی خودرو 

بیشرت نشــان می دهد. صندلی های جلو راحت بوده و بدن 

رسنشین را كامالً در بر می گیرند. فضای پا و تا حدودی رس 

برای رسنشینان عقب مناســب بوده و به عنوان یك كوپه ی 

دو درب رسنشینان عقب از راحتی نسبتا باالیی برخوردارند 

كه رساتوكــوپ را برای اســتفاده های شــهری و خانوادگی 

خودرویی مناسب می كند.

طرح فیرب كربن در روكــش صندلی های مدل SX توربو در 

كنار پدال های اسپرت آلومینیومی، فضایی جذاب و اسپرت 

پدید آورده اســت. گرم كن فرمان، صندلــی راننده با امكان 

تنظیــم در 10 جهت مختلف، گرم كــن صندلی های جلو و 

خنك كننده ی صندلــی راننده برای راحتی در روزهای گرم 

تابستان از امكانات استاندارد رساتوكوپ هستند.

رساتوكوپ به صورت استاندارد به شش ایربگ مجهز بوده و 

سامانه های كمكی ESP ،VSM و HAC در حركت و ABS و 

EBD در توقف ها امنیت بیشرتی را برای این كوپه ی جمع و 

جور كیا به ارمغان می آورند. رساتوكوپ موفق به كســب پنج 

ستاره ی ایمنی از ANCAP شده است. 
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سیســتم كمكی پارك خودروی رساتوكوپ در جلو و عقب به 

ترتیب با دو و چهار حســگر فراصوت ultrasonic با امكان 

نشــان دادن فاصله با موانع جلو و عقب در منایشــگر 4.3 

اینچی به كمك راننده خواهد آمد. این منایشگر در كنسول 

میانی تعبیه شده است و به همراه دوربین دیدعقب خدمات 

شایسته ای را هنگام پارك كردن به راننده ارائه می دهد.

اگزوزهای دوبل كروم كاری شده در سپر عقب، جلو پنجره ی 

بزرگ تــر، ســپرهای بزرگ تــر و عضالنی تــر و رینگ هــای 

آلومینیومــی 18 اینچــی از مــواردی اســت كــه در ظاهر 

 متامیز كننده ی مدل توربو SX و EX اســت. وجود سیستم

Flex steer بــا ســه حالــت نرمــال Normal ، ورزشــی 

Sport  و راحــت Comfort به صورت اســتاندارد )همچون 

دیگر مدل های كیا( از ویژگی ها و امتیازات برجســته ی این 

محصول كیاست. 

بلوتوث، دوربین دیدعقب، داشــبورد بــا امكان فعال كردن 

سیســتم خنــك كننــده جهــت نگهــداری مــواد غذایی و 

نوشــیدنی ها در كنار تركیب سیاه و سفید نشان دهنده ها و 

نور قرمز سنتی كیا در شب، فضای دلچسبی را برای راننده 

و رسنشینان ایجاد می منایند. 

خریداران امكان انتخاب شش طرح و سایز رینگ و الستیك 

از 15 تــا 18 اینچــی بــا جنس فــوالد و آلومینیــوم دارند. 

همچنین نُــه تركیب مختلف رنگ و جنس )چــرم و پارچه( 

برای فضای داخلی مدل هــای SX،  EX در معرض انتخاب 

مشرتی است. كیا رساتوكوپ در هشت رنگ بدنه، به بازارها 

عرضه می شود.

از نقــاط ضعــف رساتوكوپ جدیــد می توان به كنــدی بارز 

گیربكس در تعویض دنده به هنگام شــتاب گیری ناگهانی 

اشــاره كرد كه به نظر می رســد در برنامه ریزی آن اولویت با 

مرصف سوخت بوده اســت تا عملكرد رسیع و بدون تاخیر؛ 

هم چنین برای رانندگانی که به استفاده از تعویض کننده ی 

دستی paddle shifter كمرت عالقمند هستند، عدم وجود 

حالت ورزشــی sport موردی است که به چشم می آید؛ هر 

چند امكان تعویض دستی از روی فرمان، عملكرد مناسبی 

دارد و امكان ســفارش گونه مجهز به گیربكس دستی برای 

مــدل توربــو عالقمندان رسعت و شــتاب را بیــش از پیش 

خرسند منوده است. 

تایرهای برند نکســن NEXEN كه به صورت استاندارد روی 

رساتوكــوپ وجود دارنــد، از كیفیت قابل قبولــی برخوردار 

نیســتند؛ به ویژه در مدل SX توربو بهرت اســت با گونه های 

مرغوب تر و معتربتری مثل میشلن و پیرلی تعویض شوند. به 

كارگیری تایرهای نکسن NEXEN از سوی كیا ناخودگاه ما 

را به یاد خودروسازان عزیز وطنی می اندازد.

 در پایــان شــایان ذکر اســت رساتوكوپ جدید بــه عنوان 

خودرویــی جمع و جــور و دو درب، انتخاب مناســبی برای 

خریداران این بخش بازار بوده و از هر حیث نسبت به نسل 

پیشین ارتقاء یافته است. 

برندهای خودروســاز، بــا تالش های مســتمر در صدر این 

لیست قرار گرفته اند. مترکز برندهای خودروسازی بر ساخت 

خودروهــای الکرتیکی و هیربیدی و البتــه تحقیقات برای 

بهینه ســازی وضعیت ســوخت خودروهای دیزلی و بنزینی 

ســبب شــده اســت تا 20 درصد لیســت 50 تایی، به آنها 

اختصاص یابد.

کیاموتــورز اخیرا با کســب رتبــه ی 35 در بیــن 50 برند از 

بهرتیــن برندهــای جهانی ســبز مؤسســه ی اینرتبرند، در 

مقوله ی دوســتدار محیط زیست، ســتاره ای رو به اوج  بوده 

است. کیا یکی از ده برند خودرویی در بین این50 برند برتر 

بوده و از سال 2012 در رتبه بندی بهرتین برندهای جهانی 

سبز در اینرتبرند همچنان در حال صعود است. به طوری که 

نخستین بار رتبه ی 87، سپس رتبه ی 37 در سال 2013 و 

رتبه ی 35 در سال 2014 را کسب کرده است. این آمار گواه 

تعهد کیا در جهت تبدیل شدن به یک برند خودرویی پایدار 

و سبز است. نتایج امســال را می توان رسآغازی برای تولید 

بیشرت خودروهای سبز دانست که کمک می کند کیاموتورز 

در زمینــه ی پایــداری و توســعه      ی پایدار به برنــدی پیرشو 

 تبدیل شود. تولید نخستین خودروی الکرتیکی کیا، یعنی

Soul EV، در راســتای ایــن موضــوع بــوده کــه عرضــه ی 

جهانی اش هم زمان با منایشــگاه خودروی شیکاگو 2014 

در فوریه ی گذشــته، آغاز شــد و بــه زودی در ماه های آتی 

در کشــورهای منتخب بــه معرض فروش گذاشــته خواهد 

شد. شایان ذکر اســت اپتیام و کادنزای هیربیدی در حال 

حارض در برخــی بازارها عرضه می شــود. تولید خودروهای 

کیاموتورز، بر اســاس اصول پایداری صورت می گیرد و این 

مهم ترین مسئله اســت. ماه گذشته در رتبه بندی ساالنه ی 

هشــت خودروی پرفروش که توسط اتحادیه ی دانشمندان 

منتقــد )UCS( صــورت گرفــت، کیــا بــه عنوان ســبزترین 

خودروســاز در ایاالت متحده انتخاب شد. در سال 2012، 

کیاموتــورز ابتــدا جدیدترین فناوری های ســبز را در طیف 

محصوالت روبه رشدش تحت اصول اکودینامیک معرفی کرد 

تــا به همگان اطمینان دهد که ایــن رشکت در پایبندی به 

مقررات جهانی انتشار آالینده ها همچنان پیشتاز بوده و به 

طور مستمر در حال اصالح و بهبود میانگین مرصف سوخت 

در کل خطوط تولیدش است. از آن زمان تا کنون، کیاموتورز 

در عملکردهــای محیطــی زنجیره ی تامیــن، مراکز تولید و 

تدارکاتش نیز تجدیدنظر کرده و آنها را ارتقا بخشیده است. 

کیــا از نظر به حداقل رســاندن انتشــار آالینده های مر و 

کاهش مرصف آب در طی فرایند تولید و نیز بازیافت بیش از 

90 درصد مواد زائد تولید شده در کارخانه های داخلی اش، 

شناخته شــده اســت.کیا متعهد اســت این تالش ها را در 

راســتای به جای گذاشــنت ردپایی ســبز که فراتــر از رصفاً 

خودروهایامن است، ادامه دهد. فعالیت در حوزه ی حفاظت 

از محیط زیســت و داشــنت مســئولیت اجتامعی سازمانی 

بــرای بهبــود وضعیــت زندگی، امــری کوچک و منایشــی 

نیســت و مطمئنــاً در ســال های آینده یکــی از گزینه های 

مرصف کننــدگان بــرای انتخاب و خریــد کاال، توجه آنها به 

حامیت برندها از این گونه فعالیت هاست.

می توان به یقین گفت سهم بازار برندهای سبز در سال های 

آینده بسیار بیشرت از دیگر برندها خواهد بود.

کیا موتورز بار دیگر در 
لیست سبزترین برندها درخشید

موسســه ی تحقیقاتی اینرتبرند Interbrand، لیســت ساالنه ی برترین برندهای سبز ســال ۲۰۱۴ را منترش کرد. برندهای سبز Green Brands، از آن 
دسته برندهایی هستند که در اهداف توسعه ی خود به دو اصل اساسی حفظ محیط زیست و کسب و کار پایدار پایبند هستند. 

"اینرتبرنــد" برخــی برندهای معتــِر جهانی را که با افزایش توجه به محیط زیســت و هم زمان حامیت از تغییرات مثبت درونی و بیرونی ســازمان، 
تاثیرات منفی زیست محیطی محصوالت و تجهیزات خود را كاهش می دهند، به عنوان برندهای سبز معرفی می مناید.

معرفی یک برند به عنوان برند ســبز Green Brand، به این معناســت که این برند عالوه بر کیفیت، قیمت و اطمینان، یک مزیت برتر تجارت مدرن 
را نیز دارد و آن متعهد بودن در برابر طبیعت و رعایت اصول توسعه ی پایدار و تاكید بر حفظ محیط زیست، به عنوان بخشی از اسرتاتژی كسب و 

كار خود است که با هرچه مدرن تر شدِن انسان و جامعه، این امر اهمیت واالیی می یابد.

کیاموتورز اخیرا با کسب 
رتبه ی 35 در بین 50 برند 
از بهترین برندهای جهانی 

سبز مؤسسه ی اینتربرند، در 
مقوله ی دوستدار محیط زیست، 

ستاره ای رو به اوج  بوده است
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تازه های کیا سبقت



 این یک هدف جمعی است

هر یک از تیم های دوچرخه ســوار در تور فرانسه یک »رهرب« 

دارد. رهرب هر تیم، دوچرخه ســواری است که سایر اعضای 

تیم برای پیروزی حول او گرد می آیند. این بدان معنی است 

که این مسابقه، به معنای واقعی کلمه یک مسابقه نیست. 

از بیشــرت دوچرخه ســواران رشکت کننــده در این مســابقه 

انتظار می رود تا عالیق شخصی را به نفع موفقیت تیم کنار 

بگذارند. گاهی اوقات این امر به بهاء کنار گذاشــنت برخی 

از با اســتعدادترین افراد ختم می شــود. امســال، قهرمان 

سال 2012 این مسابقات، برادلی ویگینز، به این دلیل که 

مدیریت گروه فکر می کرد او با رهرب فعلی تیم و مدافع عنوان 

قهرمانی، کریس فروم، همکاری و از او حامیت منی کند، از 

تیم کنار گذاشته شد.

درس اول: 

گاهی اوقات شام باید اهداف شخصی تان را کنار بگذارید و 

کاری را انجام دهید که به نفع رشکت است. این بدان معنی 

است که ممکن است شام مجبور شوید کاری را انجام دهید 

که خارج از رشح وظایف شــغلی شامســت یا با افرادی کار 

کنید که آنها را دوست ندارید یا از مبارزه برای کسب منابعی 

که ممکن است به تیم شام کمک کند اما جزء رسمایه گذاری 

تیم برای رسیدن به اهداف رشکت نیست، دست بکشید.

 عملکرد فعلی، تعیین کننده ی امروز است

تنها به این دلیل که شام در گذشته موفق بوده اید، توجیهی 

برای قرار گرفنت شام در صدر نیست. قهرمان سابق، اندی 

اشــلک، چندین سال بر روی سکوهای قهرمانی تور فرانسه 

ایســتاد، اما بعد از چند عملکرد نه چنــدان خوب، حاال به 

عنــوان یکی از اعضای عادی در تیم رکاب می زند و به رهرب 

تیم و برادرش، فرانک اشلک، کمک می کند.

پنج درس زندگی از مسابقات توردوفرانس

صد و یکمین دوره ی مســابقات دوچرخه ســواری توردوفرانس، روز پنجم ژوئیه ی ســال 2014 )14تیر 93( از شــهر لیدز در انگلیس آغاز شد و طبق 
معمول 22 روز بعد در پاریس به پایان  رسید. 

مســابقات توردوفرانس یا تور فرانســه 2014 که در کشور فرانسه برگزار شد، بزرگ ترین و معترترین مسابقه ی دوچرخه سواری جاده ای دنیاست 
که هر ساله در فصل تابستان به مدت سه هفته در جاده های فرانسه برگزار می شود.

در این مقاله سعی بر این است که درس های کلیدی که می توانیم از این مسابقه ی بزرگ و حرفه ای سه هفته ای بیاموزیم و در محل کار خود به 
کار بندیم، به شام ارائه دهیم.

درس دوم:

هرگــز به افتخارات گذشــته ات تکیــه نکن. اگــر در دوران 

درخشش ات نیســتی، از موفقیت های گذشته ات به عنوان 

دلیلی برای رس راه دیگران قرار گرفنت، استفاده نکن، بلکه 

به یک حامی بزرگ تبدیل شــو. با این کار هر گاه دوباره به 

اوج بازگشــتی، کسانی را در کنارت خواهی داشت که از تو 

حامیت می کنند.

 همکاری بر عالیق شخصی مقدم است

در دوچرخه سواری، هرچه با تعداد افراد بیشرتی کار کنی، 

رسیع تــر پیش مــی روی. اغلــب افرادی که با تــو همکاری 

می کنند، اعضای تیم هستند. اما گاهی مجبورید با اعضای 

تیم هــای دیگر همکاری کنید. بیشــرت روزهــای تور، تعداد 

زیادی از دوچرخه ســواران از تیم های دیگر خواهند بود که 

از گروه های بزرگ تر جا مانده اند و امتیازی کسب کرده اند. 

تنها امید آنها برای نگه داشنت این امتیاز همکاری با یکدیگر 

اســت. اگر آنها به طور فردی رکاب بزنند، به احتامل خیلی 

زیاد موفق نخواهند بود.

درس سوم: 

گاهی اوقات شــام بهرتین نتیجــه را زمانی می گیرید که با 

کســانی همکاری می کنید که در تیم شــام حضور رسمی 

ندارنــد. متعصب نباشــید و به دنبــال افرادی در ســازمان 

باشید که مهارت های مورد نیاز شام را دارند و اهدافشان در 

راستای اهداف شامست. با آنها همکاری کنید تا درجه های 

باالتری از موفقیت را تجربه کنید.

 صر و بردباری یک امتیاز است

این مســابقه یک مســابقه ی سه هفته ای اســت و به ندرت 

پیش می آید که برنده ی نهایی از هامن ابتدا پیشــی بگیرد 

و در متام طول مســابقه پیشتاز باشد. بلکه معموال برنده ها 

عقب می مانند، عجله منی کنند و انرژی شــان را برای زمان 

مناسب ذخیره می سازند. سپس حرکتشان را آغاز می کنند 

و پیراهن زرد )پیراهنی که رهرب تیم برنده می پوشد( را از آن 

خود می سازند. در سال 2011، قهرمان تور، کادل اوانز، تا 

آخرین روز پیش از رسیدن به پاریس صرب کرد تا پیراهن زرد 

را از چنگ اندی اشــلک درآورد؛ زیرا او به خوبی می دانست 

بهرتین فرصت برای او در مرحله ی بیســتم مسابقه ی فردی 

است.

درس چهارم: 

شــام مجبور نیســتید برای رســیدن به هدفتان متام مدت 

بجنگید و الزم نیست در متام مبارزات رشکت کنید. آنهایی 

را انتخاب کنید که واقعا برایتان مهم هستند. آنگاه برایشان 

بجنگید.

 برای پیروزی بیش از یک راه وجود دارد

بلــه، همه در مورد پیراهن زرد چیزهایی می دانند و احتامال 

این پیراهــن معتربترین جایزه ی تور اســت، اما رقابت های 

دیگری نیز در این مسابقه وجود دارد: 

• رسعتی ها برای پیراهن سبز رقابت می کنند

• صعــود کننده هــا بــرای پیراهــن خال خالــی »ســلطان 

کوهستان« رقابت می کنند

• دوچرخه سواران جوان برای پیراهن سفید رقابت می کنند

و جایــزه ی  آن مرحلــه  بــرد  بــرای  روزانــه  آنهــا  همــه ی 

»رسســخت ترین دوچرخه ســوار« رقابت می کنند. بنابراین، 

برای کسب موفقیت و برای پیروز شدن چندین راه و فرصت 

وجود دارد. هرچند گاهی اوقات دوچرخه ســواران در بیش 

از یــک رقابت برنده می شــوند، اما اغلب برنــدگان از افراد 

مختلفی هســتند و گاهی دوچرخه ســوارانی که در یکی از 

این مقوله ها موفق هستند، در بقیه ی موارد رقیب رسسختی 

محسوب منی شوند. برای مثال، رسعتی ها که برای پیراهن 

ســبز رقابت می کنند، احتامال هرگز منی توانند پیراهن زرد 

را به دســت آورند؛ زیرا به حد کافی برای مراحل کوهستانی 

قوی نیستند. البته مهم هم نیست، چرا که آنها هدف دیگری 

را در تیررس خود قرار داده اند.

درس پنجم: 

برنده شدن در یک رقابت شــکل های مختلفی دارد. سعی 

نکنیــد برای همه ی عرصه ها رقابت کنید. در عوض، بر روی 

نقــاط قوتتان مترکز کنید و با آن جلــو بروید. به این ترتیب 

موفقیت از آن شام خواهد بود.
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بدانیم و بشناسیم بدانیم و بشناسیم



عاملیت 111 با سابقه ی درخشان 
در بخش خدمات پس از فروش 

و همچنین داشتن تجهیزات 
و امکانات مناسب با شرایط 

مطلوب رضایت مشتریان را 
فراهم نموده است

 تاریخچه ی فعالیت

این عاملیت فعالیت خود را در بخش خدمات پس از فروش 

با منایندگی مرســـدس بنز از سال 1978 آغاز منوده است 

و در ادامـــــــه ی فعالیت خــود در ســال 2009، با ارتقاء 

سطــح کیفــــی و استــــانداردسازی کلیــــه ی تجهیزات 

و امکانات موفق به اخذ عاملیت از اطلس خودرو شده است.

 واحدهای فعال

مســاحت عرصه ی این عاملیت 1300 مرت مربع اســت که 

شامل واحد فروش و بازاریابی، واحد قطعات و لوازم یدکی، 

واحد پــــــذیرش و گـــــارانتی، واحد صافکاری و نقاشــی، 

کارواش، واحد اداری و مالی و واحد امور مشرتیان است.

 تجهیزات مورد استفاده

کلیــه ی دســتگاه های ایــن عاملیــت دارای گواهینامه ی 

کالیرباســیون اســت که بر اســاس اســتانداردهای رشکت 

اطلس خودرو و سازمان بازرســی کنرتل کیفیت ایران تهیه 

شده است.

دستگاه تعویض روغن گیربکس، تعویض روغن هیدرولیک، 

GSCAN ,GDS دستگاه رسویس  ترمــــز،  تعـــویض روغن 

دستگاه های  شاسی کشی   ،SUN گاز  چهار  انژکتور،   BG

خشک کن موضعی واکس و پلیش، ساکشن روغن موتور و 

5 دستگاه جک سوسامری، 2 دستگاه جک قیچی، 1 دستگاه 

جک دو ستون، 1دستگاه جک چهار ستون و... است.  

 موفقیت ها ی کسب شده

- کســـب رتبـــه ی یـــک از رشکـــت بازرســـی کیفیـــت و 

 1391 ســـال  در   )ISQI( ایـــران  اســـتاندارد 

آشنایی با عاملیت مجاز آرمنیانس) کد 111(
عاملیــت آرمنیانس یکی از موفق ترین عاملیت های اطلس خودرو در اســتان تهران اســت که 

در محدوده ی مرکز تهران )خیابان مطهری بعد از چهارراه سهـــــروردی( به مشــرتیان محرتم 

کیــا خدمات ارائه می دهد. این عاملیت، به مدیریت آقای کارکین آرمنیانس موفق به کســب 

رتبــــه ی یک از سوی سازمان بازرسی و استاندارد شده است.

عاملیت 111 با سابقه ی درخشان در بخش خدمات پس از فروش و همچنین داشنت تجهیزات 

و امکانات مناسب با رشایط مطلوب رضایت مشرتیان را فراهم منوده است؛ به طــــوری که در 

سال 2012 و 2013 باالترین امتیاز رضایت مندی مشرتیان را کسب منوده است.

مدیریت رشکت با تکیه بر تجربه ی چندین ســاله و همچنین ارتقاء ســطح دانش و مهـــــارت 

و آگاهی کارکنان خود و رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، متامی سعــــــی خود را 

جهت ارتقاء سطح کیفی این صنعت به کار گرفته است.

- کســـب رتبـــه ی یـــک در رضایت منـــدی مشـــرتیان از 

بازرســـــــــی کشور و  استانـــــــدارد سازی  ســـازمان 

- کسب رتبه ی یک در املپیاد امداد رسانی به مشتــری 

- کسب مدرک MASTER توسط کارشناس فنی 

- کسب مدرک CERTIFIED  توسط کارشناس فروش و ...

- دریافت گواهینامه ی ISQ10002:2004 و 14001:2004   

  ISO 9001:2008 و

 معرفی پرسنل فعال:

آرمن آرمنیانسمدیر تعمیرگاه 

کارشناس فنی و 

رسپرست مکانیک 
آرین آرمنیانس

مکانیک 
بهروز محمدی.امیر کوهرب.قاسم اکربی . 

امیر تن زده .شیان ذهبی . قاسم تاجیک

محمد فتح ابادیرسپرست برق

حاجی سلیمیجلوبندی ساز 

سارا زنجانی، علیرضا خانزادهپذیرشگر

امیر توکلیکارشناس قطعات 

محمد تاریانباردار

نسیـــم تاجیــککارشناس گارانتی 

محمد فتح ابادیامدادگر

عباس قربانیرسپرست صافکاری

دانیال نقیصافکاری

فرهاد غفارزادهرسپرست نقاشی 

خاچیک طروسیاننقاش

نسیـــم تاجیـــککارشناس فروش
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محل انتشار:   تراکت آگهی نامه زنجان

محل انتشار:    آگهی روزنامه  همشهری

محل انتشار:   آگهی ویژه نامه روزنامه گیالنمحل انتشار:   آگهی روزنامه  همشهری شیراز

فعالیت های تبلیغاتی 
عاملیت های مجاز در تیرماه

ماهنامــه ی پیک اطلــس در راســتای حامیــت از فعالیت هــای تبلیغاتی 

عاملیت های رشکت اطلس خــودرو، در هر شــامره فعالیت های عاملیت ها 

در این زمینه را، اعم از آگهی های چاپی در جراید کشــور، تبلیغات محیطی 

مانند بیلبورد، ملپ پست برن 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 می کند.

 کارگزاران، امین مالی مجموعه

كارگزاران، رابطان امینی بین رشكت اطلس خودرو با عاملین 

فــروش و خدمات هســتند؛ ارتباطات ســازمانی فروش، در 

چهارچوب مسئولیت های کارگزاران تعریف شده و به لحاظ 

حساسیتی که برای هر چه بهرت انجام شدن کار وجود دارد، 

مسئولیت سنگینی بر دوششان است. 

نقــش آنهــا در تحقــق اهــداف ســازمانی، بــه خصــوص 

رضایت مندی مشــرتیان، انكارناپذیر بوده و حضورشــان در 

كلیه ی فرآیندهای مرتبط از ثبت نام مشرتیان گرفته تا زمان 

دریافت اسناد و مدارك خودروی مشرتیان و تحویل آن، نگاه 

ویژه ای را به سوی رشکت و عامالن آنها جلب کرده است.

 نقش کارگزاران اطلس خودرو در موفقیت ها

ســوابق كارگزاری در رشكت اطلس خودرو، به بدو تاســیس 

رشكت در ســال 1386 بازمی گردد و بــدون اغراق می توان 

گفت كسب رتبه ی نخست رضایتمندی مشرتی توسط واحد 

فروش رشكت اطلس خودرو، با یاری كارگزاران خوش اخالق، 

امین و متعهد احقاق شــده اســت. كســب چنیــن مقامی 

دستاورد و برهانی است بر زحامت بی دریغ ایشان.

 کارگزاران، حلقه ی الینفك فروش و 

رضایت مندی مشرتیان

هدف از این بخش، حضور رابطانی اســت كه عالوه بر امین 

بــودن، بایــد بتوانند نیازهای رشکت و عاملیــت را در ارسع 

وقت برآورده سازند و با انجام کار متعهدانه، رضایت مشرتیان 

رشكت را بیش از پیش فراهم کنند.

بــا توجه به گســرتدگی جغرافیایــی منایندگی های رشكت 

اطلس خــودرو، بــه كارگیــری نیروهــای دقیــق، پرتالش، 

تیزهوش و متعهد از حلقه های الینفك فروش و رضایت مندی 

مشــرتیان است و با توجه به نظر خاص رشكت كیاموتورز به 

مشــرتی مداری و فراوانی مشرتیان رشكت اطلس خودرو در 

رسارس كشورمان و اهداف پیش رو، نیاز به حضور كارگزاران 

عزیز بیش از پیش احساس می شود؛ با تالش و پشت كاری 

کــه از این بخش از اعضای خانــواده ی بزرگ اطلس خودرو 

دیده شده است و تجربه ی سالیان متوالی همكاری با آن ها، 

موفقیت های بیشرت رشکت، دور از ذهن نیست.

در این شــامره بر خود الزم دانســتیم از زحامت این عزیزان 

كامل تشــكر و قدردانی را داشته باشــیم؛ همچنین هدف  

نهایی مان که نشــاندن لبخند بر لبان مشــرتیان در متامی 

لحظــات حضورشــان بــه عنــوان رسورامنــان در رشكــت 

اطلس خودرو است را، از نو میثاق ببندیم تا از هیچ تالش و 

كوششی كام فی السابق دریغ نکنیم.

کارگزاران اطلس خودرو، 
اعضای امین خانواده کیـا

مبحث رضایتمندی مشرتیان، در سازمان هایی همچون منایندگی های خودرو که در گسرته ی جغرافیایی وسیعی فعالیت می کنند، نیازمند مدیریت 
دقیق و تیزهوشی منابع انسانی رابط، جهت ایجاد هامهنگی میان دفرت مرکزی سازمان با منایندگان آن در سایر مناطق است.

این موضوع در خصوص منایندگی یک برند خارجی خودرو، حلقه ی نهایی رضایتمندی مشرتی محسوب می شود؛ چرا که مدیریت خردمندانه، دقیق 
و هوشــمندانه ی یک برند جهانی باید بر آن باشــد تا با مدیریت و رهری یکســان یکایک منایندگان خود در رسارس جهان، وارد جزئی ترین ابعاد و 

ظریف ترین حوزه های مدیریتی آنها شود.
با توجه به گسرتش روزافزون شامر عاملیت های مجاز اطلس خودرو در نقاط مختلف کشورمان، بهبود زیرساخت های مبحث رضایتمندی مشرتی از 

طریق تعامل و ارتباط تنگاتنگ با عاملیت های مجاز خود در رسارس کشور، یکی از اصلی ترین دغدغه های مدیران این رشکت است.
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سرویس کلینیک تابستانه ی 93، 
جـــام جهــانی ویــژه ی 

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

گرمای تابستان 93، با آغاز جام جهانی 2014 شور و حال تازه ای به خود گرفته است. بازار سفرهای تابستانی نیز با رشوع این فصل زیبا، گرم تر از پیش خواهد 

بود. در این فصل خاطره انگیز، نخســتین موضوعی که ذهن رانندگان را به خود معطوف می دارد، ســامت سیستم رسمایشی خودرو است. واحد خدمات پس از 

فروش رشکت اطلس خودرو، برای دستیابی به این مهم، با همکاری بی سابقه ی عاملیت های مجاز و کارشناسان رشکت اقدام به برگزاری طرح رسویس کلینیک 

تابســتانه منود. این طرح که از تاریخ 24 خرداد الی 5 تیرماه به مدت دو هفته در کلیه ی عاملیت های مجاز برگزار شــد، دارای مزایایی همچون بازدید رایگان 

سیســتم فنی و رسمایشــی، 10% تخفیف اجرت خدمات رسویس های دوره ای، 20% تخفیف روغن موتور کاســرول برای خودروهای رشکتی و 10% تخفیف روغن 

موتور کاســرول برای خودروهای غیررشکتی بود. همچنین بین مشــریان محرم کیا که در این طرح رشکت منوده اند، قرعه کشــی بسته های طایی )به ارزش 

5/000/000 ریال( و نقره ای )به ارزش 3/000/000 ریال( انجام خواهد شد.

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 223 بابل   /    بزرگ روشنورودی عاملیت 114تهران /  محمدی طامه

ارائه ی هدیه به مشتری-عاملیت 553 کرمانشاه   /  جعفریمشاوره ی فنی به مشتری- عاملیت 105 تهران   /   شیدایی

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 322 یزد  /   قنادباشی 

ارائه ی هدیه به مشتری- عاملیت 112تهران   /   سید حسینیپذیرش خودرو  /   تعمیرگاه مرکزی

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 234رشت   /   پیشتاز خودروگیلورودی عاملیت 101 تهران  /   محسنیان

تعمیرات و عیب یابی- عاملیت 331 قم   /   آخوندیجلسه  ی توجیهی قبل از برگزاری طرح-عاملیت 342 همدان   /   علیزاده

کارواش خودروها- عاملیت 111 تهران   /   آرمنیانسپذیرش خودرو-عاملیت 611 اهواز   /    خوزستان گل ماشین

پذیرش خودرو-عاملیت 118 تهران   /   جاللیان
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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 573 - کد پستی 323583755719645741 (044)513ارومیـهافشین ضیاء2

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

کد پستی 1698481759

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

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

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

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

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

کد پستی 1476785491

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

کد پستی 1318883444

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

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

کد پستی 1676743713

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

کد پستی 1451784797

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

پالک 422 - کد پستی 1733913951

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

کد پستی 163468718

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

کد پستی 1341784673

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

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

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

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

کد پستی 6164813545

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

32226108 (023)442شاهرودفرخ ترابی19
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411

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

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

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

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

24
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

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

کد پستی 6719734549

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

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

کد پستی 2593282851

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

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

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

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 332261344813637639 (011)221ساریاحمد نادری علمداردهی31

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

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

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

کد پستی: 6513684697

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

1393/05/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های خـــرداد ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت مجاز  كد 117 تهران 

آقای رضا سمیعی زفرقندی

 فــروش
عاملیت مجاز  كد 422 مشهد 

آقای علیرضا سیاسی

قـطعـات
عاملیت مجاز  كد 443  سمنان 

آقای خرسوانی
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