


فرآینــد رشــد و توســعه ی هــر کشــوری، مرهــون تالش عــده ای از 

»اولین«هاست؛ اولین هایی که با نبوغ، پشتکار، آینده نگری و روحیه ی 

قوی شان، به جای دنباله رو بودن، خود مسیری را ساخته و در آن قدم 

برداشته اند؛ مسیری که تا همیشــه ماندگار خواهد بود، حتی وقتی 

خودشان در این جهان حضور نداشته باشند.

کارآفرینــی، اگرچــه مفهومــی اقتصــادی قلمــداد می شــود، امــا 

کارآفرین های واقعی، انسان هایی هستند که خصایل ویژه ای دارند؛ 

این خصلت ها عالوه بر منظر اقتصادی، از زوایای فرهنگی، اجتامعی، 

روانشناختی، هرنی و اخالقی نیز آفرینش و نبوغ محسوب می شود.

مرحوم حاج سیدمحمد گرامی، بنیان گذار نخستین کارخانه ی چای 

بســته بندی در ایران، از آن دسته اولین هایی است که زندگی اش از 

برکات ماندگار در اقتصاد و توسعه ی این کشور محسوب می شود.

وی چه در زمان حیات و چه بعد از آن به واسطه ی مجموعه تجاری ای 

کــه بنا نهاد، عالوه بر این که منشــأ ورود جوانان بســیاری به دنیای 

کسب و کار شد، با احساس تعهد و مسئولیتی که نسبت به اجتامع 

داشــت، زندگی بسیاری را با ایجاد فضاهای آموزشی عام املنفعه، به 

مســیر رشــد هدایت کرد؛ نحوه ی تفکری که هنوز توسط فرزندان او 

دنبال می شود و همین حس تعهد و مسئولیت نسبت به اجتامع است 

که باعث شــده از این مجموعه به عنــوان یکی از خیرترین گروه های 

اقتصادی فعال در کشور یاد شود.

 حــاج ســیدمحمد گرامی نحــوه ی ســلوک و تفکــری را در فعالیت 

اقتصادی پایه گذاشــت که هنوز که هنوز اســت برای بسیاری الگو 

اســت و این آثار نامیرا، باعث شــده تا اگرچه  خودش از میان ما رفته 

است، اما حضور معنوی اش برای همیشه پا برجا باشد.

چند ســالی اســت که ما این بزرگ مرد را در بین خود نداریم، اما هر 

ســال در روزهای سالگرد سفر او از بین ما، به خاطر می آوریم که چه 

الگوی موثری پشــت موفقیت امروز ما جــای دارد؛ مجموعه تجاری 

گرامی، مفتخر اســت، که چنین انســانی را پشــت رس خــود دارد، 

پــدری معنوی که، حتی پس از مــرگ اش از برکت کارهایی که او در 

زندگی اش انجام داده برخورداریم.

روح اش قرین رحمت و مسیرش مستدام...
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ســرمقالــه



کیاموتورز حامی مسابقات جام جهانی فوتبال زنان 
کیاموتورز رشیک رسمی فیفا و کمیته ی سازماندهی، رسامً 70 خودرو در مقوله های مختلف را 

جهت تامین نیازهای حمل و نقل رسمی فیفا در اختیار آنها قرار داد و به این ترتیب جام جهانی 

زنان FIFA U-20 در کانادا آغاز شــد. این وسایل نقلیه در شهرهایی چون ادمونتون، تورنتو، 

مونرتیال و مانکتون حضور دارند تا حمل و نقل موثر و مناسب مقامات رسمی و منایندگانی از 

رسارس جهان را عهده دار شوند. به عنوان رشیک و همراه رسمی فیفا این خودروها که در سطح 

کالس جهانی هســتند، از پیش از بازی های افتتاحیه در تاریخ پنجم آگوست در ادمونتون و 

تورنتو تا بازی نهایی در مونرتال و در استادیوم املپیک در تاریخ بیست و چهارم آگوست مورد 

استفاده قرار می گیرند. این ناوگان هفتادتایی شامل مدل های متنوعی که جهت حمل افراد 

و تجهیزات طراحی شده اند، برای تامین و حامیت از تالش های فیفا و کمیته ی سازماندهی 

انتخاب شــده اند. این خودروها شــامل رساتو و خودروهای جمع و جور سدان رساتو، هاچ بک 

شــهری سول، سدان سایز متوسط اپتیام و سدان لوکس کامال جدید  K900 به طور خاص 

مراسم تودیع مدیر واحد قطعات شرکت اطلس خودرو
موفقیت های پی  در پی اطلس خودرو، در مدت کوتاهی که آغاز به کار کرده است، بیش از هر چیز 

مرهون تالش های شــبانه روزی نیروهای انسانی تیزهوش، دلسوز و متعهد این مجموعه است؛ 

همکارانی که بعضا از روزهای ابتدایی شکل گیری اطلس خودرو، برای باروری هرچه بیشرت نهالی 

که کاشته شد، انرژی گذاشتند. در هفته های اخیر شاهد جدا شدن یکی از این اشخاص ساعی 

مجموعه ی اطلس خودرو بوده ایم که واحد مربوط به وی که یکی از پرچالش ترین واحدهای هر 

مجموعه خودرویی محسوب می شود، زیر سایه ی مدیریت دلسوزانه اش رشد کرد.

آقای مهندس اخباریه، مدیر واحد قطعات رشكت اطلس خودرو، به علت ارتقاء ســمت در یکی 

دیگر از بخش های مجموعه تجاری گلســتان، طی مراســمی با حضور مدیران اطلس خودرو و 

همكاران واحد قطعات، از این مجموعه خداحافظی کرد؛ وی به عنوان معاونت اجرایی جیلران، 

کامکان با مسئولیت سنگین تری در مجموعه تجاری گرامی فعالیت خواهد کرد.

برگزاری نمایشگاه گل و گیاه در اطلس خودرو
نظر به توجه ویژه ی مدیران گروه تجاری گلســتان به موضوع محیط زیســت و فضای سبز، 

واحد فضای ســبز این مجموعه از سال 89 به صورت مســتقل فعالیت خود را سازماندهی 

کــرد و امروز عالوه بر حفظ و نگهداری فضای ســبز رشکت های مجموعه، فعالیت های فوق 

برنامه ای را نیز در دستور کار قرار داده است.

مرداد ماه امسال، اطلس خودرو میزبان منایشگاه گل و گیاه کوچک اما متنوع و کاملی بود 

که توسط این واحد در اطلس خودرو برگزار شد.

جعفر رویدل، رسپرست فضای سبز مجموعه تجاری گلستان و مدیر اجرایی این منایشگاه، 

گفت:» اطلس خودرو ســومین عضو از گروه تجاری گلستان است که در آن اقدام به برپایی 

منایشگاه گل و گیا کردیم.«

وی افزود:» واحد فضای سبز گروه تجاری گلستان تجربه ی دو دوره حضور در منایشگاه های 

بین املللی را دارد و  در خصوص منایشــگاه هایی کــه در داخل مجموعه برگزار می کنیم بر 

آن هستیم تا عالوه بر درآمدزایی برای مجموعه، فضای نشاط را برای همکاران فعال در این 

مجموعه فراهم کنیم.«

رویدل هم چنین در ادامه گفت:» با توجه به استقبال خوب همکاران از این منایشگاه ها در 

نظر داریم هر سه ماه یکبار به صورت دوره ای آن  را برگزار کنیم.«

وی خاطر نشــان کرد:» این واحد همچنین در نظر دارد در آینده ی نزدیک ســایت اینرتنتی 

مستقل خود را راه اندازی کند و عالوه بر گسرتش فعالیت های تولید، خرید، فروش و ارسال 

گیاه، مباحث آموزشی نگهداری از گیاهان را برای عالقمندان، منترش کند.«

کیاموتورز همچنان پیشتاز است
تیــم مســابقه ای کیــا رسخــوش از پیروزی هایش، رهســپار حضــور در دوره هــای 11 و 12 

مســابقات جهانی پیرلی )PWC( به ســوی مســیر Mid-Ohio Sport Car در لکسینگتون، 

اوهایو می شــوند. راننده ی کانادایی االصل کیا، مارک ویلکینز، هدایت کننده ی اپتیام توربو 

B.R.AK.E.S شــامره ی 38، تنها دو هفته پیش در رسزمین مــادری اش دومین پیروزی خود 

را در فصل 16 مســابقات به ثبت رســاند و طی این رویداد ورزشــی دوگانه، پنجمین سکوی 

قهرمانی اش را در ســال 2014 به دســت آورد. کیا با 11 ســکو که پنج تای آن قهرمانی است 

تا این مرحله از این فصل، همچنان پیشــتاز مسابقات خودروســازان و جلوتر از فورد، پورشه، 

شورلت، نیسان و استون مارتین است.

در حالی که هم تیمی  ویلکینز، نیک جانسون، راننده ی اپتیام DonorsChoose.org شامره ی 

36، رتبــه ی ســوم را در بین متامی راننــدگان )Grand Touring Sport )GTS دارد، رکورد 

تاثیرگذار ویلکینز، او را در صدر فهرست رانندگان این مسابقات قرار داده است. او گفت:» هدف 

نهایی تیم ما بردن این مسابقه برای کیاست و من و نیک هر دو همچنان بر روی تصویر بزرگ 

موفقیت فردی مترکز داریم. مید اوهایو Mid-Ohio مسیری است که برای اپتیامی توربوشارژ 

ما مناســب اســت؛ این مســیر رسیع و عریض بوده و موقعیت های خوبی برای گذشنت از آن 

داریــم. در ضمن هم من و هم نیک اخیراً آنجا موفقت هایی داشــته ایم؛ بنابراین مطمئنم که 

رقیب رسسختی برای سایر رقبای GTS هستیم.«

ویلکینز با بردن مسیر دامئی 2،258 مایلی در سال 2013، به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 

وارد مســابقات می شود. از سوی دیگر جانسون رکورد مســیر مید اوهایو Mid-Ohio را برای 

خودروهای GTS-class با ثبت زمان 1:28،680 و با میانگین رسعت 148کیلومرت بر ساعت 

در فصل گذشته در اختیار دارد.

برگزاری سومین دوره ی مسابقات ملی 
مهارت ارتباط با مشتری
ســومین دوره ی مســابقات ملی مهارت ارتباط با مشرتی در شبکه ی عاملیت های مجاز رشکت 

اطلس خودرو، در روزهای پایانی مهرماه 1393 برگزار خواهد شد.

این مسابقات هر دو سال یکبار به منظور ایجاد حس رقابت و افزایش انگیزه و تأكید بر لزوم تكریم 

مشرتی و ایجاد مشرتی وفادار در شبكه عاملیت های مجاز رشكت اطلس خودرو برگزار می شود.

گفتنی اســت این دوره از مســابقات نیز با ســاختاری متفاوت نســبت به دوره های پیشین و با 

روش هــای متفــاوت ارزیابی و در چندیــن آیتم تئوری و عملی، عرصــه ی بزرگی جهت منایش 

توانایی کارشناسان فنی و پذیرشگران در جلب رضایت مشرتیان خواهد بود.

کیاسول و stringer GT4 جوایز طراحی را درو کردند
وقتی ســخن از طراحی اســت باید خاطرنشان ســاخت که کیا در این زمینه در حال صعود به 

مراحل باالتری است و به خاطر نوآوری هایش هر روز بیشرت در کانون توجه همگان قرار می گیرد. 

stringer GT4 و کیاســول 2014،  یک بار دیگر قابلیت هــای طراحی خود را اثبات کردند؛ 

خصوصــاً بعد از این که انجمــن طراحی های صنعتی آمریکا، کیا را الیــق دریافت دو جایزه ی 

طراحی معترب دانست. مدل مفهومی stringer GT4 و کیاسول 2014، به ترتیب مدال های 

نقره و برنزـ  از جوایز برترین های طراحی بین املللیـ  را در مقوله ی حمل و نقل کســب کردند 

)IDEA(. خودروهــای کیا از زمانی که امور طراحی به پیرت رشایر، مدیر ارشــد طراحی، واگذار 

شده است، به خاطر طراحی های خالقانه و اروپایی پسندشان به طور مداوم توسط رسانه ها مورد 

تقدیر قرار گرفته اند. جایزه ی برترین های طراحی بین املللی )IDEA(، ضمن این که ســومین 

موفقیت مهم کیا در زمینه ی طراحی محسوب می شود، حاصل طراحی کیاسول 2014 است 

که جوایز  Red Dot و iF design را نیز پیشرت از آن به خود اختصاص داده بود.

 GT4 stringer- جذابوچشمگیر

فرزند نورسیده ی تیم مرکز طراحی کیا در آمریکا، یعنی stringer GT4، با آن ظاهر وحشی اش، 

عنوان »آغازی عالی در منایشگاه خودروی دیرتویت 2014« را در Autoblog یدک می کشد. 

تهاجمی ترین خودروی کیا تا کنون یک خودروی اسپورت 2+2 )چهاررسنشین( محور عقب 

قابل اعتامد است. در زیر کاپوت یک نسخه از موتور چهار سیلندر احرتاق مستقیم بنزینی 

توربوشارژ 2 لیرتی کیا نصب شده است که 315 اسب بخار قدرت دارد.

کیاسول2014-طراحیماندگار
طراحی کیاسول 2014، به عنوان یکی از متامیزترین طراحی های کیا شناخته می شود؛ با 

ابعادی طویل تر و عریض تر نسبت به مدل سول قبلی، سول 2014 فضای رسنشین و فضای 

بار بیشــرتی در اختیار می گذارد، بدون فدا کردن طراحی خودرو. این سول اسپورت و شبه 

SUV، میزبان تکنولوژی های جدیدی نیز است.

انتخاب شده اند.

جین فرانســوا پاثی، رئیــس اتحادیه ی بازاریابی فیفــا، گفت:»ما از رشیــک خودرویی خود، 

کیاموتــورز برای نقش حیاتی کــه در مهیا منودن ناوگان خودرویی بــرای حمل و نقل طیف 

وسیعی از مقامات به گونه  ای آسان بازی می کند، سپاس گزاریم؛ خودروهای کیا نقش مهم و 

حیاتی در موفقیت عملکرد جام جهانی زنان فیفا U20 دارد.«
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آشنایی با اعضـای جدید 
خانواده ی اطلس خودرو

اطلسخودروازجملهسازمانهاییاستکهدرآنحساتحادوهمدلیبیننیروهایانسانی
حرفاولرامیزند.بهعبارتیشــعاراینرشکتیعنی»پشــتیبانهمچونخانواده«کهمعرف
آرماناونسبتبهمشرتیاناست،دربارهیمدیریتداخلیسازماننیزصدقمیکند؛ازاین
روتوجهبهزحامتگذشــتهیکارکنان،پاسداشتدستاوردهایزمانحالآنهاواستقبالاز
رسمایههایجدیدرشکتکهباحضورآنهاآیندهیجدیدیتجربهخواهدشد،ازخطمشیهای
مدیراناینرشکتاســت.»معرفیاعضایجدیداطلسخودرو«بخشیاستکهبهنرشیهی
پیکاطلساضافهشدهاستتابههمکارانیکهبهتازگیبهمجموعهپیوستهاند،خوشآمد

بگوییموبیشرتباآنهاآشناشویم.

نکیسا صیادینام و نام خانوادگی: 
1354/02/18تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی مهندسی صنایعمیــزان تحصـیالت:
واحد فروش  زمیـنه ی فعـالیـت:

کارشناس فروش
ســـوابــق کــــاری:

تمدن  مهرپویا  و  اوان پویا  شرکت  در  فعالیت 
فروش،  مهندسی  واحدهای  هم زمان:  طور  به 
شرکت  در  فعالیت  بازار،  تحقیقات  و  مطالعات 
برلیان چوب: مدیریت کارگاه، فعالیت در شرکت 
طراحان چیدمان ایستا: کارشناس برنامه ریزی و 
ثبت سفارشات، فعالیت در شرکت آذین بسپار 
آزما: کارشناس برنامه ریزی و تولید، فعالیت در 

شرکت استپ: کارشناس کنترل پروژه و ... 

از نقاط مثبت رشکت اطلس خودرو می توان به داشنت 

هم چنین  و  فعالیت  انجام  حین  در  آرام  محیطی 

ارتباطات دوستانه بین کارکنان اشاره منود.

احسان خشنودنام و نام خانوادگی: 
1361/12/21تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی مکانیک میــزان تحصـیالت:
واحد فروش زمیـنه ی فعـالیـت:

کارشناس پذیرش
ســـوابــق کــــاری:

و  کننده  )تولید  تهویه  شرکت  در  فعالیت 
وارد کننده ی دستگاه های تهویه ی مطبوع صنعتی( 

به مدت 5 سال 

است.  انسان  انتخاب های  از  مجموعه ای  زندگی 

انتخاب هایی كه می تواند مسیر زندگی را تغییر دهد 

و او را به رشد و تعالی برساند. در این میان برخی از 

انتخاب ها مانند شغل و محیط كاری  مهم تر و خاص تر 

چشم انداز  به  توجه  با  هستند.  انتخاب ها  بقیه ی  از 

وخط مشی رشكت اطلس خودرو، اعم از مشرتی مداری 

و صداقت و نظم و عدالت و كار تیمی و متركز بر اهداف 

و كار هوشمندانه و هم چنین حضور  طرح ریزی شده 

همكارانی فرهیخته و شادمان، مفتخر به همكاری در 

این مجموعه ی معظم هستم. امیدوارم با تالش و كمك 

همكاران بتوانم در پیش برد اهداف سازمان موثر باشم.

کاوه قربانعلینام و نام خانوادگی: 
1352/01/25تـاریـــــخ تـولـــــد:
لیسانس مکانیك )حرارت و میــزان تحصـیالت:

سیاالت( و هم چنین کاردانی 
مکانیك )صنایع اتومبیل(

واحد خدمات پس از فروش  زمیـنه ی فعـالیـت:
کارشناس توسعه ی عاملین 

مجاز
ســـوابــق کــــاری:  سرپرست مهندسی مشخصات 
مهندسی  و  فنی  مدیریت  در  سال   8 مدت  به 
استانداردسازی  اداره ی  در  یدك  سایپا  شرکت 

فنی.

به نظر اینجانب رشكت اطلس خودرو رشكتی پویاست كه با 

وجود رشایط حارض، در خصوص ارائه ی خدمات با كیفیت 

در كلیه ی حوزه ها، اعم از فروش و خدمات پس از فروش، در 

آینده ی نزدیك به الگوی دیگر رشكت های خودروساز و وارد 

كننده مبدل خواهد شد. از این كه افتخار همكاری با این 

رشكت نصیب من شده است خوشحامل و امیدوارم بتوانم در 

پیشربد اهداف رشكت اطلس خودرو و گروه مفید واقع شوم. 

اطلس خودرو 
شرکتی پویا

اطلس خودرو 
انتخابی تعیین کننده 

در زندگی شغلی

اطلس خودرو 
و تجربه محیطی 

آرام برای کار

سعید طهرانیاننام و نام خانوادگی: 
1366/12/1 تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی مهندسی تکنولوژی مکانیک خورومیــزان تحصـیالت:
واحد خدمات پس از فروش - کارشناس فنیزمیـنه ی فعـالیـت:
کارشناس فنی در امدادخودرو ایران ســـوابــق کــــاری:

به نظر من برند کیا هم اکنون در بازار جهانی خودرو به عنوان یک برند معترب شناخته شده است و رشکت اطلس خودرو 

توانسته است با واردات محصوالت این برند به کشور، پنجره ای به سمت دنیا برای هموطنان بازکند؛ بنده امیدوارم با 

توکل به حق تعالی، از طریق کار در این رشکت بتوانم گامی نو برای پیرشفت و خدمت به کشورم در صنعت خودرو 

بردارم.

فرید حاجی رحیم نام و نام خانوادگی: 
1360/11/24 تـاریـــــخ تـولـــــد:
کاردانی گرافیک و دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانیمیــزان تحصـیالت:
واحد بازاریابی  -  کارشناس طراحی و گرافیکزمیـنه ی فعـالیـت:
فعالیت به مدت حدودًا 10 سال در رشته ی طراحی و تبلیغات در شرکت هایی از ســـوابــق کــــاری:

جمله مادیران، آلفا موتور و آسان موتور
فعالیت و شناخت یکساله ی من از مجموعه ی GBG  باعث شد تا حس مثبت و رو به جلو بودن این مجموعه از جمله 

رشکت اطلس خودرو به من نیز انتقال پیدا کند.

سجاد حسینینام و نام خانوادگی: 
1366/03/5تـاریـــــخ تـولـــــد:
کاردانی مکانیك خودرومیــزان تحصـیالت:
واحد انتظامات  -  مامور انتظاماتزمیـنه ی فعـالیـت:
موتوریست )مولد برق( در شرکت صبای سبز راه آهن تهران به مدت سه ماهســـوابــق کــــاری:

اطلس خودرو، یك رشكت مطرح در كشور است و كلیه ی نیروهای این رشكت جوان هستند و سعی می کنند تا نیروی 

تاثیرگذاری در متامی كارها باشند و برای آینده ی هدفمند تالش کنند.

اطلس خودرو پنجره ای به سمت جهان در صنعت خودرو

اطلس خودرو  تجربه حسی مثبت

اطلس خودرو  و تیمی جوان و هدفمند

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com5 4

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 50        شهریور 1393

در امتداد اطلس در امتداد اطلس



پیکاطلس،میعادگاه

ماهانهیخانوادهیاطلسخودرو

توجه و عنایت مدیران اطلس خودرو به اصول برندینگ، آنها 

را بر آن داشته تا فارغ از هویت اساسی خود مبنی بر معرفی 

برند کیــا در ایران، رشکــت اطلس خودرو را بــه عنوان یک 

ســازمان موفق، به مشرتیان ایرانی بشناساند و هم راستای 

آن هویت ســازمانی مســتقلی را با ایجاد ارتباط مناســب با 

رسمایه های انسانی خود شکل دهد.

 نرشیه ی پیک اطلس با چنین رویکردی از ســال 89 شکل 

گرفت و تا امروز، طی چهار سال، مسیر بلوغ پرفراز و نشیبی 

را طی کرده اســت تا با شــکل و شــامیل امروزی در دست 

مخاطبان خــودش قرار بگیرد. نرشیه ای کــه با ایده ی یک 

نرشیه ی داخلی متولد شد و امروز با کیفیت و محتوایی فراتر 

از یک نرشیه ی داخلی رصف منترش می شود و کارکردهای 

بیشرتی به لحاظ اهداف برندینگ پیدا کرده است. 

به هــر روی، این نرشیه بــه میعادگاه ماهانــه ی خانواده ی 

اطلس خودرو تبدیل شــده اســت تا اعضای خانواده ای که 

روز به روز در اقصا نقاط کشورمان گسرتده تر می شود و تعداد 

اعضایش بیشــرت و بیشرت می شود، چشــم انداز دو طرفه ای 

نســبت بــه رشکــت اطلس خــودرو و کمپانی مــادر، یعنی 

کیاموتورز داشته باشند.

این نرشیه هفته ی نخســت هر ماه بــا همت واحد بازاریابی 

اطلس خودرو، به دست همکاران می رسد.

به بهانه ی انتشار چهارمین سالگرد انتشار؛

پیک اطلس، میعادگاه ماهانه ی خانواده ی اطلس

یکیازشناختهشدهترینابعادبرندینگ،ایجادهویتسازمانیاست.صاحبنظراناینحوزه

معتقدند،یکســازمانپیــشازمخاطبانخارجیخودبایدبرایتکتکاعضایســازمان،به

برندتبدیلشــود؛یعنیتعهدووفادارینسبتبهیکنامتجاری،پیشازجامعهیمخاطب،

بایددرمیانکارمندانســازمانمنودپیداکند؛چراکههریکازآنهابهتنهاییســفیرانآن

برنددربینمشرتیانمحسوبمیشوند.

ایناحســاستعهدووفادارینیرویانســانیوســازمانمربوطه،درارتباطیدوســویهبین

مدیرانســازمانویکایکنیروهاوفارغازمحاســباتمالیوتعهــداتکاری،بایددرابعادی

فرهنگیومعنویشکلبگیرد؛درنظرگرفنتیکنرشیهیداخلییکیازروشهایمتداول

برایقوتگرفنتاینارتباطاست.

پیکاطلس،بخشهایمتنوع،مخاطبانمتنوع

مضمــون و درون مایــه ی اصلــی نرشیــه ی پیک اطلس در 

هر شــامره با توجــه به اتفاقات مهم ســازمانی هــر ماه، در 

قالب موضــوع طرح جلــد و رسمقالــه، انتخاب می شــود. 

مطالب داخلی نرشیه، در بخش های محتوایی مشــخصی 

تقســیم بندی شــده اند؛ بخش های کوتاه و خواندنی که به 

خربهای کوتاه مجموعه اطلــس خودرو و خربهای کمپانی 

کیــا اختصــاص دارد، ســبقت و تازه های کیا کــه اتفاقات 

کمپانی کیا در آنها گنجاده می شــود، بخش دانستنی ها و 

روانشناسی با مخاطبانی فراگیرتر و بخش در امتداد اطلس 

و شــبکه ی اطلس که مربوط به انعکاس رویدادهای مربوط 

به رشکت و عاملیت های مجاز آن در رسارس کشور است.

جشنچهارسالگیپیکاطلس

به مناسبت چهارسالگی نرشیه ی پیک اطلس، تیم بازاریابی 

اطلس خودرو میزبان امیر روشــن مدیر نــرش مکث بود تا با 

اعضای تیم تحریریه ی نرش مکث دیداری داشــته باشــند؛ 

به همین مناســبت گفت و گوی کوتاهی نیــز با اعضای این 

تیم انجام شــد تا احساس خود را از بالندگی این نرشیه در 

چهارمین سالگرد آن بیان کنند.

مرضیه کثیری) مدیر واحد بازاریابی(:  درآستانه چهارمین 

سالگرد نرشیه پیک اطلس، دستاورد روزها تالش و همفکری 

برای ارائه بهرتین بازدهی از یک نرشیه داخلی را نظاره گریم. 

تالشــی که منجر به قرار گرفنت این نرشیه در مســیر رشــد 

کیفی به لحاظ برصی و محتوایی شــد؛ مسیری که متوقف 

نخواهد شد چرا که اطلس خودرو در همه ابعاد مجموعه ای 

کامل طلب است.

آتوســا كیازر)رسپرســت روابط عمومی(: چهار ســال از 

انتشــار اولین شامره پیك اطلس می گذرد، نرشیـــه ای كه 

در ابتـدا با هـــدف اطالع رسانی و گسرتش دامنه شناخت 

برند كیا پایه گذاری شــد و طی این چند ســال تکامل پیدا 

کرد و رویكردی تلفیقی به خود گرفت. بسیار خوشحامل كه 

علی رغم همه فراز و نشــیب ها امــروز اطلس خودرو دارای 

یــك رســانه هدفمند با چندیــن قرش مخاطــب و مهم تر از 

همه هویتی مســتقل است، رســانه ای كه بر پایه تعامل با 

مخاطبین و متركز بر خواست ایشان شكل گرفته و همچنان 

در مسیر تعالی و پیرشفت قدم برمی دارد؛ سعی بر آن داریم 

تا عالوه بر حفظ هویت و اســتانداردهای این نرشیه همواره 

ماهیــت انعطاف پذیر و مخاطب محــور آن را بیش از پیش 

تحكیم مناییم.

 ســمیه ســعادتی )کارشــناس روابط عمومی(:  یكی از 

اهداف بلند مدت تیم بازاریابی اطلس خودرو ایجاد فضایی 

بــرای  ارتبــاط نزدیك تر و اطالع رســا نی آخریــن تحوالت و 

دســتاوردهای برنــد كیا در دو ســطح داخلــی و خارجی و 

انعكاس آخرین  رویدادهــای اطلس خودرو برای  كاركنان، 

مدیــران، عاملیــت های مجــاز ،كلیه عالقه منــدان به این 

برنــد و اعضــای خانواده بزرگ اطلس خودرو می باشــد كه 

این اطالعات در قالــب بخش های مختلف پیك اطلس در 

اختیار مخاطبین قرار می گیــرد؛ روال اجرایی پیك اطلس 

از ابتدای فعالیت تا كنون دستخوش تغییرات زیادی شده، 

تعیین چارچوب مشــخص جهت جمع آوری و تولید مطالب 

كه با مشاركت تیم پیک اطلس سازمـان انجـــــام می شود و 

همچنین پیشربد مراحل اجرایی با زمانبندی مشخص تا حد 

زیادی از چالش های تولید این نرشیه كاســته است. هدف 

اصلــی تیم پیك اطلس این اســت كه ایــن نرشیه با حفظ 

گیرایی و جذابیت الزم همه رویدادها و دستاوردهای مرتبط 

با رشكت اطلس خودرو و كیا را منعكس كند و در عین حال 

كاركرد آموزشی نیز داشته باشد. 

آذیــن بکتــاش )دبیــر تحریریــه(: حساســیت مدیــران 

اطلس خــودرو بــرای ارائــه ی کار با کیفیــت در زمان بندی 

درســت، دقت باالیی را از طرف تیم اجرایی طلب می کند. 

این پروســه از شامره های نخســت تا کنون، مسیر صعودی 

را طی کرده و امید داریم بتوانیم هر ســال نســبت به سال 

قبل بالندگی بیشــرتی را در مورد این تجربه شاهد باشیم و 

رضایت مخاطبان را  بیش از پیش جلب کنیم.

نوشــین پریانــی )مرتجم(: کمپانــی کیاموتــورز یکی از 

خربسازترین کمپانی های خودرویی در جهان است و توجه 

ویژه ای به فعالیت های رسانه ای خود دارد؛ در ایران نیز این 

نرشیه به نوعی پل ارتباطی این کمپانی با مخاطبان ایرانی 

محسوب می شود. در تالشیم این ارتباط را با کیفیت هرچه 

بهــرت از طریق ترجمه ی مطالبی که می تواند برای مخاطب 

ایرانی جذاب باشد، حفظ کنیم.

منیژه شیرمحمدی )ویراســتار(: اگرچه این ماهنامه به 

شــکل نرشیه ی داخلی منترش می شــود اما بــر این باورم 

کــه این نرشیه بالقــوه توانایی جذب مخاطبــان زیادی را 

بــه لحاظ محتوایی دارد. از ابتدای همکاری ام با نرشیه ی 

پیک اطلــس تا امروز، همواره به ارتقاء ســطح کیفی آن در 

امــور مربوط به ویرایش فنــی و ادبی اندیشــیده ام. امید 

آن کــه در کنار تیمــی قوی به قله های مرتفع تری دســت 

یابیم و کاری شایســته تر آنچنان کــه برازنده ی خودمان و 

مجموعه ی کیاست، ارائه دهیم.

یاشــار لطیف پــور )صفحــه آرا(: طراحی صفحــه در واقع 

ترکیبی است از تصویر، حروف، رنگ و...؛ متامی تالش من 

در آراســنت صفحات پیک اطلس به گونه ای بوده است که 

این ترکیب به بهرتین صورت شــکل گیرد و برای مخاطبان 

ایــن نرشیه جذاب و اثرگذار باشــد. طراحــی صفحات این 

نرشیه از ابتدا تا امروز دســتخوش تحوالت زیادی شــده تا 

اســتانداردهای مشــخصی برای آن تعریف شود و به لحاظ 

برصی هویت مستقلی پیدا کند. ســالگرد تولد نرشیه را به 

مدیران اطلس خودرو تربیــک می گویم و امیدوارم به عنوان 

عضوی از این تیم، امانت دار خوبی در مسیر رشد این نهال 

نوپا باشم.  

محمد مکاریچیان )طراح گرافیک(: گرافیک نقش مهمی 

در بازاریابی دارد، طراحی جلد نیز به دلیل کارکرد و ارتباط 

گســرتده با مخاطب از حساســیت خاصی برخوردار است؛ 

جلــد با جذابیــت های برصی که ایجاد مــی کند می تواند 

گویای محتوای نرشیه باشد.

امیدوارم توانســته باشــم به عنــوان عضوی از تیــم اجرایی 

پیک اطلس به هدف غایی ایــن نرشیه برای ارتباط موثر با 

مخاطبانش نقش خود را به درستی ایفا کرده باشم. 

امیر صادقــی )عــکاس(: تولد چهارســالگی یک نرشیه، 

نگاهی اســت به چهار ســال هم فکری، همراهی و تالشــی 

کــه بــرای ارائــه ی کاری در خــور اعتبار و جایــگاه رشکت 

اطلس خودرو و کمپانی کیا رخ داده است. به عنوان عضوی 

از تیم اجرایی، درخشش این نرشیه و مورد توجه قرار گرفنت 

هر چه بیشرت آن از سوی مخاطبان را آرزو می کنم.
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مراسم قرعه كشــی طرح رسویس تابستانه ی اطلس خودرو، 

روز یكشــنبه 12 مرداد ماه با حضور مناینده ی دادستانی و 

مدیران ارشد اطلس خودرو برگزار شد و به 86 تن بسته های 

طالیی و نقره ای تعلق گرفت.

36تنبرندهیبستهیطالییو50تن

برندهیبستهنقرهای

تینــا افشــار، کارشــناس برنامه ریــزی و کنــرتل فــروش 

اطلس خودرو، گفت:»این طرح ویژه كه امســال رنگ و بوی 

جام جهانــی هم به خود گرفته بــود از تاریخ 24 خرداد تا 5 

تیر ماه در سطح عاملیت های مجاز اطلس خودرو برگزار شد. 

قریب به ده هزار مالك خودروی كیا در آن مشاركت داشتند 

كه از این تعداد به قید قرعه 36 تن برنده ی بسته ی طالیی 

و 50 تن برنده ی بسته نقره ای شدند. «

گفتنــی اســت نرم افزار قرعه کشــی توســط آقــای پهلوان، 

كارشــناس كنرتل موجــودی واحد قطعات، طراحی شــد و 

ایشــان پیرامون نحــوه ی مكانیزم آن اینگونــه توضیح داد: 

 C# نرم افزار طراحی شده برای این قرعه کشی با استفاده از«

كدنویسی شد.« 

وی افــزود: »اطالعــات افراد رشکت کننــده و عاملیت ها  به 

همراه ســهمیه ی هــر عاملیــت در قالب بانــک اطالعاتی 

اکسس ذخیره شد. مكانیزم نرم افزار قرعه كشی به نحوی بود 

اسامی برندگان قرعه کشی طرح سرویس 
کلینیک تابستانه ی اطلس خودرو اعالم شد

بــارشوعتابســتانوآغازفصلگرما،خودروهــانیازمندانجامرسویسهــایدورهایبودهو

باتوجهبهاســتفادهیمکررمشــرتیانازسیســتمخنککنندهیخودرو،اینسیســتمنیاز

بــهبازدیدفنیدارد.رشكتاطلسخودروبرایایجادبســرتیالزمجهتانجامرسویسهای

فصلیخودرودرزمانمناسب،طرحرسویسكلینیكتابستان93ویژهیجامجهانی2014رابا

مشــارکتکاسرتولوباارائهیتخفیفاتویژهدرعاملیتهایمجازمنتخبدررسارسكشور

برگزاركرد؛رسویسکلینیکتابســتانهیســالجاریباســایرطرحهایاطلسخودروتفاوت

ویژهایداشت.

بهمناســبتمصادفشــدناینطرحباجامجهانیومعطوفشدننظراینرشکتبهورزش،

مراجعهکنندگانبهعاملیتهایمجازدرطولمدتاینطرحعالوهبربرخورداریازتخفیفات،

درقرعهکشیرشکتدادهشدندوبهبرندگانآنهدیهتعلقگرفت.

كه قرعه کشــی برای هر عاملیت به صورت مجزا انجام  شــد 

به نحوی که شــامره شاسی که یکبار انتخاب شد از لیست 

قرعه كشی حذف شده و  امكان دوباره برنده شدن آنها از بین 

می  رفت. هم چنین نحوه ی تشخیص برنده به این صورت بود 

كــه به ازای هر فــرد رشکت کننده در قرعه کشــی، یک کد 

منحــرص به فرد وجود دارد که با اســتفاده از تابع تصادفی، 

این عدد انتخاب شده و به عنوان برنده مشخص  شد.«

ارزشهدایایقرعهکشی

کارشــناس برنامه ریــزی و کنرتل  فــروش اطلس خودرو، در 

خصوص ارزش هدایای این قرعه کشی ترصیح کرد:»بسته ی 

طالیی كارت اعتباری 500 هزار تومانی و بســته ی نقره ای 

كارت اعتباری 300 هزار تومانی جهت اســتفاده از خدمات 

اطلس خودرو در شبکه ی منایندگی های مجاز رشکت است 

و دارندگان این كارت ها می توانند با مراجعه به عاملیت های 

مجاز اطلس خودرو، به میزان اعتبار كارت، از خدمات پس از 

فروش رشكت استفاده منایند.«

انعکاساسامیبرندگان

درسایتاطلسخودرو

افشــار افزود:»این نخســتین بار اســت كه برای مشــاركت 

كننــدگان عالوه بــر اختصــاص تخفیف هــای خدمات در 

طرح های ویژه، جوایز ویژه نیز به همراه قرعه كشــی در نظر 

گرفته شده است؛ اسامی برندگان این قرعه کشی در سایت 

اطلس خودرو اطالع رسانی شده است.«

نگاهیبهعملکردطرحرسویسكلینیك

تابستان93ویژهیجامجهانی2014

افشــار در خصوص اثربخشــی این طرح گفــت: »این طرح 

که آغاز آن توســط رسانه های مختلف کشــور اطالع رسانی 

شــد، با استقبال بی سابقه ی مشرتیان کیا در رسارس کشور 

مواجه شــد؛ به طوری  که متوســط تعداد پذیرش روزانه در 

هنگام طرح نسبت به حالت عادی 2.7 برابر شد. هم چنین 

نرخ رشــد جذب خودروها در طرح تابســتانه ی 93 نســبت 

بــه تابســتان 92،  50 درصــد بوده اســت كــه تنها جذب 

خودروهای غیررشكتی رشد 80 درصدی داشته است.«
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در ادامــه ی انقــالب طراحی به رهربی پیــرت رشایر در كیا، 

نوبت به ریو رسید و در اول مارس 2011 میالدی نسل سوم 

ریو در منایشگاه خودروی ژنو سوئیس رومنایی شد.

DC–نسلنخست

سالهایتولید2000تا2005

 subcompact car نخستین نسل از این خودروی جمع و جور

خارج  تولید  خط  از  جنوبی  كره ی  در   2000 آگوست  در 

شد. مدلی كه گونه ی تغییر یافته ی آن چندین سال توسط 

خودروساز وطنی، یعنی سایپا، تولید شد و محبوبیت فراوانی 

نیز در بین هم وطنان به دست آورد؛ هنوز نیز پس از گذشت 

دو سال از توقف تولید، این محبوبیت را در گونه های دست 

دوم حفظ كرده است.

ریوی نسل سوم کوچولوی با استعداد

آنچــهكیــارادربــازارخــودرویامروز
جهــانازرقبــامتامیزســاختهاســت،
رونــدروبــهرشــدارائــهیمحصوالت
جدیــدوبهینهســازیوطراحــیمجدد
نسلگذشــتهدربازههایزمانیكوتاه
ودرنظــرگرفنتنیازهاوخواســتههای
مشــرتیاندرمعرفیخودروهایبهروز

است.
كیاموتــورز،امروزخودروســازیجهانی
اســتكهازآســیاتــااروپــاوآفریقاو
آمریــكایشــاملیوجنوبــیرابازارهای
هــدفخودقــراردادهوباســایتهای
اقصــی در تولیــد و طراحــی مختلــف
نقــاطجهان،بــارسعتیفوقالعــادهدر
حالتســخیرجایــگاهرقبایســنتیدر
كالسهــایمختلــفخودرویــیاســت.
مهمتریــننكتــهیدرخــورتوجــهدر
رابطــهبــاخودروســازیكــهدربیــن
100برنــدتجــاریبرترجهــانجایگاهی
ویژهایدارد،مدتزمانیاستكهبرای
رســیدنبهاینمقامرصفشدهاست
وحكایــتازبرنامهریــزیومدیریــت
تحســینبرانگیزاینغولخودروسازی

امروزدنیادارد.

نسل نخســت در زمان عرضه در دوگونه ی سدان چهاردرب 

و هاچ بــك پنج درب عرضه می شــد و در آن زمان ارزان ترین 

خــودروی تولید انبوه ارائه شــده در ایــاالت متحده بود. هر 

چند كیفیت ساخت پایین و تجربه ی رانندگی بدون هیجان 

و ضعیفی داشت، به علت فاكتور قیمت، با استقبال فراوان 

مواجه شــد. مدل هاچ بك در ایــاالت متحده Rio Cinco در 

كانادا Rio RX-V و در شیلی Rio Look نامیده می شدند.

نسل نخست ریو، طی سال های 2000 تا 2005 در كره ی 

جنوبی، 2005 تا 2012 در ایران )سایپا( و 2001 تاكنون 

در اكوادور روی خط تولید بوده و هست. به طوری که خامته 

تولید ریو در كره ی جنوبی و مصادف شــدن آن با آغاز تولید 

در سال 2005 در كشورمان در خور توجه است.

كیا در ســال 2002 گونه ی تغییر یافته ی نســل نخست را 

روانــه ی بازارها كرد كه عالوه بر اصالحات ظاهری مانند زه 

درب هــا، جلوپنجره ی جدید و تغییر فرم ســپرها و چراغ ها، 

شــامل تغییرات و بهینه ســازی هایی در پیرشانه، سیســتم 

تعلیق و ترمزها نیز می شــد. تولید گونه ی تغییریافته ی ریو 

در سایپا با موتور 1.5 لیرتی و 96 اسب بخاری، هامن طور 

كــه پیشــرت اشــاره شــد، در اوایــل ســال 2012 )1391 

شمسی( كامال متوقف شد.

JB-نسلدوم

سالهایتولید:2005تا2011

 نسل دوم كیا ریو در سال 2005 در اروپا و در سال 2006 

در آمریــكای شــاملی، برای فــروش عرضه شــد؛ خودرویی 

 با پلتفرم مشــرتك و با هیوندایی اكســنت مجهــز به موتور

alpha II 1.6 lit بــا 110 اســب بخار قدرت كه در آمریكای 

شاملی با نام  Rio 5شناخته می شد. افزایش فضای داخلی 

و ابعــاد خارجی، معرفی موتور كامال جدید طراحی شــده، 

بهبود عملكرد سیســتم تعلیــق و افزایش كیفیت ســواری 

و فرمان پذیری، از تغییرات بارز نســل دوم نســبت به نســل 
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پیشین خود بود.

كیاریوی نســل دوم، در اواخر سال 2009 زیر تیغ جراحی 

طراحان كیا رفت و امضای كیا یعنی جلو پنجره ی بینی برب 

)tigernose( به عنوان وجه ی مشــخصه ی محصوالت كیا 

روی آن نقش بست.

با اعامل تغییرات جزیی دیگــر در فضای داخلی، همچون 

طرح فرمان كه اقتباســی از كیاسول و رساتو بود، این مدل 

تغییریافته ی نســل دوم با نام Kia New Pride، در بعضی 

بازارهای جهانی و هامن Rio 5 در آمریكای شاملی تا سال 

2011 روی خط تولید كیا بود.

UB-نسلسوم

سالهایتولید:2011تاكنون

هامن طور كه پیش تر اشــاره شد، نسل ســوم در اول مارس 

2011 در ژنو سوئیس به جهانیان معرفی شد؛ خودرویی كه 

همچون نسل قبل با پلتفرم مشرتك با خواهر هیوندایی تبار 

 Gamma 1.6 از نوع lit 1.4 و lit خود اكسنت و با دو موتور

برای فروش عرضه می شد. 

هم چنیــن كیاموتــورز موتــور lit 1.1توربــو دیــزل را بــرای 

مدل های بازار اروپا تدارك دیده بود كه با پایین ترین میزان 

آالیندگی و بهرتین راندمان مرصف ســوخت در بین متامی 

خودروهــای غیرالكرتیكــی و غیرهیربیــدی قــاره ی اروپا ـ 

یعنی مهــد صنعت خودروســازی ـ در رقابت بــا غول هایی 

بــا بیــش از 100 ســال قدمــت در تولیــد انبوه خــودرو، 

 فوق العــاده ارزشــمند بود. ریــوی جدید با شــعار تبلیغاتی

بــا  The Talented Compact Car یعنــی "كوچولــوی 

استعداد" وارد شبكه ی كیا شد.

چراغ هــای بــزرگ LED در جلــو، جلو پنجــره ی بینی برب و 

طراحی عضالنی بدنه در منای ظاهری جلب توجه می كنند 

و به وضوح در یك نگاه كوتاه هر بیننده ای تشخیص می دهد 

كــه با یكی از محصوالت كیا روبه رو اســت كه بی شــك این 

نتیجه هامنند دیگر محصوالت كیا، مثره ی حضور پیرت رشایر 

در ایجاد هویت مستقل كیاست.

منــای جلو در دوگونه ی هاچ بك و ســدان تفــاوت چندانی 

ندارد و تغییرات از ســتون c آغاز می شود. گونه ی سدان در 

اكرث نرشیات معترب خودرویــی جهان، به عنوان زیباترین و 

 subcompact خوش سبک ترین سدان در كالس خودرویی

معرفی شــده است. )برای مقایسه پژو SD 206 را با گونه ی 

هاچ بــك در كنار هم در نظر بگیرید تــا به هرن طراحان كیا 

پی بربید.(

در مدل هاچ بك كه در بازار اروپا مدل پایه بوده و به گونه ای 

ریو را با این شــامیل می شناسند، طراحی بخش عقب زیبا 

و متناســب از آب درآمده اســت و شــباهت فراوانی به گلف 

محبوب دارد، شاید اگر مدل SX با موتور توربو به كشورمان 

راه پیدا می كرد، می توانست ذائقه ی طرفداران پر و پاقرص و 

وفادار فولكس واگن گلف را در كشــورمان راضی كند. البته 

این نخستین بار نیست كه شباهتی را شاهد هستیم و شاید 

بتوان گفت آخرین بار هم نخواهد بود. 

پیــرت رشایر، با دیدگاه و تجربه ی حضور در آئودی و فولكس 

واگن در سال 2006 به كیا آمد و فراموش نكنیم كه یكی از 

3 استودیوی طراحی كیا، در آملان و قلب خودروسازی اروپا 

واقع شــده است. خط  مشی جدیدی كه با معرفی هیوندای 

ســوناتا نسل جدید و شباهت آن با مرسدس بنز CLS ، لقب 

CLS كره ای را برای سوناتا به همراه داشت و حاال شاید بتوان 

لقب گلف كره ای را با كمی اغامض به كیا ریو هاچ بك داد.

ریوی عرضه شده در كشورمان از پیرشانه ی lit 1.4با حداكرث 

قدرت 107 اســب بخار در rpm 6300 و حداكرث گشــتاور 

135N.m در rpm 4200 در هــر دو مدل ســدان و هاچ بك 

سود می برد و به گیربكس شش دنده ی خودكار مجهز است. 

استاندارد آالیندگی یورو 5 و بهرتین راندمان مرصف سوخت 

در ایــن كالس خودرویــی از ویژگی های موتــور خانواده ی 

gamma ریو است.

ســامانه ی Active Eco به صورت استاندارد بر روی متامی 

مدل ها با امكان غیرفعال منودن آن وجود دارد. این سامانه 

وظیفه ی بهینه كردن مرصف سوخت را بر عهده دارد و البته 

در زمــان فعال بودن از چابكی Agility و جذابیت رانندگی 

می كاهــد. ولی در افزایش راندمان تاثیر بســزایی دارد و تا 

7 درصــد مــرصف ســوخت را كاهش می دهــد. هم چنین 

ســامانه ی START _ STOP بــا پرداخت مبلــغ 400 دالر 

به صورت سفارشــی بر روی ریو قابل نصب اســت تا مرصف 

سوخت بیش از پیش كاهش یابد.

ســواری و فرمان پذیری handling به وضوح نسبت به نسل 

قبــل بهبود پیدا كــرده و در مدل SX جوانــان را نیز راضی 

می كند. در فضای داخلی، طراحی ارگونومیك و استفاده ی 

هوشــمندانه از فضاها قابل توجه است و عنارص سنتی كیا 

همچون نورپردازی قرمز رنگ به چشــم می خورند. به عنوان 

یك خــودروی جمع و جور، فضای پا برای رسنشــینان جلو 

خوب و برای رسنشینان عقب در سفرهای كوتاه درون شهری 

مناســب اســت. در مدل هاچ بك با خواباندن صندلی های 

ردیف دوم فضای بار نســبتا بزرگی در اختیار قرار می گیرد؛ 

هرچند صندوق عقب در مدل سدان نیز پاسخگوی نیازهای 

معمول خانواده های استفاده كننده از این كالس خودویی 

هســت. در بخش ایمنی، ریو به صورت اســتاندارد با شش 

ایربگ، سامانه های ABS ، EBD،VSM عرضه می شود. اخذ 

NHTSA )National High-  چهار ســتاره از ارزیابی كلــی

way Traffic Safety Adminstration( و پنج ستاره در 

تصادفات جانبی از همین موسســه، نشان از حضور رقیبی 

جــدی در این بخش بازار دارد. تجهیزاتی چون دوربین دید 

عقب و بلوتوث نیز به صورت سفارشی بر روی ریو قابل نصب 

هستند. 

 Auto defog System سامانه ی رفع بخار اتوماتیك شیشه ها
نیز به صورت استاندارد روی همه ی گونه ها وجود دارد. ریو 

در   Redhot design award جایزه ی  برنده ی  هاچ بك، 

بخش  در   abc Design award جایزه ی  و   2012 سال 

طراحی خارجی exterior شده است.

فــورد Ford fiesta ، هونــدا فیت Honda Fit و شــورولت 

سونیک Chevrolet sonic از رقبای جدی ریو در بازارهای 

جهانی هســتند. در بازار داخل نیز مزدا 2 و آلفارومئو میتو 

را می توان از رقبای هم كالس این خودرو به حساب آورد.

كیا ریو در دو نســل گذشــته هرگز رقیبــی جدی در كالس 

خودروهــای جمــع و جــور subcompact نبــود و حاال در 

نسل ســوم با چهره ای تهاجمی كه دست پرورده ی طراحان 

اروپایی این خودروســاز كره ای اســت، به جنــگ رقبا آمده 

است. طراحی خارجی با هویت منحرصبفرد، راحتی داخلی 

و امكانات نسبتا لوكس داخل كابین، راندمان فوق العاده ی 

مرصف ســوخت، طراحــی پویا و جوان پســند و ســواری و 

فرمان پذیــری در خور توجه ریو را تبدیل به انتخابی جذاب ، 

ایمــن، كاربــردی 'و اقتصادی برای ســبك زندگی شــهری 

امروزه كرده و لقــب Talented Compact یا "كوچولوی با 

استعداد" را شایسته ریوی نسل سه منوده است؛ خودرویی 

كه بیشرت اروپایی است تا آسیایی. 

علیرضا خمسه:

کیا برندی آشنا در 
اصالت، قدرت، 

جذابیت و ظرفیت

خواننــدگانپیکاطلسعالقمندهســتند
تادربارهیشــامبیشتربدانند.لطفاًکمیاز

خودتانبگویید.
من آنم که رستم یلی بود در سیستان. علیرضا خمسه هستم، 

بودم و خواهم بود. و اما این که علیرضا خمسه کیست را کسی 

جز خدا منی داند. حتی خودم هم منی دانم؛ چه کنم من که 

بسی وسوسه مندم.

چهکارهاییدرپیشرودارید؟
بر رس اینم که گر ز دست برآید/ دست به کاری زنم که غصه 

رس آید. به عبارت دیگر تصمیم دارم در آینده ی نزدیک بیشرت 

در آثار کمدی ظاهر شــوم. زیــرا مردم ما در رشایط حارض به 

خنده و شادی بیشرتی نیاز دارند.

رابطهیشــامبارانندگیوخــودروچگونه
است؟

در جامعه ای که رانندگی به عنوان یک فرهنگ تعریف نشده 

است، رانندگی بیشرت عذاب است تا لذت؛ بنابراین در صورت 

امکان سعی می کنم کم تر رانندگی کنم؛ در حالی که عاشق 

رانندگی هستم منتهی در رشایط قانومنند.

شامبرایخریدخودروچهمعیارهاییدارید؟
با هر توان اقتصادی، بهرتیــن خرید صورت گیرد. یعنی با 

هر بودجه ای باید بهرتین خریــد را انجام داد. با این وجود 

یــک رسی معیار کلی وجود دارد. شــامل: اصالت، قدرت، 

جذابیت، ظرفیت.

نظرتاندربارهیبرندکیاچیست؟

سال هاســت که با این برند آشنا هســتم؛ خصوصاً این چند 

سال اخیر که اسپورتیج سوار می شوم.

چگونهبارشکتاطلسخودروومحصوالت

کیاآشناشدید؟

اتفاقــی؛ از طریــق دوســت عزیــزم آقــای احمــد حامــد 

)همرس هرنمنــد عزیزمان رسکار خانــم معتمدآریا( با این 

رشکت آشــنا شــدم و هر دو هم زمان دو دستگاه اسپورتیج 

خریداری کردیم.

آیاتابــهحالازخدماترشکتاســتفاده
کردهاید؟

بله، به صورت مســتمر. ابتــدا در تهــران از خدمات یکی از 

عاملیت ها استفاده می کردم که متاسفانه راضی کننده نبود. 

به همین دلیل به دنبال کشف یک عاملیت موفق برآمدم.

چگونهباعاملیت234رشتآشناشدید؟
از طریق دوســتان و نزدیکان با این عاملیت موفق آشنا شدم 

و ناگفتــه پیداســت که از این موضوع بســیار خوشــحال و 

خرسندم.

آیــاازخدمــاتعاملیت234رشــتراضی
هستید؟

بسیار بسیار راضی. آن قدر راضی هستم که از تهران به رشت 

می آیم!

سخنآخر؟
امیــدوارم این رشکت هــر از چند گاهی، عاملیت های موفق 

شامل همین عاملیت 234 رشت را به دیگران معرفی کند و 

تجربیات مدیریتی آن را در اختیار ســایرین قرار داده و برای 

آن امتیازات ویژه ای در نظر گیرد.

کیــا،طیچندســالیکهواردایرانشــدهاســت،درمیــانهرنمندان،بهیکــیازبرندهای
محبوبخودروتبدیلشــدهاست؛دراینشامرهبهرساغعلیرضاخمسه،هرنمندنامآشنای
کشورمانرفتیمکهازاعضایخانوادهیاطلساستوبهاینبهانه،بااوگفتوگوییداشتیم

کهمیخوانید.
علیرضاخمســهمتولد۹بهمن۱۳۳۱،بازیگرتئاتر،سینام،تلویزیونوفارغالتحصیلرشتهی
روانشناســیازدانشــگاهشهیدبهشــتیاســت.اوهمچنینبرندهیجایزهســیمرغبلورین
بهرتینبازیگرمردمکملازبیســتوهفتمیندورهیجشــنوارهفیلمفجردرســال۱۳۸۷

برایبازیدرفیلمبیستاست.

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com13 12

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 50        شهریور 1393

همکالم سبقت



کیا موتــورز جدیدتریــن ابتکار نــام تجاری حســی خود را 

بــا مترکز بر بــاال بردن تعامل مشــرتی با برنــد، ارائه کرده 

اســت؛ یک امضــای صوتی به نــام »ظهور شــگفتی«. این 

آهنگ نخســتین امضای صوتــی یکپارچه ی صنعت عظیم 

خودروســازی تاکنون اســت که در وســایل نقلیــه بر نقاط 

حساس ادراکی رسنشینان تأثیر می گذارد.

ایــن امضای صوتی، یک آهنگ ظریــف و موزون ، یک ریتم 

شــاد cheerful و یک ملودی آرام را بــا هم ترکیب میکند 

کــه بیان کننــده ی هویت های اصلی برنــد یعنی پرجنب و 

جوش )منایانگر رشد بی وقفه ی کیا(، متامیز )بیانگر ارزش 

منحــرص بفرد آفریده شــده توســط کیا( و قابــل اطمینان 

)منعکس کننــده ی اعتبار جهانی تولیــدات کیا در رسارس 

دنیا( کیاست که به عنوان یک ماشه ی احساسی برای برند 

کیا استفاده خواهد شد. نسخه های اصالح شده ی امضای 

صوتی، جهت تطابق با  ویژگی های حساس مشرتیان خلق 

شده اســت؛ از تبلیغات تلویزیونی و وب سایت های رسمی 

گرفته تا آهنگ پیشواز، زنگ، اپلیکیشن های تلفن همراه و 

بســیاری دیگر.  برای نخستین بار در صنعت خودروسازی، 

امضای صوتی مانند اصوات خوش آمدگویی و خداحافظی 

به عالوه نشانگرهای متنوع اخطاردهنده برای کارکردهای 

راحتی و ایمنی خودرو به کار گرفته خواهد شــد. مدل های 

الکرتیکــی کیا از جمله ســول EV وکارنیــوال کامال جدید 

منتظر ظهور شگفتی باشید 

شعار"نیرویشگفتیآفرین"برندكیا،تعهدجهانیاینبرندبرغافلگیركردنجهانباارائهی

تجربیاتهیجانانگیزوالهامبخشوفراترازانتظاراترا،تداعیمیكند.

interaction ظهورشگفتی«نامجدیدترینخالقیتکیاموتورزدررابطهباتکنولوژیهایتعاملی«

است.»ظهورشگفتی«براساسسهعنرصاصلیبرندکیاموتورزیعنیتحرک،متایزواعتبار

طراحیوتدوینشدهاست.یککیکدرامقوی،الگویغیرمنتظرهایرامینوازدکهمنایشگر

»نیرویشگفتیآفرین«برندکیاست.اینیکملودیباپنجنوتمتامیزاست؛یکهجومپویا

ازهواکهبهاینامضایصوتی،حسیازحرکتوهیجانرانندگیمیبخشدوکیارابهعنوان

برندیآیندهنگر،خالقونوآورپیشرویمامیگذارد.

MPV در بازارهــای خارجی، نخســتین مدل هایی خواهند 

بــود که امضای صوتی را به منایش خواهند گذاشــت. کیا 

به دنبال این اســت که چهار نســخه ی متفــاوت از » ظهور 

شــگفتی« را البته با توجه به نوع خودرو، در متام مدل های 

آینــده اش بــه کار گیــرد؛ خودروهایی کــه در مقوله هایی 

 ،RVs ،تحت عناوین خودروهای دوســتدار محیط زیســت

خودروهای جمع و جور و سدان های سایز متوسط تا بزرگ 

قرار می گیرند.

Ike Kwon، مدیــر گــروه اســرتاتژی برنــد جهانی رشکت 

کیاموتورز، گفت: » ما نهایت تالشامن را در کیا موتورز برای 

خلق نام تجاری صوتی با یک امضای صوتی واحد کرده ایم 

کــه هویت برندی متامیز کیا را به مشــرتیامنان ارائه دهد. 

اکنون برای معرفی و ارائه ی » ظهور شگفتی« و سهیم شدن 

آن با مشــرتیامن در تعامالتشــان با رشکتامن، محصوالت 

و خدماتــش چه درون و چــه بیرون خودروهایامن بســیار 

هیجان زده هستیم. 

نام امضای صوتی کیا »ظهور شــگفتی« در ادامه ی شــعار 

جهانی برند کیا شــکل گرفته اســت و قدرت شگفتی آفرین 

و تصویــر پویــا و منحصر بفرد exclusive کیــا را منعکس 

می ســازد که هم گام با پیرشفت ناگهانی خودروســازان در 

این صنعت جهانی، در ســال های اخیر به یکی از برندهای 

خودرویی اصلی در جهان تبدیل شده است.
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همچنان که جشن های مربوط به فوتبال به امتام می رسد، 

می خواهیم به انــواع رویدادهایی که کیــا به عنوان حامی 

جام جهانــی بــرای هوادارانــش خلق کــرد و همگی تحت 

موضوع و درومنایه ی »شگفتیها شگفتی سازند« به هم مرتبط 

می شــدند، نگاهی بیاندازیــم. ما نه تنها به شــعار »نیروی 

شگفت آفرین« ایامن داریم، بلکه به این که شگفتی ها از دل 

رویدادهای ورزشــی بزرگ چــون جام جهانی رس برمی آورند 

 Lead و مــا را به ســوی شــگفتی های بزرگ تــری رهنمون

می سازند نیز اعتقاد داریم! 

بنابرایــن بــه ایــن فکر کردیــم که چگونــه می توانیــم این 

عنــارص شــگفت را با کمپیــن جام جهانــی پیونــد دهیم. 

بــرای آغــاز فعالیت هــای جام جهانــی، ابتــدا هــواداران 

جوامنــان را بــا برنامــه ی Kia Mascot Friends غافلگیر 

 کردیــم؛ هم چنیــن همــراه با موسســه ی "یــک آرزو بکن"

)Make-A-Wish Foundation( تــا پنــج هــوادار جوان 

فوتبال را با شــانس رفنت بــه درون زمین فوتبــال همراه با 

فولکو، مناد رسمی جام جهانی 2014 برزیل، در بین دونیمه 

شگفت زده و غافلگیر ساختیم.

ما بــرای اثبات این که این روح فوتبال اســت که طرفداران 

آن را از رسارس جهــان گــرد هم مــی آورد، بازی  های نهایی 

کیاموتورز شما را غافلگیر خواهد کرد!

وقتیموضوعورزشدرمیانباشــد،کیاهمهچیزراجدیمی گیرد.بهعنوانحامیرســمی
جامجهانــیفوتبــال2014برزیل،مااینشــانسراداشــتیمکهامســالایــنرویدادبزرگ
ورزشیرابادوستدارانفوتبالدررسارسجهانجشنبگیریم.طیماهگذشتهدربرزیل،
درحالیکــهتیم هــایبرتــربرایکســبعنوانبهرتینتیــمملیجهــانرودررویهمقرار
میگرفتنــد،اتفاقــاتغافلگیرانهیزیادیرویداد.بایدبهتیــمملیآملانتربیکگفتکه
کاپجامجهانــیراازآنخــودکــردوباپیــروزییکبرصفــردرمقابلآرژانتیــن،قهرمان

جامجهانی2014برزیلشد.

تورمننــت فوتســال Kia Champ into Arena را در برزیل 

برگزار کردیم؛ به این ترتیب 122 بازیکن فوتســال را از 19 

کشــور جهان برای رقابت در این تورمننــت در برزیل جمع 

کردیــم. در پایان این بازی هــا اردن و به دنبال آن مالزی در 

صدر قرار گرفتند. 

جایــزه ی تیــم برنده، یــک کاپ و بلیط ســفر هوایی جهت 

حضور در مســابقه ی نیمه نهایی هلند و کاســتاریکا بود. ما 

هم چنین مشــتاق Eager بودیم تا به طرفداران کیاموتورز 

یک ســفر غافلگیرانه بــه برزیل هدیه کنیــم. بدین منظور 

Kia Motors World- کبی درنگ در صفحــه ی فیس بــو

wide، مسابقه ی»منو برب برزیل« را به راه انداختیم که در آن 

هوادارانی که بهرتین عکس ها با موضوع شادی جام جهانی 

را فرســتاده بودند، برنده ی بلیط این ســفر شدند. هر چند 

بــرای انتخاب بهرتیــن عکس هــا از میــان آن همه عکس 

خالقانه اوقات سختی داشتیم.

بــه عنــوان حامی رســمی جام جهانــی فوتبال، بــا افتخار 

می خواستیم داســتان های فوتبالی واقعی از رسارس جهان 

را به منایش بگذاریم و نشــان دهیم کــه چگونه یک ورزش 

می توانــد تاثیر Impact شــگفت انگیزی بر جهان داشــته 

باشد؛ مانند داستان شگفت انگیز Crown Trace FC، یک 

کلوب فوتبالی که جامعــه ی اطرافش را برای ایجاد جهانی 

بهــرت از طریق فوتبــال تغییر داد. اما امتــام جام جهانی به 

معنای متام شدن شگفتی ها و غافلگیری ها نیست. داستان 

Crown Trace FC ثابــت کــرد که یک شــگفتی می تواند 

منجر به شگفتی های بیشرتی شود. کیا برای ادامه ی تعهد 

به »شگفتی ســازی«، می خواهد به طرفداران بیشــرتی این 

شانس را بدهد که غافلگیر شوند. 

طرفــداران کیاموتــورز همیشــه غافلگیــر خواهنــد شــد. 

جام جهانی تنهــا گوشــه ای از اقدامــات غافلگیرانه ی این 

رشکــت را بــه منایــش گذاشــت؛ منتظــر غافلگیری هــا و 

هیجان های بعدی باشید!
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رضا سمیعی زفرقندی نــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Aگرید سازمانی عاملیت:

117کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهران شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

89 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

107.84مـجمـوع  امـتـیــازات:

سید سامان شجاعی نــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Aگرید سازمانی عاملیت:

643کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

شیراز شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

89 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

92.32مـجمـوع  امـتـیــازات:

خسروانینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Aگرید سازمانی عاملیت:

443کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

سمنان  شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

93 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

91.42مـجمـوع  امـتـیــازات:

سجاد باژداننــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Aگرید سازمانی عاملیت:

571کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

خرم آباد   شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

94 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

97مـجمـوع  امـتـیــازات:

آخرین نتایج گریدبندی عاملیتهای مجاز  شرکت اطلس خودرو

جدیدتریننتایجگریدبندیعاملیتهایاطلسخودرواعالمشــد؛طبقآخرینارزیابیانجام
شــدهدرسهماههینخستسالجاری،4عاملیتموفقبهکسبگریدA،21عاملیتگرید

Bو7عاملیتگریدCراکسبکردند.
عاملیت117تهرانبهمدیریتآقایرضاســمیعیزفرقندی،عاملیت443سمنانبهمدیریت
آقایخرسوانی،عاملیت571خرمآبادبهمدیریتآقایسجادباژدانوعاملیت643شیرازبه
مدیریتآقایسیدسامانشجاعی،چهارعاملیتیبودندکهموفقبهکسبگریدAشدند.

تعمیرگاه مرکزینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

100کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهران  شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

83 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

95.88مـجمـوع  امـتـیــازات:

پیشتاز خودرو گیلنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

234کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

رشتشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

84 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

89.51مـجمـوع  امـتـیــازات:

معینی - زمانی  نــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

121کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

کرج شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

84 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

86.49مـجمـوع  امـتـیــازات:

احمدی - نعمتینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

251کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

قزوینشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

83 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

90.21مـجمـوع  امـتـیــازات:

عباس حاجی نیلی نــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

311کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

اصفهانشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

83 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

99.46مـجمـوع  امـتـیــازات:

مهدی هاشمی سیگارینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

424کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

مشهدشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

83 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

92.3مـجمـوع  امـتـیــازات:

احمد قناد باشینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

322کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

یزدشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

82 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

85.51مـجمـوع  امـتـیــازات:

اسماعیل آخوندی خضرآبادنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

331کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

قمشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

81 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

89.17مـجمـوع  امـتـیــازات:

رحیم برزگر کهنمویینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

521کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تبریزشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

81 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   2رتـبـــــــــــــــه

80.23مـجمـوع  امـتـیــازات:

بزرگ روشن نــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

223کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

بابلشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

81 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

96.59مـجمـوع  امـتـیــازات:

امیر حسین محسنیاننــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

101کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهرانشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

81 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

93.39مـجمـوع  امـتـیــازات:
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رسول قربانیاننــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

532کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

زنجانشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

73 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   3رتـبـــــــــــــــه

77.93مـجمـوع  امـتـیــازات:

علیزادهنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

342کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

همدانشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

72 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   2رتـبـــــــــــــــه

71.35مـجمـوع  امـتـیــازات:

نام عاملیت مجاز
گـریــد 
سازمانی 
عاملیت 

كـــــد 
عاملیت 
مجـــاز

شهـــر 
عاملیت 
مجـــاز

آخریـن 
امتیـاز 
ارزیابی 

مجمـوع 

امتیازات

رتبه
 ISQI

6594.811%تهرانC105اسامعیلشیداییکندوانی

6991.061%تهرانC112سیدامیرحسینی

7284.122%تهرانC114عبدالرضامحمدیطامه

6473.812%گرگانC211محمودجاللی

7076.752%مالیرC341حبیبالهفرهادیفر

7475.012%كرمانC451جاویدامیری-یوسفامیریمقدم

6273.472%اهوازC611رشكتخوزستانگلماشین

کارکین آرمنیانسنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

111کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهران شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

76 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

100.51مـجمـوع  امـتـیــازات:

بالیراننــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

103کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهران شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

78 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

95.75مـجمـوع  امـتـیــازات:

گوهر صنعت گیلنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

233کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

رشتشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

74 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

97.41مـجمـوع  امـتـیــازات:

علیرضا سیاسینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

422کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

مشهدشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

81 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

93.91مـجمـوع  امـتـیــازات:

احمد نادری علمداردهینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

221کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

ساریشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

79 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

92.6مـجمـوع  امـتـیــازات:
3

فرخ ترابینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

442کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

شاهرودشهـر عاملـیـت  مـجــاز:

78 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

100.98مـجمـوع  امـتـیــازات:

یحیی سلمانینــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

115کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

تهران شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

76 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   1رتـبـــــــــــــــه

94.42مـجمـوع  امـتـیــازات:

کامبیز پور رستگارنــام  عـاملـیـت مـجـــاز: 

Bگرید سازمانی عاملیت:

232کــد  عاملـیـت مـجـــاز:

رشت شهـر عاملـیـت  مـجــاز:

75 %آخرین امتیاز ارزیابی:

: ISQI   2رتـبـــــــــــــــه

78.99مـجمـوع  امـتـیــازات:
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چطور فضای خسته کننده را  ارزان تغییر دهیم؟ )قسمت اول(
اگر مبلامن و وسایل خانه برای شام خسته کننده شده است، 

راه های آسانی برای تازگی بخشیدن به فضای داخلی بدون 

رصف هزینه ی گزاف وجود دارد. یک تغییر کوچک می تواند 

تفاوت زیــادی به وجــود آورد. بــا جابه جایی دکوراســیون، 

تغییرات محسوسی در این فضای خسته کننده ایجاد کنید.

انعکاس

اضافه کردن ســطوح منعکس کننده ی نور، یک اتاق ساده را 

روشــن تر و بزرگ تر جلوه می دهد. یک ظرف شکالت خوری 

کریســتال روی میــز و یک ســینی آینــه ای روی طاقچه، به 

فضای یکنواخت اطــراف خود جلوه ی خاصی می بخشــد. 

قاب عکس های شیشه ای، زیرلیوانی های آینه ای و مجموعه 

کریستال های سه  تایی یا پنج تایی از دیگر گزینه های خوب 

هســتند. پوشاندن میزهای چوبی با شیشــه، آنها را براق تر، 

متیزتر و پرجلوه   می ســازد. با هر بار کنار زدن پرده یا روشــن 

کردن چراغ، این تغییرات محسوس را حس خواهید کرد.

استفادهازگلوگیاه

گیاهان با رنــگ و بافت خاص خود طبیعــت را به خانه ها و 

فضــای داخلی می آورند. مراقبــت از گیاهانی که مخزن آب 

داشته و نیازی به خاک ندارند )هیدروپونیک( راحت تر است. 

گیــاه مار را می توانیــد به راحتی پــرورش داده، با برگ های 

آن خانه های دارای ســقف های کوتاه را بلندتر نشان دهید. 

فوتوس، گیاهی اســت که خراب منی شــود و می توان از آن 

برای سبز نگه داشنت اطراف یک پنجره یا یک نرده استفاده 

کرد. آگلومنا، پاپیتال و گندمی هر سه جزء گیاهانی هستند 

که دکوراسیون شام را زیباتر می کنند.

رنگکردن

رنگ کردن همیشه بهرتین گزینه برای تغییر فضای داخلی 

بوده است. با گرفنت ترک ها، تورفتگی ها، رضبه ها و انتخاب 

رنگ مناســب خانه ی خود را پرجلوه کنید. رنگی را انتخاب 

کنید که با وســایل و دکور شام هامهنگ باشد. با رنگ های 

متفاوت می توانید قسمت هایی از اتاق مثال اطراف شومینه را 

به طور خاص جلوه دهید. با آگاهی از روانشناســی رنگ ها، 

شادی و انرژی را به محل زندگی خود آورید.

آرایــه

خشــم
یک شــب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دكان نجاری 

شــد. نجار عادت داشت موقع ترک کارگاه، وسایل كارش را 

روی میز بگذارد. آن شــب، نجار اره اش را روی میز گذاشــته 

بود. همین طور كه مار گشــت میزد، بدنش به اره گیر کرد و 

كمی زخم شــد. مار خیلی عصبانی شد و برای دفاع از خود 

اره را گاز گرفت. این کار ســبب خون ریزی دور دهانش شــد 

و او کــه منی فهمید چه اتفاقی افتــاده، از این كه می دید اره 

دارد به او حمله می كند و مرگش حتمی است، تصمیم گرفت 

بــرای آخرین بار از خود دفاع كرده و هر چه شــدیدتر حمله 

كنــد؛ بنابراین بدنش را به دور اره پیجاند و مدام فشــار داد. 

صبــح كه نجار به کارگاه آمد، روی میز به جای اره، الشــه ی 

ماری بزرگ و زخم آلود دید كه فقط و فقط به خاطر بی فکری 

و خشم زیاد مرده بود.

 ما در لحظه ی خشــم می خواهیم به دیگــران صدمه بزنیم، 

ولی بعد متوجه می شــویم که به جز خودمان كس دیگری را 

نرنجانده ایم و موقعی این را درك می کنیم كه خیلی دیر شده 

است ...

زندگی بیشــرت به گذشــت و چشم پوشــی احتیــاج دارد؛ از 

اتفاق هــا، از آدم ها، از رفتارهــا و از گفتارها. باید به خودمان 

گذشت و چشم پوشی عاقالنه و بجا را یاد بدهیم.

داستانک خوردنی هایی برای درمان آفتاب سوختگی
این روزها شدت آفتاب بسیار زیاد شده است. آفتاب سوختگی، 

یکی از اصلی ترین مشــکالتی است که در تابستان به وجود 

می آیــد. در ادامه برخی از مواردی را کــه برای جلوگیری از 

آفتاب سوختگی بسیار عالی هستند، با هم مرور می کنیم.

انــار

این میوه ی بهشــتی رسشــار از ویتامین های مختلف است 

و خــوردن آن هرگز شــام را دچار مشــکل منی کند، بلکه در 

بیشــرت مواقع می تواند به شــام کمک هم بکند. این میوه، 

رسشــار از آنتی اکسیدان هاست و از پوســت شام در مقابل 

اشــعه های UVA و UVB محافظــت می کنــد. خــوردن هر 

روزه ی این میوه ی خوشــمزه، کمک شایانی به جلوگیری از 

آفتاب سوختگی پوست شام خواهد کرد.

گوجهفرنگی؛ضدآفتابطبیعی
متخصصان انگلیســی دانشگاه نیوکســل، با انجام یکرسی 

آزمایشــات جدیــد متوجــه شــدند خــوردن فرآورده هــای 

گوجه فرنگی برای حفاظت از پوست در برابر آفتاب سوختگی 

و نیز پیشگیری از پیری پوست ناشی از متاس با نور خورشید، 

مفید است.گوجه فرنگی حاوی ترکیبی به نام لیکوپن است 

که با پیری مقابله می کند. 

شکالتتلخ؛ضدآفتابخوشمزه

از  آنتی اکسیدان قوی و غنی  تلخ نوعی  آنجا که شکالت  از 

فالوونوئید است، از پوست در برابر آفتاب سوختگی و رسطان 

محافظت می کند. فالوونوئید، نور ماورای بنفش را به خود جذب 

کرده و التهاب را کاهش می دهد. در صورت مرصف روزی تنها 

56 گرم شکالت تلخ، خطر بروز رسطان کاهش پیدا می کند.

سبزیجاتنارنجیهمچونکدوحلوایی
هویج و کدوحلوایی حاوی بتاکاروتن اســت که به طور موثر 

کاهش دهنده ی آفتاب سوختگی است. هر چه گیاه رنگی تر 

باشــد، قدرت محافظتی آن در برابر اشــعه ی ماورای بنفش 

بیشــرت اســت و آثار پیری و رسطــان پوســت را نیز کاهش 

می دهــد. کدوحلوایی میوه ای اســت که گرچــه کم تر مورد 

استقبال قرار گرفته اســت، اما بهرتین دوست برای موهای 

آسیب دیده و رنگ شده به شامر می رود؛ به خصوص موهایی 

که بارها و بارها رنگ و دکلره شده است. 

سبزیهایبرگسبزوکاهو

این نوع ســبزی ها حاوی کاروتنوئید و آنتی اکســیدان هایی 

مانند لوتئین اســت که از پوست در برابر آسیب نور خورشید 

و بیامری های پوســتی محافظت می کند. مرصف اسفناج، 

کلم پیــچ و بــرگ چغندر خطر رسطــان را 50 درصد کاهش 

می دهد. کلم بروکلی نیز مفید اســت و برای به دست آوردن 

اثر مثبت آن کافی است روزی نصف پیامنه مرصف کنید.

ماهی
ماهی ماکرو، ســاملون، ساردین، قزل آال و شاه ماهی غنی از 

اســید چرب امگا 3 است که خطر بروز مالنوما کشنده ترین 

نوع رسطان پوســت را کاهش می دهد. خــوردن هفته ای 2 

وعده ماهی برای محافظت از پوست کافی است. مکمل های 

روغن ماهی نیز در کاهش آفتاب سوختگی موثر است.

تندرستی راز 

روز درگذشت شهریار؛ »روز شعر و ادب فارسی«

گودال های ماه، پناهگاه های آینده ی انسان

 -  1285 )زاده ی  تربیــزی  بهجــت  محمدحســین  ســید 

درگذشته ی 1367( متخلص به شهریار )پیش از آن بهجت( 

شــاعر ایرانی اهــل آذربایجان بــود که به زبان هــای ترکی 

آذربایجانی و فارســی شعر رسوده  است. وی در تربیز به  دنیا 

آمد و بنا به وصیتش در مقربةالشــعرای همین شهر به خاک 

سپرده شــد. در ایران روز درگذشت این شاعر معارص را »روز 

شعر و ادب فارسی« نام گذاری کرده اند.

مهم ترین اثر شهریار منظومه ی »حیدربابایه سالم« )سالم به 

حیدربابا( است که از شاهکارهای ادبیات ترکی آذربایجانی 

به شــامر می رود و شاعر در آن از اصالت و زیبایی های روستا 

یاد کرده  است. این مجموعه در میان اشعار مدرن قرار گرفته 

و به بیش از 80 زبان زنده ی دنیا ترجمه شده است. 

شــهریار در رسودن انــواع گونه های شــعر فارســی - مانند 

قصیده، مثنوی، غزل، قطعه، رباعی و شعر نیامیی- نیز تبحر 

داشته  اســت. از جمله غزل های معروف او می توان به »علی 

ای هــامی رحمت« و »آمــدی جانم به قربانت« اشــاره کرد. 

شهریار نسبت به امیراملؤمنین علی بن ابی طالب )ع( ارادتی 

ویژه داشــت و هم چنین شــیفتگی بسیاری نسبت به حافظ 

داشته  است.

مجموعه تلویزیونی شــهریار که به کارگردانی کامل تربیزی 

در ســال 1384 ساخته شــده و در آن جلوه هایی از زندگی 

این شــاعر به تصویر کشیده شده  اســت، در سال 1386 از 

طریق شبکه دوم سیام به منایش درآمد و از جانب مردم مورد 

استقبال فراوان قرار گرفت.

نقل مکان کردن به معنی یافنت مکانی جدید برای زیســنت 

است و 45 سال پس از این که انسان برای نخستین بار روی 

سطح ماه قدم گذاشت،  این قمر درخشان هنوز کوچک ترین 

روی خوشــی برای راه دادن انســان ها به خود نشــان نداده 

 اســت. ماه از نامناسب ترین محیط های زندگی در جهان به 

شامر می رود. در این قمر به  جای امتسفر خالء شدید وجود 

دارد؛ درجه حرارت هوا در روزهای یك ماهه ی آن از انجامد تا 

جوشش، نوسان شدید دارد و سطح آن نیز توسط تشعشعات 

كیهانــی و فرابنفش مبباران می شــود؛ ریزشهاب ســنگ ها 

همــواره ســطح مــاه را نشــانه  گرفته انــد و در صورتــی كه 

مجموعه ای روی این كره بنا شــود، این شهاب ســنگ ها به 

همــراه خاك زبــر و مخرب می توانند متامــی تجهیزات را به 

تدریج نابود کنند.

مدارگرد LRO در ســال 2009 در مــدار ماه قرار گرفت تا به 

كمك تجهیزات و دوربین هایش بتواند ســطح كره ی ماه را با 

جزئیاتی دقیق تر از همیشه بررسی كند. ناسا با به  كار گرفنت 

الگوریتمی جدید، توانست بیش از 200 چاله را روی سطح 

ماه شناســایی كند. وسعت این چاله  ها از 5 مرت تا 900 مرت 

متغیر اســت و تنها نكته ی مشرتك میان آنها این است كه بر 

خالف حفره های ماه، دیواره ی این چاله ها از زاویه ی بســیار 

تندی برخوردار است و سایه  ای غلیظ دهانه ی آنها را پوشانده 

و ایــن نویــد را می دهد كه شــاید این چالــه دهانه ی غاری 

زیرزمینی باشد كه در این صورت، چنین غارهایی می توانند 

به اقامتگاه های آینده ی انسان ها تبدیل شوند.

مناسبت ماه

علمــی

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com23 22

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 50        شهریور 1393

دانستنی ها دانستنی ها



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

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

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

37528811 (051)422مشهدعلیرضا سیاسی15
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 385398289174693777 (051)424مشهدمهدی هاشمی سیگاری16

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

کد پستی 6164813545

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

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

کد پستی 3616798411

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

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

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

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

24
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

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

کد پستی 6719734549

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

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

کد پستی 2593282851

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

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

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

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

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

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

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

کد پستی: 6513684697

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

1393/06/01

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




