


در حالــی روزهــای پرتــب  و تــاب جام جهانــی فوتبال را پشــت رس 

می گذاریم که اطلس خودرو، پیام آور نشــاط و هیجان در مســابقات 

جام جهانــی، هم گام با کیا موتــورز در کنار این رویداد ورزشــی قرار 

گرفته است.

کیاموتورز که در رسارس جهان به برندی ورزش دوســت شــهره است، 

هم چنین با التزام منایندگی های رسمی خود در رسارس دنیا نسبت به 

انجام تعهدات برند مسئول، هویت خود را تکامل می بخشد. از این رو 

اطلس خــودرو نیز که پیامنی دیرینه بــا ورزش دارد و پیش از این در 

ورزش هایی چون تنیس و اســکی، حضوری پررنگ داشــته اســت، 

این بــار با آغاز مســابقات جام جهانی 2014 برزیل از کلوپ رســمی 

ورزشی Atlas Cup رومنایی کرد.

هدف اصلی این کلوپ ورزشــی ایجاد فضایــی جهت تبادل نظر در 

خصوص مباحث ورزشــی و سالمت جامعه و همچنین تقویت انگیزه 

و روحیه ورزش دوســتی در میان نوجوانان و جوانان بوده اســت؛ این 

فضای مجازی مجموعه ای رسگرم كننده و هیجان انگیز شامل اخبار، 

تصاویــر، فیلم و مهمرت از آن مســابقه، جایزه و قرعه كشــی اســت و 

ثبت نام در آن برای همه عالقه مندان آزاد و رایگان است.

برگزاری مراســم قرعه کشــی و اختصاص جوایز نقدی و غیرنقدی به 

برگزیدگان، در غالب کلوپ اطلس کاپ و ایجاد رشایط برابر و رایگان 

بــرای همه ی هموطنــان ایرانی جهت رشکت در این قرعه کشــی، از 

جملــه تالش های رشکت اطلس خودرو، به عنوان یک برند مســئول، 

برای گام برداشنت به سوی تقویت روحیه ی ورزشی جامعه است.

اطلس خودرو بر این باور است كه هر رشکت تجاری وظیفه سنگینی 

در قبال رشــد و ســالمت جامعه بر عهده دارد، بدون شك منی توان 

نقش تأثیر گذار ورزش را در پویایی جسمی و روحی همه اقشار جامعه 

بــه ویژه جوانــان نادیده گرفت. امید داریم بــا انجام این حرکت های 

فرهنگی هر چند کوچک، در ایجاد روحیه ی ورزشــی و تزریق نشاط 

به خانــواده ی اطلس و از آن مهم تر خانواده ی بزرگ ایرانی ســهمی 

داشته باشیم.
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ســرمقالــه



کیا رقبا را پشت سر گذاشت 
کیاموتورز در رقابت "سبزترین خودروساز آمریکا" هونداموتور را شکست داد.

بــرای نخســتین بــار از زمانــی کــه اتحادیــه ی دانشــمندان منتقــد، بررســی میــزان دوســت دار 

محیط زیســت بــودن خودروســازها در ســال 1998را آغــاز کــرده اســت، تــا ســال گذشــته، 

ــاء  ــود را ارتق ــازات خ ــدی، امتی ــن رتبه بن ــارض در ای ــی ح ــده ی اصل ــت رشکت کنن ــر هش ه

ــا  ــزوز خودروه ــه اگ ــا از لول ــار آالینده ه ــر انتش ــدت ب ــه ش ــدی ب ــن رتبه بن ــیده اند. ای بخش

متکــی اســت. نکتــه ی کلیــدی قهرمانــی کیــا از نظــر ایــن اتحادیــه مــواردی چــون موتورهای 

کوچــک و توربوشــارژ و در عیــن حــال معرفــی نســخه های الکرتیکــی - هیربیدی از خــودروی 

پرفــروش اش یعنــی کیــا اپتیامســت. 

اگرچــه هونــدا در برخی از مقوله ها پیرشو بود اما نتوانســت با خــودروی آکوردش در بخش 

خودروهای سایز متوسط، پا به پای اهداف »سبز« پر رسعت رقابت کند؛ هر چند آکورد به عنوان 

یک هیربید الکرتیکی- بنزینی نیز در دسرتس است.

هوندا در این گزارش مقام دوم را به دســت آورد. ســه خودروی تویوتا، نیسان و فولکس واگن 

فروش جهانی از مرز 30 میلیون گذشت
کیا اعالم کرد مجموع فروش جهانی اش از زمان تولید نخســتین ون ســه چرخ کره ای در سال 

1962 یعنی 52 سال پیش تا امروز، مرز 30 میلیون را درنوردید. گرچه تصور 30 میلیون خودرو 

کار دشواری به نظر می رسد، اما گفتنی است اگر 30 میلیون اپتیام )با نام معروف k5( را سپر 

به سپر در یک صف قرار دهیم، چیزی حدود 40.000 کیلومرت معادل 3.6 برابر محیط زمین را 

در برمی گیرد. کیاریو با فروش 3.460.000 دستگاه، تا کنون مشهورترین خودرو بوده است. بعد 

از کیاریو، دومین خودروی معروف، کیااسپورتیج با فروش حدود 3.110.00 دستگاه بوده و به 

دنبال آن کیاسورنتو با فروش جهانی حدود 2.020.000 از زمان معرفی اش در سال 2004، قرار 

گرفته اســت. این موفقیتی است که آسان حاصل نشده است. این نتیجه ی میزان سازی دقیق 

و تغییرات در خود رشکت کیاست که با هنجارسازی مدیریتی در زمان بحران اقتصادی آسیا در 

دهه ی 1990 آغاز شــد؛ ســپس با گسرتش فروش جهانی در مناطقی چون آمریکای شاملی و 

اروپا ادامه یافت و آنگاه در ســطح بین املللی اعتبار بیشــرتی کسب کرد. در سال 2007، کیا 

تصمیــم گرفت با معرفی رویه ی رشکتی جدیدش که حول تکنولوژی و طراحی خالقانه شــکل 

گرفته بود، فلســفه ی مدیریتی اش را تغییر دهد و آن را از نو بسازد. در نتیجه، کیاسول در سال 

2009 با جایزه ی طراحی Red Dot مورد اســتقبال و از آن زمان به طور منظم در لیســت این 

جوایز قرار گرفت. کیا متعهد است که تنها بهرتین خودروها را برای مشرتیان رستارس جهان مهیا 

سازد و رسیدن به چنین رقم فروشی بدون حضور طرفداران در رسارس این کره ی خاکی را مقدور 

منی داند؛ بنابراین از شام سپاس گزاریم. پیش به سوی 30 میلیون بعدی!!

کیا توسعه ی پایدار عملکردهای تولید داخلی 
را بهبود می بخشد

کیاموتورز اعالم کرد هم زمان با  افزایش فروش و ســطح تولید، تولیدات خودرویی سبز جهانی 

این برند در ســال 2013 نسبت به هر زمان دیگری، پایدارتر و بیشرت دوست دار محیط زیست 

بوده است. در حالی که فروش ساالنه ی کیا با 1.4 درصد رشد به 2.746.643 دستگاه رسیده 

اســت، مترکز بر بهبود توسعه ی پایدار در امکانات تولیدی این برند، این رشد اثرات کم تری بر 

محیط زیست گذاشته است. هم چنین کیا با مترکز بر روی بازیافت، رسمایه گذاری های بیشرت 

در زمینه ی توســعه ی پایدار و کاهش آالینده ها، کاهش مــواد زاید و تکنولوژی جذب گرما در 

سه مرکز اصلی تولید خودرو در کره- هواسونگ، سوهاری و گوانگجو- انتشار دی اکسیدکربن، 

مرصف آب و مواد زاید را کاهش داده اســت. در مجموع این ســه مرکز 1.31 میلیون خودرو در 

سال 2013 - حدود 46 درصد کل تولید جهانی کیا- و 1.26 میلیون موتور تولید کرده اند.

 J.D Power VOSS  2014 پیروزی کیا اسپورتیج در
)بررسی رضایت مالک خودرو(

طبــق اعــالم رشکــت J.D Power در بررســی میــزان رضایــت مالکین خــودرو در آملان، 

کیا اسپورتیج با کسب جایگاه نخست، در رقابتی سنگین در مقوله ی  SUVهای جمع و جور، 

پیروز میدان شد. این گزارش که بر اساس سنجش رضایت کلی راننده در رابطه با خودروها 

و خودروســازان بازار آملان تهیه شده است، مدل های دیگر کیا از جمله مدل های CEED و 

ریو معروف را نیز در فهرست خود دارد. به این ترتیب کیا برای نخستین بار وارد فهرست 10 

سازنده ی برتر شد. این مطالعه، با یک نظرسنجی آن الین، بیش از 18 هزار راننده ی آملانی 

را به طور دقیق مورد مطالعه قرار داد تا ســطح رضایت آنان از خودروهایشــان را بســنجد. 

از رانندگان خواســته شــد کیفیت، قابلیت اطمینــان، جذابیت و هزینه های خودروشــان 

را رتبه بندی کنند. بر اســاس نتایج این مطالعه، اســپورتیج با کســب 83.6 درصد رضایت 

راننــدگان، رضایت بخش ترین SUV جمع و جور و در کل ششــمین خــودروی رضایت بخش 

بود. این در حالی اســت کــه Ceed )دومین خودرو در مقولــه ی خودروهای جمع و جور، با 

کسب 81.2 درصد رضایت رانندگان(، ریو )سومین خودرو در مقوله ی خودروهای کوچک، 

بــا کســب 81.3 درصد رضایت رانندگان( و ونگا )چهارمین خــودرو در مقوله ی MPV های 

کوچک، با کسب 77.4 درصد رضایت رانندگان( همگی توسط مالکانشان در رده های باالی 

رضایتمندی قرار گرفته اند.

در جدول کلی خودروسازان، کیا با کسب جایگاه نخست در مقوله ی  SUV های جمع و جور، 

به رده   ی دهم صعود کرد. بدین گونه کیا نسبت به سال 2013 پنج پله صعود داشته است 

که در این ســال نیز از رتبه ی هفدهم 2012 یک پله صعود را تجربه کرده بود. این ها همه 

نشانگر پیرشفت بلندمدت این برند در زمینه ی سطح رضایت مشرتیان است.

آرتــور مارتینز، معاون بازاریابی کیاموتورز، اروپا گفت:»گــزارش تاثیرگذار J.D Power برای 

رانندگان نوید فرصتی اســت که به بقیه ی دنیا نیز نشــان دهند تا چه حد خودروهایشــان 

برای اســتفاده ی روزانه رضایت بخش اند. کیا اسپورتیج، از زمان عرضه اش، در بین رانندگان 

بــه صــورت ناباورانه ای شــهرت یافت و این موضــوع گواه جذابیــت طوالنی مدت و کیفیت 

بهبود یافته و رضایت مشرتیان  برند کیا و تولیداتش است.«

اســپورتیج با فروش 89.553 دســتگاه در سال 2013 و افزایش ســاالنه ای معادل 10.5 

درصد، پرفروش ترین مدل کیا در اروپاست. این خودروی ارتقاءیافته که در کارخانه ی زیلینا 

در اسلواکی ساخته می شود، اوایل امسال روانه ی بازارهای اروپا شد.

کیاموتورز میزبان »فینال جهانی« 
بازی های بین المللی فوتسال

در حالی که طرف داران فوتبال در رستارس جهان خود را برای جام جهانی 2014 برزیل آماده 

می کنند، کیا برای میزبانی »فینال جهانی« آماده می شود. این مسابقات چندجانبه هم زمان با 

مسابقات بین املللی فوتبال در برزیل برگزار می شود.

8.238 تیم و 41.194 بازیکن آماتور از 19 کشــور جهان، در حالی که مشتاقانه منتظر آغاز 

بزرگ ترین فستیوال فوتبالی جهان هستند، در مرحله ی مقدماتی مسابقات فوتسال کیا با نام

 »Champ into the Arena« رشکت می کنند. مســابقات چندجانبه ی ملی برای انتخاب 

فینالیست ها در ماه می برگزار شد.

پس از مشــخص شدن برندگان این مســابقات چندجانبه، 19 تیم برتر از رسارس جهان برای 

بازی در »فینال جهانی« فوتسال برزیل دعوت شده اند که هم زمان با جام جهانی فوتبال برگزار 

می شــود. فینال جهانی فوتسال در شهر سالوادور برگزار خواهد شد. فینالیست ها هم چنین 

می توانند در دیداری که تنها یک بار در زندگی آنان رخ می دهد، به متاشای رویدادی خاص 

یعنی یک مسابقه ی جام جهانی بنشینند.

فوتسال که در آمریکای جنوبی و طی سال های 1930 شکل گرفت، یک نسخه ی بین املللی 

از فوتبــال پنج نفره با قوانین فیفایی مختص به خودش اســت. تیم ها متشــکل از 6 بازیکن 

هســتند )پنج بازیکن اصلی و یــک ذخیره( و هر نیمه با یک بازی رسیــع و بدون محدودیت 

تعویــض، 20 دقیقه به طــول می انجامد. میلیون ها تن در رسارس جهان ایــن ورزش را انجام 

می دهند و از آن لذت می برند.

 Kinetic Motorsports
نخستین برد با سراتوکوپه را به ثبت رساند

  Pirelli (PWC)،همــراه کیاموتــورز آمریــکا در مســابقات جهانــی Kinetic Motorsports

این هفته در کانادا با ثبت ســه رتبه ی برتر تاریخ ســاز شــد.  این سه رتبه شامل دو برد نخست 

 بــرای یک جفت رساتوکوپه بــود که به طور خصوصی به مســابقه ی خودرویی PWC در محل

Canadian Tire Motorsports Park وارد شــده بودنــد. دو بُرد این پیروزی ها را جیســون 

ولف از مونت ورنون، اواهایو، با رساتوکوپه شامره 36 ریچارد ولف کسب کرد. برد ولف، نخستین 

پیروزی رساتوکوپ توربوشارژ در دومین حضورش طی این فصل است. تاثیرگذاری او در روزهای 

پایانی هفته، در دوره های ســوم و چهارم با برد دیگر و کســب جایگاه دوم ادامه یافت و ولف را 

در باالی جدول مسابقات TC- A Driver نشاند. کیا با این پیروزی، بعد از چهار دور در صدر 

Kinetic Motors-  رتبه بندی خودروســازان قرار گرفته است. راسل اســمیت، مالک و راننده ،

ports، با رساتوکوپ کره ای شامره 38، که هفته را با قرار گرفنت در بین پنج نفر نخست به پایان 

رســانده اســت، گفت:»عملکرد ما در Canadian Tire Motorsports Park نشانگر پلتفرم 

فوق العاده ی رساتوکوپ برای رشکت در کالس جدید TC-A مســابقات جهانی Pirelli است. 

همچنین جیسون ولف، که در پشت فرمان رساتوکوپ استعداد فوق العاده ای از خود نشان داد، 

به وضوح از جمله نیروهایی است که در ادامه ی فصل باید روی او حساب ویژه ای باز کرد.«

به طور هم زمان ســوم شــدند. اتحادیه ی دانشــمندان منتقــد نیز اعالم کرد:»ســه  خودروی 

دیرتویت- فورد، جرنال موتورز و کرایسلر در رده های بعدی جای گرفتند.«
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



نخستین هدف ما کمک به اجتماع است
سید محمد گرامی در جشن اطلس خودرو به مناسبت رتبه یک رضایتمندی مشتری در حوزه فروش خودرو:

براســاس آخرین نتایج ارزیابی اعالمی توســط رشکت بازرســی کیفیت و اســتاندارد ایران )ISQI(، رشکت اطلس خودرو، در خردادماه سال  جاری، در 
حوزه ی رضایتمندی مشــریان از فروش خودروها، نائل به کســب رتبه ی نخســت در میان کلیه ی رشکت های خودرویی کشور شد. بر اساس این 
گزارش، رشکت اطلس خودرو در شــش ماهه ی دوم ســال 92 با افزایش 87 امتیازی و رشــد قابل توجه 13 درصدی نسبت به دوره ی پیش، موفق 
به کســب 709 امتیاز شــد. شاخص های ارزیابی میزان رضایتمندی مشریان در حوزه ی فروش، شامل میزان رضایت از اطالع رسانی رشایط فروش، 
پاســخگویی و نحوه ی ارائه ی اطالعات و برخورد کارکنان منایندگی ها، توجه به خواســته های مشــری، مدت زمان رصف شده جهت طی فرآیندهای 

اداری، نحوه و محل تحویل خودرو از جمله معیارهای ارزیابی رشکت های خودرویی در این حوزه بوده است.
از این رو روزهای پایانی خردادماه امسال، برای خانواده ی اطلس، حامل اخباری خوش بود و موجب شد تا همکاران اطلس خودرو، در جمعی صمیامنه 

موفقیت جدید این مجموعه در کسب »رتبه یک رضایتمندی مشری در حوزه ی فروش« را جشن بگیرند.
29 خرداد ماه امســال جشــن کوچک اطلس خودرو، با حضور مدیران مجموعه و پخش کلیپی که توســط واحد فروش به مناسبت این موفقیت تهیه 
شــده بود، آغاز شــد و پس از آن، حضار ضمن حضور دلگرم کننده ی ســید محمد گرامی ـ مدیر ارشد مجموعه ـ و به خواست ایشان، قدیمی ترین 

اعضای واحد فروش از روز تاسیس مجموعه تا امروز را مورد تشویق قرار دادند.

سید محمد گرامی، قائم مقام گروه خودرویی اطلس داران، 

با تاکید بر این که نخستین هدف ما کمک به اجتامع است، 

گفــت:» بســیاری از فعالیت ها رصفــا درآمدزا بــوده و هیچ 

سودی برای جامعه ندارد، اما فروشی که ما در این مجموعه 

به  دست می آوریم، به طور مشخص 30 درصد آن، رصف امور 

خیریه و کمک به اجتامع می شود.«

وی ادامــه داد:» موفقیت اطلس خــودرو در حوزه ی فروش، 

رصفاً جنبه اقتصادی ندارد؛ چرا که ساخت و تکمیل بهرتین 

و مجهزترین مرکز درمانی کشــور در دســتور کار ماســت و 

تکمیل این بیامرستان، بدون موفقیت ما در حوزه ی فروش 

به دست منی آید.«

سید محمد گرامی، خاطر نشــان کرد:» هدف دوم ما ایجاد 

رشایط کار مولد و فضای تجربه برای نسل جوان است؛ گرد 

هم آمدن عده ای نیروی جوان، برای تالش و تجربه و سعی و 

خطا صورت می گیرد؛ چرا که هیچ فرآیندی در نقطه ی آغاز 

کامل و بدون نقص نیست و موفقیت و رشد مستلزم تجربه، 

آزمون و خطاست تا به کامل برسد.« 

وی با اشــاره به این که رضایت مشــرتی یعنی برآورده کردن 

آنچه که مشرتی می خواهد، تأکید کرد:» برای درک رشایط 

مشــرتی، خودتــان را جای او بگذاریــد و ببینید چه چیزی 

خوشــحالتان می کند. پیشــنهاد می کنم یکی از همکاران 

این مرحله را تجربه کند و به عنوان مشرتی وارد رشکت شود 

و ببینــد از لحظه ی ورود به بخــش انتظامات تا زمانی که از 

رشکــت می رود، چه فاکتورهایی الزم اســت تــا لبخند روی 

لبانش باشد.«

وی تاکیــد کــرد:» اگر این متریــن را انجام دهیــم، متوجه 

خواهیم شــد که ممکن اســت هنوز راه زیــادی در پیش رو 

داشته باشیم و نباید سعی خودمان را در این مسیر متوقف 

کنیم؛ نباید فراموش کنیم که برخورد با مشرتی فقط فروش 

کاال نیست، بلکه ادای عزت و احرتام به او نیز هست.«

ســید محمــد گرامــی در ادامه افــزود:» هر قــدر در ایجاد 

رضایتمندی مشرتی در حوزه ی فروش موفق تر ظاهر شویم، 

این بدان معناســت که بیامرســتان های بیشــرتی ساخته 

خواهد شــد و هر یک از شام به عنوان اعضای این مجموعه 

که در این موفقیت رشیک بوده اید، باید به خودتان ببالید؛ 

چرا که هر کدامتان در این کار خیر سهمی دارید.«

ایشــان ترصیح کردند:» این نخســتین ســالی است که ما 

موفق به کســب این رتبه شده ایم و برای تداوم این موفقیت 

راه درازی در پیــش داریــم. از همــه ی همــکاران مجموعه 

می خواهم در صورت داشــنت هر گونه پیشنهاد در راستای 

بهبود مسیر، آن را مطرح کنند چراکه نیروهای جوان و پویای 

اطلس خودرو مهم ترین رسمایه های این رشکت هستند.«
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



 معیارهــایISQI  جهــت انتخاب بیشــرین 
رضایــت مشــریان در حــوزه ی فــروش، چه 

مواردی بوده است؟ 
ارزیابــی ISQI بــر اســاس چهــار شــاخص اصلــی صورت 

می پذیرد: اطالع رســانی و پاســخگویی، توجه به خواســت 

مشرتی، هزینه و زمان رصف شده، تحویل خودرو.

بـرای   اطلس خـودرو، در یـک سـال اخیـر، 
بهبـود کیفیت خدمات خـود در حوزه ی فروش 
چـه برنامه هایـی را مشـخص و به اجـرا درآورد 
کـه در نتیجـه ی آن امـروز چنیـن موفقیتـی 

حاصـل شـده اسـت؟
واحــد فــروش رشکــت اطلس خــودرو، در ســال گذشــته 

پروژه هایی را جهت بهبود کیفی و کمی سازمان خود تعریف 

کرد. آموزش و طراحی های الزم به فراخور مسئولیت هر یک 

از کارکنــان به آنهــا اعالم و با همــت و یکپارچگی بی نظیر 

برای تحقق آنها قدم برداشــته شد. قطعاً این موفقیت بدون 

حامیت و پشتیبانی ویژه ی مدیریت محرتم ارشد و مهندسی 

بحران ایشان محقق منی شد.

جهت پیگیری ترخیص و توزیع خودرو در شــبکه ی فروش، 

تخصیص به  موقع خودرو به مشــرتیان و جلب رضایت آنها 

به منظور تحویل خودرو با وضعیت ســالمت ظاهری و فنی 

و پیگیری جهت ارســال به موقع خــودرو، برنامه ریزی هایی 

شــد؛ هم چنیــن اعالم رشایــط متنوع فــروش جهت جلب 

رضایــت هرچه بیشــرت مشــرتیان ایــن رشکــت و افزایش 

هدفمند مشرتیان وفادار، آموزش تخصصی کارکنان فروش 

عاملیت هــا و ارائه ی برنامه ی هفتگــی فروش به عاملیت ها 

و مدیریــت تحقــق آن توســط مدیریت محــرتم عاملیت و 

رسگروه های فروش و نهایتاً برنامه ریزی جهت تحویل خودرو 

همراه با اخذ پالک و شناســنامه ی مالکیــت بدون حضور 

مشــرتیان از جمله برنامه هایی بود که جهت بهبود رشایط 

فروش، پی گرفتیم.

 شــام بــه عنــوان مدیــر فــروش رشکــت 
اطلس خــودرو، دلیل اصلی این موفقیت را در 

چه می دانید؟
صداقت در پاســخگویی به مشرتیان، شنیدن خواسته های 

ایشــان، پیگیری کامل مسائل مشــرتیان تا حصول نتیجه، 

شناســایی و ریشه یابی مشکالت و اقدام اصالحی در جهت 

رفع آنهــا، آموزش صحیح کارکنان، بهره منــدی از نیروهای 

مجرب و متخصص و کارآمد، القاء روحیه ی مسئولیت پذیری، 

ایجاد یکپارچگی و همدلی در روابط سازمان فروش با هدف 

حداکــری کســب رضایت مشــرتی، تعریف هــدف اصلی 

)رضایت مشــرتی( و اطمینان از القاء آن در عملکرد کلیه ی 

کارکنان فروش و پشــتیبانی و تســهیل منودن مشــکالت 

پیش رو با تدبیر ویژه ی مدیریت محرتم ارشد.

  چه میزان از این موفقیت را مرهون مهارت و 
پشتکار نیروهای انسانی فعال در بخش فروش 
اعم  اطلس خودرو در رسارس کشور،  شبکه ی 
از نیروهای دفر مرکزی، کارگزاران و مدیران 

عاملیت ها در رسارس کشور می دانید؟
قطعــاً مهم ترین رسمایه و ابزار کســب موفقیت رشکت های 

مشــابه رشکت اطلس خــودرو، نیروی انســانی آن بوده که 

بــه صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بــا رشکــت در ارتباط 

هستند. پس بدون شــک دلیل عمده ی موفقیت رشکت و 

نیز عاملیت ها در جلب رضایت مشــرتی در ســال گذشته، 

بهره مندی از نیروی متخصص و متعهد و کارشــناس در هر 

دو بخش است. 

جــا دارد در اینجا از همــکاری ویژه و صمیامنــه ی مدیران 

عاملیت هــا جهــت بــه کارگیــری کارکنــان متخصــص و 

مســئولیت پذیر و کارگزاران آنها که پل ارتباطی دو مجموعه 

بوده کامل تشکر و قدردانی را داشته باشم.

 بــا توجه بــه این کــه موفقیت یــک برند 
خــودروی خارجی در بــازار، عــالوه بر کیفیت 
محصــول و موفقیــت در پروســه ی فــروش، 
مستلزم حامیت از مشریان در بخش خدمات 
پس از فروش اســت، تا چه اندازه درخشــش 
اطلس خودرو در حوزه ی خدمات پس از فروش 

را در این موفقیت جدید موثر می دانید؟
قطعــاً بخشــی از موفقیــت اخذ شــده مرهون پشــتیبانی 

واحدهــای خدمات پــس از فروش و قطعــات و بازاریابی و 

دیگر واحدها بوده و الزم می دانم مراتب قدردانی و تشکر را 

از مدیران و همکاران آن واحدهای محرتم ابراز و اعالم کنم.

شــایان ذکر اســت ارائه  ی خدمات پس از فروش با کیفیت 

باال، یکی از اصلی ترین ارکان جلب رضایت مشرتی و تبدیل 

ایشان به مشرتیان وفادار رشکت است و موفقیت حاصله در 

واحد فروش، نتیجه ی کســب عنوان نخســت خدمات پس 

از فــروش در بین رشکت های وارد کننده ی خودرو در ســال 

گذشته بوده است.

مهم ترین سرمایه و ابزار کسب موفقیت شرکت  نیروی انسانی آن است
محمود زربخش مدیر واحد فروش اطلس خودرو؛

به مناسبت موفقیت اطلس خودرو در کسب رضایتمندی مشریان در حوزه ی فروش، به رساغ محمود زربخش، مدیر واحد فروش اطلس خودرو رفتیم 
که از زمان آغاز به کار این رشکت از قدیمی ترین همراهان مجموعه اطلس خودرو نیز محســوب می شــود. با او در خصوص این موفقیت گفت و گویی 

داشتیم که می خوانید.

نگاهی به شکل گیری اطلس کاپ؛ از ایده تا عمل
جام جهانــی فوتبــال 2014، برای اطلس خودرویی هــا رنگ و بوی دیگری دارد؛ چــرا که با افتتاح 
کالب اطلــس کــه البتــه به همه ی مــردم ایــران تعلق دارد، فضای تعامل و نشــاط بیشــری 
برای طرفداران فوتبال مهیا شــده اســت. با توجه به این که کیاموتــورز یکی از حامیان اصلی 
جام جهانی اســت، اطلس خودرو نیز به جهت همراهــی و هم گامی با این رشکت، التزام خود را 
با تأســیس کالب اطلس به ورزش فوتبال نشان داده است؛ حال این که تشکیل این کالب از 
نقطه ی شــکل گیری ایده تا اجرا، چه مراحلی را پشــت رس گذاشته تا به تکامل رسیده است، 
موضوعی اســت که در گفت و گو با دســت اندر کاران راه اندازی آن به مباحثه نشسته ایم تا از 

جزئیات و چند و چون افتتاح این کالب باخرب شویم.

 واحد بازاریابــی رشكت اطلس خودرو با چه 
دیدگاه و رویكردی اقــدام به راه اندازی کالب 

ورزشی كرده است؟
 مرضیــه كثیری: هدف اصلی این کالب ورزشــی، ایجاد 

فضایــی جهــت تبادل نظــر در خصــوص مباحث ورزشــی 

و ســالمت جامعــه و هم چنیــن تقویــت انگیــزه و روحیه ی 

ورزش دوستی در میان نوجوانان و جوانان است.

رشکت اطلس خودرو، مناینده ی رسمی کمپانی کیاموتورز، 

كــه امــروزه در رسارس دنیا به عنوان یك برند ورزش دوســت 

شــناخته می شــود، ترویج ورزش در ایران را به عنوان یکی 

از رویکردها و مســئولیت های اصلی خود برگزیده اســت و 

با ایــن نگرش، همواره به حامیت از جامعه ی ورزش کشــور 

و رویدادهــای آن در چارچــوب مســئولیت های اجتامعــی 

اقدام کرده است. اطلس خودرو، بر این باور است كه همه ی 

رشکت های تجاری در قبال رشد و سالمت جامعه، وظیفه ی 

سنگینی بر عهده دارند. بدون شك منی توان نقش تأثیرگذار 

ورزش را در پویایی جسمی و روحی همه ی اقشار جامعه به 

ویژه جوانان نادیده گرفــت. اطلس خودرو، با ورزش پیامنی 

چندین ســاله دارد؛ این رشكت وظیفــه ی حامیتی خود از 

ورزش را با حامیت از تنیس و اســکی آغاز کرد و در برخی از 

رویدادهای مهم ورزشی از جمله مسابقات اسکی شمشک 

در ســال 87، فســتیوال مینی تنیــس در ســال 88، جام  

تنیس کیا در ســال 89 و تنیس فیوچرز کیش در سال 92 

حضور پررنگی داشــت و در نهایت امســال، هم زمان با آغاز 

مسابقات جام جهانی 2014 برزیل از کالب رسمی ورزشی 

اطلس کاپ Atlas Cup رومنایی کردیم.

 ایــده ی اطلــس كاپ چگونه شــكل گرفت 
و این ســایت تا رســیدن به جایگاه فعلی چه 

مراحلی را طی كرد؟
  آتوســا كیازر: اگرچه اطلس كاپ تقریبــاً در طول دو ماه 

شــكل اجرایی به خــود گرفت، اما طــرح اولیه ی آن حاصل 

چندیــن ماه ارزیابی، ایده پردازی و برنامه ریزی اســت كه از 

سال گذشته در واحد بازاریابی آغاز شده بود. اسرتاتژی كلی 

اطلس كاپ ایجاد یك رسانه ی اجتامعی مهیج و رسگرم كننده 

برای عالقمندان به ورزش و دوســتداران كیاست تا این برند 

بیش از پیش جای خود را در میان ورزش دوســتان باز كند. 

كیاموتورز همیشــه یادآور یك برند اسپرت است و تقریبا در 

همه ی رویدادهای ورزشی جهانی بویژه در رشته ی تنیس و 

فوتبال، مناد قرمز رنگ آن خودمنایی می كند.

کالب اطلس كاپ در مدت بســیار كوتاهی راه اندازی شــد، 

پیش از هر چیز نام و شعار اطلس كاپ انتخاب شد و اهداف 

كلی، نقشــه ی سایت و برنامه ی مســابقات و قرعه كشی ها 

طی جلسات مشرتك واحد بازاریابی و انفورماتیك طرح ریزی 

شدند. این مرحله با مترکز بر پیاده سازی تكنیك های امروزی 

جذب مخاطب در رســانه های اجتامعی و ایجــاد وفاداری 

كاربران انجام شد. مسابقات متنوع و جوایز متعددی كه در 

اطلس كاپ برای رقابت های جام جهانی در نظر گرفته شد، 

یكی از این رویكردها بود. 

گام بعدی، تأمین محتوا و طراحی گرافیكی اطلس كاپ بود 

كه ظاهر كامال متفاوتی از ســایر رســانه های اطلس خودرو 

بــرای آن در نظر گرفته شــده بود. گرافیــك اطلس كاپ با 

محوریت معرفی كاراكرتهای انیمیشــنی كیا پیاده سازی و 
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رنگ اســتفاده شــده که هر یک تداعــی کننده ی مفهومی 

است. رنگ سبز )زمین بازی ورزشگاه ها( رنگ قرمز )هیجان 

افراد در رابطه با مســابقات ورزشــی( رنگ زرد )ایجاد حس 

شادی و رس زندگی(.

در خصوص طراحی صفحات سایت، با توجه به پر رنگ بودن 

کمپین جام جهانی 2014، مخاطبان هدف ما، گروه نوجوان 

و جــوان بودنــد؛ لذا از شــخصیت های انیمیشــنی رشکت 

کیاموتورز که بــرای مخاطبان ما جذابیت دارند، اســتفاده 

شــده اســت. طراحی ها باید به گونه ای متفاوت و به دور از 

ســاختار های رســمی رشکت تهیه می شــد تا بتواند ارتباط 

موثرتری برقرار کند. به همین دلیل در طراحی ها از فرم های 

آزاد، رنگ هــای متنوع، عنارص جام جهانی، ایجاد ســاختار 

تصویری انیمیشــن گونه با مفهومی گویا، جهت سهولت در 

برقراری ارتباط با هر بخش در نظر گرفته شده است.

 برای تولید و راه اندازی ســایت اطلس كاپ 
در مــدت زمان كوتــاه، از چه زیرســاخت ها و 

روش هایی استفاده شد؟
 امیــد قنــری: خوشــبختانه مــا از پیــش بــه تهیــه ی 

زیرساخت های اطلس کاپ اندیشیده بودیم و همیشه روزی 

را تصور می کردیم که متام رشکت های گروه از ما بخواهند تا 

باشگاه مشرتیان و یا کالب های مستقل داشته باشند؛ 

لــذا در ایــن خصوص از قبــل پلتفرم و شــبکه ی اجتامعی 

هایپرکالب را به گونه ای برنامه ریزی کرده بودیم که آمادگی 

این اجرا را داشــته باشد، اما همیشــه به دلیل کمبود نیرو 

نتوانســته بودیم بسط و گســرتش این پلتفرم را به حداکر 

برسانیم. 

جام جهانی فرصت و بهانه ی مناســبی بود که در این مدت 

با رصف بیش از 400 نفر ساعت، فشار بسیار زیاد را تحمل 

کنیم و بســط این پلتفرم را به انجام برســانیم. خوشبختانه 

نتیجه ی بســیار مثبتی هــم دریافت کردیــم و کارایی این 

پلتفرم به ما ثابت شــد؛ در طی این مدت کوتاه فشار بسیار 

زیادی به همه ی بخش های تیم وب سایت ها و پورتال ها وارد 

شــد تا این اجرا موفق و آبرومند باشــد و هم اکنون با افتخار 

این موفقیت بزرگ را جشــن می گیریــم و امیدواریم که این 

محصول جدید مقبــول مدیریت و گــروه گرامی قرار گرفته 

باشد و از همه ی همکاران محرتم از جمله واحد سیستم های 

اطالعاتی خودرویی و واحد بازاریابی اطلس که یار و یاور ما 

بودند، سپاس گزاریم.

 برنامه نویســی و تولید ســایت اطلس كاپ 
چگونه انجام شد؟

  زهرا فالحی: ما زمان کوتاهی فرصت داشتیم تا دو کالب 

جام جهانی در هایپر کالبز را راه اندازی کنیم. انجام هر کدام 

از این پروژه ها خود به بیست روز زمان نیاز داشت، ولی به هر 

ترتیب توانســتیم در مدت چهــارده روز یک کار چهل روزه و 

پرفشار را به امتام برسانیم. 

این خود در رسعت توســعه ی نرم افزاری رکوردی محســوب 

می شــد. طی این مدت نیز صد و بیســت درخواست جدید 

توسعه داشتیم که همگی آنها را با موفقیت به انجام رساندیم 

و ایــن امــر با همکاری همه ی دوســتان از جملــه مدیریت 

سیســتم های اطالعاتی خودرویی و واحد بازاریابی رشکت 

اطلس خودرو محقق شد و ما توانستیم به قول و وعده ی خود 

وفا کرده و کالب جام جهانی این رشکت را با امکانات بسیار 

فراتر از وعده ی اولیه به مرحله ی اجرا بگذاریم. 

اینرنتــی  تبلیغــات  و  ســاختار  طراحــی   
اطلس کاپ چگونه انجام شده است؟

  زینب بختیاری: علی رغم متام محدودیت هایی که برای 

طراحی اطلس کاپ وجود داشــت، بایــد نهایت تالش خود 

را بــرای زیبایی و جذابیت این باشــگاه بــه کار می گرفتیم. 

این باشــگاه باید از منونه های مشابه زیباتر و البته کامل تر 

طراحی می شــد. به شــکلی که عالوه بــر جذابیت برصی، 

کلیــه ی نیازهای آتی یک باشــگاه اینرتنتی را تامین مناید. 

تغییرات در ســاختار رضوری و البته با توجه به زمان کوتاه، 

هزینه بر بود. 

آنچــه که به ذهن ما می رســید، محیطی نزدیــک به حال و 

هوای ســایت رســمی اطلس خــودرو و بــا قابلیت های یک 

باشــگاه کامل بود. رنگ قرمز معروف کیاموتورز و اســالیدر 

بزرگ برای منایش هرن اطلس خودرو، نخستین عنارص مهم 

بودنــد. زمینه ی فوتبالی که حس و حال ورزشــی و هیجان 

بازی ها را منایش دهد و با رنگ بندی کیا هامهنگ باشــد، 

نیز از جمله عنارص مهــم دیگر بود. با اضافه منودن میان بر 

گرافیکی به منوها و بخش های صفحه ی اصلی، دیگر تقریبا 

همه چیز برای ورود کاربر به دنیای شگفت انگیز اطلس کاپ 

و کاربری آســان برای رسیدن به بخش های مختلف باشگاه 

فراهم بود. 

خوشــبختانه بــا ورود کاراکرتهــای دوست داشــتنی کیــا، 

جذابیت محیط کامل شــده و زمان تبلیغات اینرتنتی برای 

هدایت کاربران اینرتنت فرارســید. ما از قبل یعنی هفته ها 

پیش از راه اندازی اطلس کاپ در حال بررسی وب سایت های 

پربازدید و برتر ایران بودیم تا بتوانیم اطلس کاپ را به بهرتین 

و بیشــرتین کاربــران اینرتنتی معرفی کنیم. خوشــبختانه 

تا بــه امروز اطلــس کاپ به واســطه ی جمیــع فعالیت ها و 

جذابیت هایی که داشته توانسته است به خوبی نظر کاربران 

را به خود جلب کند و امیدواریم روز به روز شاهد پیرشفت این 

پروژه باشیم.

محتــوای آن در آغاز با معرفــی کالب و تكیه بر رویدادهای 

جام جهانــی 2014 برزیــل تكمیل شــد و به مــوازای آن، 

اطالع رســانی و تبلیغــات آن نیــز كلید خــورد. هم زمان با 

رومنایی اطلس كاپ، معرفی آن نیز از طریق سایت و پورتال 

رســمی اطلس خودرو، ایمیل ماركتینگ، برنهای آنالین در 

 sms ســایت های پربازدید، توزیع بروشــور و پوسرت، ارسال

و انتشــار اخبار در خربگزاری های معترب به مرحله ی اجراء 

درآمد. یكی از رویكردهای اصلی واحد بازاریابی در پروژه ی 

اطلس كاپ، مدیریت محتوای مطلوب با هدف ایجاد فضای 

تعاملی و ارائه ی اطالعات بــه روز به مخاطبین بود كه روند 

رسیــع افزایــش آمار اعضــاء اطلس كاپ، مطالب ارســالی 

كاربران و میزان مشــاركت در مســابقات و نظرســنجی ها، 

نشــان دهنده ی موفقیت اطلس كاپ از زمــان رومنایی آن 

تاكنون بوده است. اطلس كاپ یك رسانه ی تعاملی دامئی 

است و پس از پایان جام جهانی، برنامه های دیگری در پیش 

خواهد گرفت.

 در اطلــس كاپ برای جــذب مخاطبان از چه 

اسراتژی هایی استفاده شده است؟
  مهــدی چراغــی: هدف اصلی مــا در اطلس كاپ ایجاد 

فضایی برای كیاســواران و دوســتداران فوتبــال بود كه در 

محیطی شــاد و پر از رنــگ و هیجان بــا بزرگ ترین رویداد 

ورزشی دنیا، یعنی جام جهانی فوتبال 2014، همراه شوند 

و سعی كردیم برای نیل به این هدف ساز و كارهای مناسبی 

را در نظــر بگیریم؛ از بهره گیری از شــخصیت های كارتونی 

كیا و تم فانتزی سایت گرفته تا تعریف ساز و كار قرعه كشی و 

هدایا. هم چنین در تالش بودیم به نحوی ساز وكار پیش بینی 

نتایج را در نظر آوریم تا مخاطبان ما هر لحظه از جام جهانی 

لــذت بربند و این بار هیجان این رویداد بزرگ ورزشــی را با 

اطلس خودرو و كیاموتورز تجربه كنند.

 طراحی گرافیكی اطلس كاپ بر اســاس چه 

استاندارهایی انجام شد؟
 علی شــفیعی: بطور کلی انسان ها ذاتاً زیبایی را دوست 

دارند. با توجه به پرسش شــام، در اینجا از فرصت استفاده 

کرده پیرامون طراحی گرافیك رشح کوتاهی ارائه می دهم.

طراحــى گرافیــک در واقــع اصطالحــى اســت عــام براى 

تخصصی متشــکل از روانشناســی رنــگ، طراحى حروف، 

تصویرســازی، عکاىس و چاپ به منظور ارائه ی اطالعات یا 

آموزش؛ این اصطالح را نخستین بار ویلیام ادیسون دیگینز 

در ســال 1922 به کار برد. به طور كلــی طراحى گرافیک 

دارای نوعى زبان است با دستور نامعین و با الفبای مشخص 

در حــال گســرتش. ما تنها زمــاىن یک اثر گرافیکــى را به 

درســتى درک مى کنیم که بتوانیم ابتدا زبان آن را بفهمیم. 

زیبایی در یك اثر هرنی هوشــمندانه توام با دانش، اگاهی 

و خالقیــت می تواند موفقیت چشــمگیری را در جلب توجه 

مخاطب هدف به ارمغان بیاورد.

در واقع رنگ ها و یا نقاط روشــن و تاریكی كه نقش عنارص 

اصلــی در یك اثر هرنی را ایفا خواهند كرد، در كنار هم، به 

عنوان یك تركیب می تواند چشــامن ما را نوازش یا بالعکس 

آزار دهد. حال ما می توانیم با حداقل آشنایی با اصول مبانی 

گرافیك در یك اثر هرنی، مخاطبامن را بر رس ذوق آورده و او 

را با هر سلیقه ای مجذوب اثر خود گردانیم. ما با این روش در 

نخستین گام، مطمئنا به موفقیت بزرگی دست یافته ایم. این 

در حالی است که اگر بخواهیم این موضوع را نادیده بگیریم 

و یا با اندكی كوتاهی و عدم آشــنایی با حداقل های مبانی 

گرافیك دســت به كار هــرنی بزنیم، باتوجــه به مقتضیات 

عــرص حــارض و بهره منــدی از هوش مرتبــط، مخاطبان در 

نگاه نخســت به یــاد آثار دیگری كه در واقــع ما از آنها کپی 

برداشته ایم، خواهند افتاد و یا در رشایط ناگوارتر اثر ما كامال 

با نیروی دافعه مواجه خواهد شد. 

بنابرایــن نه تنها آگاهی از اصــول و مبانی گرافیك از جمله 

نیازهای اساســی اســت، بلكه متایــز در اثر هــرنی نیز در 

گروی آشــنایی با شــیوه های متفاوت در گرافیك است. در 

خصــوص طراحی اطلس كاپ نیز ســعی بر آن بوده اســت 

كه ایــن متایزات با بهره گیری از دانــش، آگاهی و خالقیت 

اعامل گردد. در واقع، آشنایی با مخاطب و آگاهی از اصول 

گرافیک و مبانی هرن و شــناخت رنگ ها جهت تحقق هدف 

اطلس کاپ بوده اســت که به همراه خالقیت متام همکاران 

و تالش آنها، موجبات متایز اطلس کاپ با سایت های مشابه 

دیگر فراهم شد. 

  پرســتو عابدین: جهت طراحــی کالب اطلس کاپ، در 

آغــاز ضمن در نظر گرفــنت محتــوای کالب، نیازمند ایجاد 

هویت اصلــی بودیم. اطلس کاپ زیر مجموعه ای از ســایت 

اطلس خودرو اســت که فعالیت های ورزشی را مورد حامیت 

قرار داده و از طریق ایجاد برنامه های رقابتی، بـــا مخاطبان 

خــود ارتبــاط برقــرار می کنــد. نخســتین گام در طراحی 

اطلــس کاپ، طراحــی نشــانه ای مناســب بود کــه گویای 

مفاهیمی چون ورزش، سالمت، هیجان و رقابت باشد.

طراحی نشانه

نشانه ی اطلس کاپ، نوعی نشــانه ی تایپوگرافیک بوده که 

خود زیر مجموعه ای از لوگو تایپ است؛ یعنی طراحی نشانه 

با اســتفاده از ساختار نوشتاری. پس از ایجاد ساختار کلی 

نشــانه، به انتخاب رنگ می رســیم که بســیار حائز اهمیت 

است؛ چرا که در نگاه نخست باید با ایجاد جذابیت برصی، 

گویای نوع کاربری نشانه نیز باشد. در طراحی نشانه از سه 
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



موتورهای اپتیام 2015، شامل 2.4 لیرتی GDI چهارسیلندر 

 GDI توربو اســت. کیا، موتور 2.0 لیرتی GDI و 2.0 لیرتی

توربــو را برای نســخه های EX و SX لیمیتد عرضه می کند؛ 

در حالی که نسخه های LX ، EX و SX  با موتور 2.4 لیرتی 

GDI ارائه می شوند.

اتوماتیــک  گیربکــس  بــا  موتورهــا  ایــن  مــدل  دو  هــر 

شــش رسعته موجودند. در داخــل این خــودرو دکمه های 

تعبیه شــده Embedded بر روی فرمان بــرای کروز کنرتل 
دیده می شود که روی پره ی سمت راست قرار گرفته اند.

هم چنیــن فرمــان تعبیــه شــده در مــدل SX لیمیتــد از 

قســمت های تراش خورده ی جدید و دوخت ســفید متضاد 

بهره می برد. یکی از گزینه های اضافی مدل LX این اســت 

که دارای روکشی مشکی بوده و مهم ترین ویژگی این خودرو 

استفاده از نسل بعدی UVO. Eservices است.

کیــا اعــالم کــرد چهــار UVO. Eservices جدیــد مانند 

شناســایی محدویت های جغرافیایی، رتبه بندی رانندگی، 

هشدار رسعت و هشــدار زمان در سیستم فعال صوتی این 

خودرو تعبیه شده است.

نسل بعدی خدمات الکرتونیکی UVO، که به طور اختیاری 

در نســخه های EX، SX، توربــو SX و نســخه ی اســتاندارد 

انحصــاری SX موجود اســت، مجموعــه ای از ویژگی های 

اضافی تــر را ارائــه می کند کــه اطالعات بیشــرت و بهرتی 

را در اختیــار راننده در پشــت فرمان یــا از راه دور از طریق 

 UVO تلفن هوشــمندش می گذارد. چهار رسویــس جدید

با سیســتم فعال صدا، شــامل تعیین محدوده جغرافیایی، 

امتیــاز رانندگی،  اخطــار Warning رسعــت و اخطار منع 

رفت و آمد ادغام می شــود. در LX نیز نســخه ای از خدمات 

الکرتونیکی UVO بــدون این چهار ویژگی جدید، به عنوان 

یک انتخاب موجود اســت. به این ترتیب طیف وســیعی از 

سیســتم های رسگرمی و تلامتیک نظیر My Poi، راهنامی 

خدمات الکرتونیکی، اتصال 911، شبکه ی مراقبت خودرو 

و تشخیص وسیله نقلیه ی ارائه شده است.

بــه منظور بهبود کارآیــی دکمه های روی فرمــان مربوط به 

کنرتل کروز، این دکمه ها بر روی اســپوک سمت راست قرار 

گرفته اند. فرمان D شکل اسپورت که در SX انحصاری دیده 

می شد، حاال دارای شیارهای جدیدی شده و دوخت تزئینی 

روی فرمــان نیز به رنگ متضاد Antithetical ســفید تغییر 

کرده است. هم چنین می توان برای LX پارچه ی مشکی نیز 

برگزید. اپتیام 2015، همچون گذشته به دو نیرو محرکه ی 

 GDI قدرمتند بــا تکنولوژی تزریق مســتقیم بنزینی II تتــا

مجهز است: یک GDI  چهار سیلندر 2.4 لیرتی یا یک موتور 

توربوی GDI 2 لیرتی. موتور GDI 2.4 لیرتی فقط در SX و 

SX انحصاری موجود اســت. این واحد، توربوشارژ قدرتی از 

نــوع V6 همراه با بازده چهار ســیلندری را ارئه می دهد. هر 

کدام از انتخاب های موتور با یک سیســتم انتقال اتوماتیک 

شش رسعته همراه می شود.

کیا اپتیما 2015 قدرتمند همچون گذشته

به زودی سدان سایز متوسط اپتیام 2015، ساخت کارخانه ی کیای آمریکا واقع در وست پوینت، به همراه نسل بعدی خدمات الکرونیکی UVO و شامری 

از اصالحات دقیق و ظریف داخلی که به منظور بهبود ارگونومی و ارائه ی تجربه ای به مراتب بهر صورت پذیرفته است، از راه می رسد. این خودرو به 

طور قابل مالحظه ای  ارتقا یافته و در نسخه های SX، EX، LX و توربو SX و تودوزی انحصاری SX روانه ی بازار شده است.

کیا اپتیام مدل 2015، همچون گذشــته با رنگ بدنه ی آبی دودی متالیک عرضه خواهد شــد؛ با این تفاوت که در این نســخه ی جدید، نقره ای براق و 

گرافیت پالتینی به ترتیب جایگزین نقره ای روشن و برنز فلزی می شوند.

کیاســورنتوی 2015 که از ســوی رشکت کیاموتورز بسیار هم چنین شیشه جلوی این خودرو در سال 2015، با روکش آگوستیک عرضه خواهد شد که تنها در نسخه ی اوپتیام SX لیمیتد مشاهده شده بود.

مورد ســتایش و تحســین قرار گرفته اســت، در رقابت های 

ساالنه ی فســتیوال گل و الی که در اسنوکواملی واشنگنت 

 برگزار شد، از سوی انجمن مطبوعات خودرویی نورث وست

خانوادگــی  خــودروی  بهرتیــن  عنــوان   ،Northwest

را کســب کــرد. بیــش از بیســت تــن از روزنامه نــگاران 

خودرویــی ایــن انجمن، بــه مــدت دو روز خودروهــا را در 

 مسیرهای مســابقه ی با مانع و نیز مسیرهای هموارتر مورد 

سنجش Measurement و ارزیابی قرار دادند و برندگان را 
در پنج بخش انتخاب کردند. مایکل اسپراگو، معاون اجرایی 

فروش و بازاریابی کیاموتورز آمریکا، گفت:»سورنتوی ساخته 

شده در ایاالت متحده، یکی از معروف ترین خودروهای کیا 

با دینامیک اســپورت و عنارص طراحی ظریف است. کسب 

جایزه ی بهرتین خودروی خانوادگی از سوی NWAPA مهر 

تأییدی بر ترکیب دلنشــین Pleasant ســورنتو از سبک و 

توانایی همراه با تعداد زیادی از ویژگی های ایمنی است.«

 سورنتو 2015 را بیشر بشناسیم
ســورنتو 2015، ارزشــمندی، زیبایی و ایمنــی را به میزان 

برابــر ارائه می کند و این کار را با موتــورV6(GDI)  بنزینی، 

یک بخــش داخلی با ســبک و طراحی بی نظیر، سیســتم 

رسگرمی نسل جدید و سیستم ردیابی نقطه کور کیا به انجام 

می رساند. سورنتو 2015 که با چهار تودوزی ارائه می شود- 

 GDI V6 دارای یــک موتــور SX-Limited و LX، EX، SX

متام آلومینیومی و یک موتور چهارسیلندر GDI 2.4 لیرتی 

پاششی است که برای نسخه ی 2015 ارتقا داده شده است 

تا مرصف سوخت بهینه تری را  ارائه دهد.  

انتخاب ها در سورنتو 2015، شامل در برقی قابل برنامه ریزی 

صندوق عقب، ســقف بازشــوی پانورامیک با یک سایه بان 

برقی یک  تکه، سایه بان های کشویی یکپارچه، صندلی های 

جلویی با تهویه ی هوای دوگانه، تبدیل کننده ی 115 ولتی 

و دستگیره های در درخشان هستند. مدل پایه ی این خودرو 

  GDI V-6از یک موتور چهارسیلندر متام آلومینیوم 2.4 لیرت

نیرو می گیرد و 191 اسب بخار قدرت دارد. طراحی داخلی 

برازنده از ویژگی های دیگر این نسخه از سورنتو است.

سورنتو 2015، یک صفحه ی لمسی Touch هشت اینچی 

Siri-  برای نشان دادن جهت یابی دارد؛ هم چنین  برنامه ی

usXM Traffic2 برای به روزســانی اطالعــات جاده ای در 

زمان واقعی ، یک سیســتم صوتی Infinity3 بســیار عالی، 

رادیوهــای ماهــواره ای SiriusXM، اتصــاالت هندزفیــری 

بلوتوث، تنظیامت خودرو و خدمات الکرتونیکی UVO، نسل 

جدید تلامتیک و رسگرمی کیا را نیز در بر دارد.

درخشش کیاسورنتو،درجاده های صعب و هموار
روزنامــه نگاران خودرویــی انجمن مطبوعات Pacific Northwest، ســورنتو را در مقوله ی بهرین 

خودروهای خانوادگی، در رتبه ی نخست و پیشاپیش شش رقیب دیگرش قرار دادند.

عملکرد عالی و قدرمتندانه ی این SUV معروف کیا، چه در مسابقات با مانع و چه در جاده ها، او 

را به کسب این عنوان نائل ساخت.

انجمن مطبوعات خودرویی 
  Northwest نورث وست

کیاسورنتو  را بهترین 
خودروی خانوادگی اعلام کرد
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تازه های کیا تازه های کیا



چطور به فضای خانه جلوه ای تابستانی ببخشیم

آیا رانندگی طوالنی در پیش رو دارید؟ در این صورت موز بخورید!

تله پورت کردن اطالعات عملی شد

تغییــر فصل یکــی از فرصت هــای ایجاد تغییــر و تحول در 

دکوراسیون خانه است؛ با نزدیک شدن فصل گرما، بد نیست 

چند نکته را برای این تغییرات مدنظر داشته باشید.

• نگاهی به اطراف بیندازید؛ کوسن ها، رومیزی ها، پادری ها، 

لیــوان و فنجان های بــا رنگ گرم همچون »قرمــز، نارنجی، 

زرشــکی و...« را جمع کنید. به جای آنها از سبز روشن، آبی 

روشن، سفید و فیروزه ای استفاده کنید. 

• بــه بــازار بروید و پارچه هــای تَه طاقه را بــه رنگ هایی که 

در پیش به آن اشــاره شــد و معموال به قیمتی ارزان فروخته 

می شوند، بخرید. از همین پارچه ها، رومیزی و رومبلی تهیه 

کنید و یا به پرده و روتختی سنجاق کرده و کوک بزنید.

• از مرجان ها و صدف هایی که در سفرهایتان به دریا جمع 

کرده اید، شــمع های آبی مزین به صدف درســت کنید و از 

آنهــا در کنار وان، میز بغل تخت خــواب و میز جلوی مهامن 

استفاده کنید.

• خوشبوکننده ی اتاق را جلوی دریچه ی کولر آویزان کنید و یا 

روبان های بلند به دریچه گره بزنید تا به وسیله ی باد حرکت کنند.

• قاب عکس بزرگی برای اتاق پذیرایی در نظر بگیرید و در هر 

فصل عکســی متناسب با آن فصل را در آن قرار دهید. برای 

انتخاب بهرتین عکس ها می توانید در اینرتنت جستجو کنید 

و یا آثار نقاشــان بزرگ جهان را ببینید. همچنین گامنه زنی 

برای عکس بعدی برای مهامنان شام هم جالب خواهد بود.

• اگرچه بهرت اســت در ســاعات اوج گرما پرده ها را بکشیم، 

ولــی قبل از آن مقداری آفتاب به خانــه راه دهید و به کل با 

آفتــاب قطع رابطه نکنید، اگر مایل باشــید، شیشــه ها را با 

گواش آبی رنگ کنید تا نور لطیف آبی وارد اتاق شود. گواش 

با آب قابل شستشو است.

• قالی های اضافه را جمع کنید. سنگ و رسامیک منظره ی 

خلوت و خنک و مناســبی برای تابستان است. از سبدهای 

بزرگ ســفید بــرای میوه هــای مصنوعی و گل های روشــن 

مصنوعی استفاده کنید.

اگــر در تعطیالت پیش رو قصد مســافرت جــاده ای دارید و 

می خواهید خودتان رانندگی کنید، حتامً موز میل کنید؛ موز 

می تواند مترکز و رسعت عمل افراد را باال بربد.

موز حــاوی ترکیب موثری به نام »تیروزین« اســت که قدرت 

مترکز را باال می برد و باعث هشیاری بیشرت مغز می شود.

مترکزتان پایین است؟ موز میل کنید. موز مانند مواد غذایی 

دیگری مانند اسفناج، پرتقال، سویا و غیره حاوی ترکیبی به 

نام »تیروزین« اســت که مترکز، هشــیاری و دقت نظر را باال 

می برد. محققان دانشــگاه لیدن هلند به رشکت کننده های 

این پژوهش، مکمل تیروزین داده و به بررسی آنها پرداختند. 

این پژوهش در دو مرحله انجام شد.

در مرحلــه ی نخســت، رشکت کننده هــا آب پرتقــال حاوی 

تیروزین دریافــت کردند و در مرحله ی بعدی آب میوه ی آنها 

با پالسبو جایگزین شد.

محققــان در طــول ایــن دو مرحله، از ایــن رشکت کننده ها 

خواســتند که یک بازی مترکزی انجام دهند. به این صورت 

که ضمن بازی با فلش، روی پرده ی منایشــگر مترکز کنند. 

زمانی که این فلش سبز می شود رشکت کننده ها باید رسیع 

عکس العمل نشــان داده و دکمه ای را فشــار می دادند. اگر 

فلش به رنگ قرمز درمی آمد، الزم نبود دکمه ای را فشار دهند.

محققــان بعد از بررســی عکس العمــل رشکت کننده ها، به 

این نتیجه رســیدند افرادی که تیروزین دریافت کرده بودند، 

واکنش بهرتی از خود نشان داده بودند.

هم چنین محققان به این نتیجه رسیدند مواد غذایی رسشار 

از تیروزیــن مانند موز، می تواند مترکز و رسعت عمل افراد را 

باال بربد. برای همین به افرادی که قرار است در مسافت های 

طوالنی پشت فرمان باشند و رانندگی کنند، توصیه می شود 

موز و مواد غذایی حــاوی این ترکیب موثر را مرصف کنند تا 

مترکزشان بیشــرت شود. اگر شــام هم در تعطیالت پیش رو 

قصد مسافرت جاده ای دارید و می خواهید خودتان رانندگی 

کنید، حتامً موز میل کنید.

آینده با رسعتی باال در حال تبدیل شدن به گذشته و پیوسنت 

به تاریخ اســت. رویاهای گذشــته ی انسان، از قبیل سفر به 

مــاه و تلفن هــای تصویری بــه حقیقت مبدل شــده اند، اما 

ایــده ای مانند دورنوردی یا تله پورت هنوز مانند دیگر ایده ها 

به موفقیت نرسیده است.

بر اســاس گزارش تایــم، فرضیه ی تجزیه ی بدن انســان به 

ریزتریــن اجــزای ســازنده اش و تاباندن این اجــزا در فضا و 

انتقــال آن به نقطه ای دیگر و رسهم بنــدی دوباره ی اجزا در 

نقطه ی تعیین شده، بسیار هیجان انگیز به نظر می آید و در 

عین حال غیر ممكــن. اما دورنوردی یا تله پــورت، اطالعات 

موضوعی متفاوتی اســت كه محققان دانشــگاه دلف هلند 

در پــروژه ای جدیــد، عملی بودن آن را نشــان داده اند. آنچه 

فیزیكدانان هلندی انجام داده اند، شامل نظریه ی درگیری 

كوانتومی است؛ پدیده ای كه انیشتین آن را عملی ترسناك از 

فاصله ی دور توصیف كرد. ذرات درگیر، جفت های فیزیكی 

غیرفعالی هســتند كه حتی اگر از یكدیگر جدا شوند، ایجاد 

تغییــر در یكی از آنهــا در دیگری نیز هامن تغییــر را ایجاد 

می كند.  البته در صورتی كه نظریه ی كوانتوم درست باشد، 

این تعامــل در فواصلی نامحــدود و به صورت مــداوم ادامه 

خواهــد داشــت. این به آن معناســت كه شــدت چرخش و 

جهت یكی از ذرات، نشــان دهنده ی رسعت و جهت حركت 

هم زمان جفت ذره در ســوی دیگر جهان است. دانشمندان 

هلندی با انجام آزمایشی، اصول این نظریه را اثبات كرده اند. 

در این آزمایش فیزیكدانان الكرتون های یك جفت الكرتونی 

درگیــر را درون دو املاس به دام انداختند و در فاصله ی 10 

مرتی از یكدیگر قرار دادند. سپس با ایجاد تغییر در رسعت 

چرخــش الكرتون ها، شــاهد بــروز تغییر در الكــرتون دیگر 

بودند. این آزمایشــی اســت كه در ســال 2009 نیز توسط 

دانشمندان دانشگاه مریلند انجام گرفت، اما در آن آزمایش 

از هر 100 بار، یك بار تغییر الكرتون ها موجب تغییر در جفت 

آنها می شــد. اما آزمایش جدید از موفقیتــی 100 درصدی 

برخوردار بوده است.

آرایــه

تندرستی راز 

علـمی

 خانه ی ما 

نجار پیری خود را برای بازنشسته شدن آماده می کرد. روزی 

او این موضوع را با صاحب کار خود در میان گذاشت. پس از 

گذشت روزهای طوالنی و کار کردن و زحمت کشیدن، حاال 

او به اسرتاحت نیاز داشت و برای رسیدن به آن، می خواست 

صاحب کار او را از کار بازنشسته کند.

 صاحب کار او بســیار ناراحت شــد و سعی کرد او را منرصف 

کند، اما نجار بر خواست و تصمیمی که گرفته بود، پافشاری 

کــرد. رسانجام صاحــب کار، در حالــی که با تأســف با این 

درخواست موافقت می کرد، از او خواست تا به عنوان آخرین 

کار، ساخت خانه ای را به عهده بگیرد.

نجار در حالت تعارف، پذیرفت؛ در حالی که دلش چندان به 

این کار راضی نبود.

 پذیرفنت ســاخت این خانه بر خــالف میل باطنی او صورت 

گرفته بود. برای همین به رسعت مواد اولیه ی نامرغوبی تهیه 

کرد و با عجله و بی دقتی، به ســاخنت خانه مشــغول شد. او 

برای رســیدن به بازنشســتگی خیلــی زود کار را متام کرد و 

سپس صاحب کار را از امتام کار باخرب کرد.

صاحــب کار برای دریافت کلید این آخریــن کار به آنجا آمد. 

زمــان تحویل کلیــد، صاحــب کار آن را به نجــار بازگرداند و 

گفت:»ایــن خانه هدیه ای اســت از طرف من بــه تو به پاس 

سال ها همکاری!«

نجــار، یّکه ای خورد و بســیار رشمنده شــد. در واقــع اگر او 

می دانست که خودش قرار اســت در این خانه ساکن شود، 

لوازم و مصالح بهرتی تهیه می کرد و برای ســاخت آن، متام 

مهارتی را که در کار داشــت، به کار می بــرد. یعنی کار را به 

صورت دیگری پیش می برد.

این داستان زندگی ماست؛

این ما هستیم که زندگیامن را می ســازیم. هر روز می گذرد 

و گاهی ما کم ترین توجهی به آنچه می ســازیم، نداریم؛ پس 

در اثر یک شــوک و اتفاق غیرمرتقبه می فهمیم مجبوریم در 

همین ساخته ها زندگی کنیم.

باید متام ســعی خود را برای ایمن کردن رشایط زندگی خود 

به کار بندیم. فرصت ها از دســت می روند و گاهی بازســازی 

آنچه ساخته ایم، ممکن نیست.

آری ، درست است.

شام نجار زندگی خود هســتید و روزها، چکشی هستند که 

بر میخی از زندگی شــام می کوبند. یک تختــه در آن جای 

می گیرد و یک دیوار برپا می شود ...

مراقب ســالمتی خانــه ای که برای زندگی خود می ســازید، 

باشید!

داستانک

10 تیر روز بزرگداشت صائب تبریزی 

میرزا محّمدعلی صائب تربیزی در حدود سال 1000 هجری 

زاده شد. پدر او تاجری معترب بود. اگرچه اجداد او اهل تربیز 

بوده اند اما خود او در اصفهان به دنیا آمد. خانواده صائب جزو 

هزار خانواری بودند که به دســتور شاه عباس اول صفوی از 

تربیز کوچ کرده و در محله عباس آباد اصفهان ساکن شدند.

صائب در اصفهان به آموخنت علوم عرص پرداخت. در جوانی 

به حج رفت و در بازگشت به مشهد سفر کرد.

صائب در سال 1034 ه.ق از اصفهان عازم هندوستان شد و 

بعد به هرات و کابل رفت. حکمران کابل، خواجه احسن الله 

مشهور به ظفرخان، که خود شاعر و ادیب بود، مقدم صائب 

را گرامی داشت. ظفرخان پس از مدتی به خاطر جلوس شاه 

جهان، عازم دکن شد و صائب را نیز با خود همراه برد.

در ســال 1042 ه .ق صائب به ایران بازگشت و در اصفهان 

اقامت گزید. شاه عباس دوم صفوی به او مقام ملک الشعرایی 

داد. صائب هشــتاد ســال زندگی کرد و در اصفهان دیده از 

جهان فروبســت. درگذشت او در سال 1086 یا 1087 ه.ق 

بوده اســت. آرامگاه او در اصفهان، در محله لَنبان، در محلی 

اســت که در زمان حیات او معروف به تکیه میرزا صائب بود. 

مقربه صائب در باغچه ای در اصفهان در خیابانی که به نام او 

نامگذاری شده است قرار دارد.

صائب تربیزی شاعری کثیرالشعر بود، تعداد اشعار صائب را 

از شصت هزار تا صد و بیست هزار بیت گفته اند. آثار صائب 

جز سه چهار هزار بیت قصیده و یک مثنوی کوتاه و ناقص به 

نام قندهارنامه و دو ســه قطعه، همگی غزل است. افزون بر 

فارسی وی هفده غزل به ترکی آذربایجانی نیز دارد.

 سبک و شیؤه صائب
صائب سبکی را به کامل رساند که چند سده پس از او سبک 

هندی نامیده شــد. او اسلوب معادله یا »مدعا مثل« را بیش 

از دیگر شاعران همروزگارش به کار برده است. نازکی خیال 

و لطافت اندیشه و مضمون سازی های ظریف و معنی های 

بیگانه و باریک در شــعر وی دیده می شــود. ابیات غزل وی 

اســتقالل معنایی دارنــد و در یک غــزل از چندین موضوع 

سخن گفته است.

صائب را شــاعر تک بیت هــا نیز گفته اند.منونه هــای زیر از 

بیت های مشهور اوست:

پاکان ستم ز جور فلک بیشرت کشند   

گندم چو پاک گشت خورَد زخم آسیا

همچو کاغذباد گردون هر سبک مغزی که یافت   

در متاشاگاه دوران می پراند بیشرت

اظهار عجز بر در ظامل روا مدار   

اشک کباب مایٔه طغیان آتش است

به فکر معنی نازک چو مو شدم باریک   

چه غم ز موی شکافان خرده بین دارم

پر در مقام تجربت دوستان مباش   

صائب غریب و بی کس و بی یار می شوی

مناسبت ماه
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دانستنی ها دانستنی ها



اگر می خواهی پــرواز کنی و به موقعیت های بهرت برســی، 

باید کارهایی را که بر دوشت سنگینی می کند و تو را پایین 

می کشد، ترک کنی؛ این امور در بیشرت مواقع واضح نیستند 

و به چشم منی آیند.

از همین امروز رشوع کن و دیگر کارهای زیر را انجام نده:

1- نگــذار نظرات و عقاید دیگران کنــرتل امور زندگی ات را 

در دســت بگیرد؛ اطرافیان ممکن است نام ات را بدانند اما 

داستان زندگی ات را هرگز منی دانند! می دانند چه کارهایی 

انجام داده ای اما منی دانند چگونه! پس نظرات آنها را جدی 

نگیر. آنچه مهم است عقیده ی خودت است نه آنها. همیشه 

باید کاری را انجام دهی که به برای خودت و زندگی ات مفید 

است نه آنچه را که به کار دیگران می آید.

2- به خاطر شکســت های گذشــته رشمنــده نباش؛ گاهی 

شکســت می خوریم و ایــن امری کامالً طبیعی اســت. هر 

چه زودتر ایــن اصل را بپذیری زودتر به موفقیت های بعدی 

می رسی. گذشته آینه ی آینده نیست. شکست دیروز، امروز، 

لحظه ی پیش، شــش ماه گذشته، شانزده ماه قبل … اثری 

روی لحظه ی حارض نخواهد داشت. مهم این است که از این 

لحظه چگونه استفاده کنی.

3- برای رســیدن بــه آنچه می خواهی تصمیــم بگیر؛ هرگز 

منی توانی جایی را که هســتی به قصد رسیدن به موقعیتی 

دلخواه، ترک کنی، مگر این که تصمیم بگیری و اراده کنی. 

باید به سمت و ســویی بروی که موجب اشتیاق و هیجانت 

شود. نادیده گرفنت شور و هیجان موجب می شود هیچ وقت 

با خالقیتــت جریان نیابی. هیجان یعنــی انرژی مضاعف. 

نبودن شور و شوق موجب کاهش انرژی و بی حاصل ماندن 

آن می شود. برای رسیدن به موفقیت، میزان انرژی حرف اول 

را می زند. برای کارهایی که می خواهی انجام دهی تصمیم 

بگیر، برنامه ریزی کن و آن را با اشتیاق دنبال کن.

4- اهدافــی را کــه برات مهم اســت، به جریــان بینداز؛ دو 

انتخاب اصلی در زندگی هر کسی وجود دارد:

1-  پذیرش رشایط هامن گونه که هست!

2-  پذیرش مسئولیت تغییر این رشایط!

شم و احســاس درونی ات را دنبال کن. هرگز از انجام آنچه 

می خواهی بازنایســت. وقتی در زندگی عشق و الهام باشد 

راه را اشتباه منی روی. همین اآلن هر کاری را که می خواهی 

انجام دهی، رشوع کن. فرداهای بسیاری وجود دارد که در 

همه ی آنها حرست امروز را خواهی خورد.

5- کاری بکــن! این که چطور و چه زمانی می میری دســت 

تو نیســت! فقط می توانی درباره ی چگونه زیستنت تصمیم 

بگیــری. هر روز یک فرصت جدید اســت. چشــم اندازت را 

تغییر بده. مثبت باش! چراغی فرا راهت برافروز و از ظلمت 

ناامنی و تردید بیرون بیا. کاری را انجام بده که به خاطرش 

از خودت ممنون باشی. به دنبال بهرتین ها در دیگران باش 

و بهرتین هــای خودت را به دیگــران ارائه کن. خوب زندگی 

کن! از همین اآلن!

6- بــه دنبال انجام کار درســت و صحیح باش؛ اگر فقط در 

حرف به دنبال درســت و بجا بودن باشی، آخراالمر در عمل 

از جاده خارج می شــوی. بــه دنبال موفقیت باش؛ اما هرگز 

خطا و تقصیر را جایگزین خوبی و درستی نکن. چون در این 

صورت توانایی یادگیری ات را از دست می دهی و منی توانی 

با زندگی پیش بروی.

7- از مشکالتی که به نظر پابرجا و همیشگی می رسند، فرار 

نکن؛ همیشــه زندگی را به ســخت تر از آنچه هست تبدیل 

می کنیم. مشــکالت زمانی آغاز می شــوند که یادداشت ها 

جای گفتگو را می گیرند! احساسات نادیده گرفته می شوند؛ 

از عشق بازی ها تنها بازی اش می ماند؛ عشق از منت زندگی 

خــارج می شــود؛ اعتامد و صداقــت رنگ می بــازد؛ ناامنی 

شیوه ی زندگی می شود؛ حسادت عادت و آزردگی بخشی از 

زندگی می شــود و تنها راه حل فرار! فرار نکن، با این رشایط 

رودررو شــو، مســائل را حل کن، ارتباط برقرار کن، تحسین 

کن، ببخش و به کسانی که شایسته اش هستند، عشق بورز. 

8- بــه جای عذرخواهی کردن، برنامه ریزی کن! زندگی یک 

مترین مداوم برای حل خالقانه ی مشکالت است. اشتباهات 

زمانی تبدیل به شکست می شوند که از تصحیح آنها رس باز 

بزنی. همیشه شکست های بزرگ نصیب کسانی می شود که 

به جای برنامه ریزی و اراده کردن معذرت خواهی می کنند.

9- نقــاط مثبت زندگــی ات را نادیده نگیــر؛ آنچه می بینیم 

هامن چیزی اســت که به دنبالش هســتیم. آنچــه را که از 

دســتت برمی آید، انجام بده و بقیه را رها کن! وقتی همواره 

به این فکر کنی که چه چیزهایی می توانستی داشته باشی، 

لذت آن چه را که داری نیز از دســت می دهی. اگر قدردان 

چیزهایــی که داری نباشــی، حتی اگر در زندگی ات شــاد 

باشی، روزهای خوبی نخواهی داشت. 

10- قدر لحظاتت را بدان؛ مــا روزها را به خاطر منی آوریم، 

بلکــه لحظه ها را از پیش چشــمامن می گذرانیم. همیشــه 

می خواهیم حوادث و خاطرات بزرگ را بر روی هم انباشــته 

کنیم و از آن زندگی بســازیم؛ در حالی که فراموش کرده ایم 

زندگی از ذرات و لحظات ســاخته شــده است. با صداقت و 

درســتی زندگی کن و هر لحظه ی  باشکوه این سفر مبارک 

را قدر بدان. زیرا پایان هر سفر و رسیدن به هر مقصد آغاری 

دیگر خواهد بود.

 مدیریت ذهن به چه معناست؟
در حال حارض، نِروسایکولوژی، آگاهی های جدیدی در مورد 

عملکرد درونی مغز ارائه می دهد. از جمله این که تنها زمانی 

می توانیم بگوییم مغز چطور کار می کند که اطالعاتی داشته 

باشیم تا نشان دهد چگونه از آن استفاده می کنیم. 

در مغز هر یک از ما، با هر تجربه، بیلیون ها سلول عصبی و 

تریلیون ها اتصال میان آنی ها در حال تغییرند؛ حتی زمانی 

که خواب هســتیم. ما همیشــه در حال تغییریم و می تواند 

با انتخاب ما یا به طــور تصادفی اتفاق بیفتد. در هر لحظه 

با ماهیت هر صدا، تصویر، فکر و احساســی که در مغزمان 

می گذرد، تکامل می یابیم. همین که درک ماهیت خودتان 

و فعــل و انفعاالتی که متوقف منی شــوند را آغاز می کنید، 

متوجه اهمیت آگاهی و تصمیم گیری خواهید شد.

 ذهن مشوش خودتان را مرتب کنید!
نِروســاینس، عملکــرد ســاختارهای درونی ذهن مــا را که 

نشــان می دهد چه کســی هستیم، آشــکار کرده است. در 

نتیجه امکان تحول بر اســاس این علم به وجود آمده است. 

تصمیامت ذهنــی، گزینه های شــام برای تغیــرات ذهنی 

هســتند. ذهن توسط انتخابی های ما آموزش داده می شود 

و رفتارهــای خــودکار توســط انتخابی های مــا پیرشفت و 

تغییر می کنند. یک نکته ی کلیدی که قدرت شام را آشکار 

می کند، از طرف روانشناس کانادایی دونالد هب مطرح شده 

است. او می گوید:»رشته های عصبی که با هم کار می کنند، 

با هم رشــد می کنند.« این یافته هامن اصل "مترین باعث 

تکامل می شود" است. هر کاری را که مکررا انجام می دهید، 

رشــته های عصبی مغزتان را فعال می کنــد. پس با مترین 

می توانیــد قــدرت مغزتان را آشــکار کنیــد . انعطاف پذیری 

عصبی و ســازگاری مغز همیشه در حال فعالیت است. اگر 

نتیجه ی کارتان را پیش بینی کنید، می توانید انعطاف پذیری 

عصبــی را تجربه کنید. اما اگر به خودتــان اجازه دهید که 

فقط واکنش نشــان دهید، به رضر شــام عمل خواهد کرد. 

ذهن توسط انتخاب های ما آموزش داده می شود و رفتارهای 

خودکار توسط انتخابی های ما پیرشفت و تغییر می کنند. 

به همیــن طریق اگر عادت کنید تا تصمیــامت آگاهانه ای 

بگیرید و به جای واکنش نشان دادن به مشکل، روی راه حل 

متمرکز شوید، می توانید در موقعیت های اسرتس زا ذهنتان 

را مدیریــت کنید. برای این که آرامشــتان را حفظ کنید و با 

ضمیرتان در ارتباط باشــید تا به نتیجه ی مطلوب برســید، 

چهار مرحله ی آسان وجود دارد:

1- مترکزتــان را تغییر دهید: وقتی مشــکلی در ذهنتان 

بزرگ جلوه می کند، مترکزتان را از یک حالت واکنشــی در 

برابر مشکل، به مترکزی بر راه حل مشکلتان تغییر دهید.

2- سوالی مثل این بپرسید: دوست دارید چگونه خامته 

یابد؟ ذهن سوال را دوست دارد و اگر مترکز را برایش فراهم 

کنید، برای جواب جستجو خواهد کرد. وقتی در جستجوی 

پاسخی برای سوالتان هستید، افکارتان راه متفاوتی را دنبال 

خواهد کرد.

3- تنفس،تنفس،تنفس: زمانی کــه با رسعت ثابتی دم و 

بازدم می کنید، متوجه می شــوید که رضبان قلبتان آرام تر و 

به حالت ثابت تری تنظیم می شــود. در مواقع اســرتس زا به 

طور خودکار رضبان قلب بیشرت می شود و سیستم عصبی را 

تحت تاثیر قرار می دهد و شام به جای فکر کردن در مورد راه 

چاره، بر واکنش در برابر مشکل متمرکز می شوید.

4- تصمیمی آگاهانه بگیریــد: عضالت خود را رها کنید؛ 

زیــرا در مواجهه با مشــکل یا خطر، خود بــه خود مضطرب 

می شوید. بدن شام در "واکنشــی های مبارزه یا فرار" آماده 

اســت که شــام را ایمن نگــه دارد، اما اغلــب در مواجهه با 

اتفاق هــا با آرامــش، بهرت عمــل می کند. هنــگام آرامش، 

خالقیت باالتر است و دسرتسی بیشرتی به هوشتان دارید.

به خاطر داشته باشید شــام زندگی خودتان را می آفرینید. 

هرچه بیشــرت از نتایجی که به وجود می آورید، آگاه باشید، 

بیشــرت می توانید به زندگی دلخواهتان برســید. با مدیریت 

ذهن خود در زندگیتان باهوش مبانید.

ذهن خود را مدیریت کنید؛ این  مهم ترین مهارت شماست برای پیشرفت در زندگی این 10 کار را کنار بگذار

نِروســایکولوژی1، دانش کاربردی علوم اعصاب، آگاهی های جدیــدی در مورد عملکرد درونی 
مغــز ارائــه می دهد. ایــن علم به ما می گویــد می توانیم بــا مدیریت ذهن، میــزان بهره وری 

عملکردمان را تا سطح باالیی افزایش دهیم .
این مقاله نوشــته ی شــارلوت توماینو است. شــارلوت توماینو، با 30 ســال تجربه، متخصص 

عصب شناسی است. 
بســیاری از ما به این حقیقت بزرگ که می توانیم بر ذهن خود تســلط داشــته باشــیم، آگاه 
نیســتیم؛ شــاید بعضی از ما در این باره چیزی شــنیده باشــیم، ولی منی دانیم که این یک 
حقیقت علمی اســت! در درجه ی نخست باید به این مســئله آگاه شوید و بعد با مترین این 
مهــارت بزرگ را که مهم ترین مهارت زندگی اســت، در خود پرورش دهید ، مهارتی که زندگی 

شام را متحول خواهد کرد!

وقتی همواره به این فکر کنی که 
چه چیزهایی می توانستی داشته 
باشی، لذت آن چه را که داری نیز 

از دست می دهی. اگر قدردان 
چیزهایی که داری نباشی، حتی 

اگر در زندگی ات شاد باشی، 
روزهای خوبی نخواهی داشت

ذهن توسط انتخابی های 
ما آموزش داده می شود و 
رفتارهای خودکار توسط 
انتخابی های ما پیشرفت و 
Neuropsychology -1تغییر می کنند
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15- نشاندن کودک روی پای رسنشین جلو: 

ترمزهای ناگهانی و یا عمل منودن کیسه ی هوا در تصادفات، 

باعث بروز آســیب دیدگی جدی در کودکان می شود. توصیه 

می شــود از صندلــی کــودک در صندلــی عقــب مطابق با 

استانداردهای کارخانه ی سازنده استفاده شود.

16- خاموش نکردن خودرو بعد از طی مسافت طوالنی: 

برخی از رانندگان بر حســب عادت، در هنگام توقف بعد از 

طی مسافت طوالنی، خودرو را جهت خنک شدن خاموش 

منی کننــد. در حالی کــه درجــا کار کردن خــودرو باعث 

می شــود که سیستم اگزوز داغ شــده و گرمای آن به موتور 

منتقل شــود و در نتیجه موتور هم داغ شود. افزایش دمای 

موتور، باعث جوش آوردن آن و باال رفنت احتامل ســوخنت 

وارش رسســیلندر می شــود. بنابراین بهرت اســت خودرو را 

خاموش کنیم تا خنک شود.

17- سوخت گیری بعد از روشن شدن چراغ بنزین: 

روشــن شــدن چراغ بنزین به راننده هشــدار نهایی جهت 

ســوخت گیری می دهد. برخــی رانندگان همیشــه بعد از 

روشــن شــدن چــراغ بنزین و حتــی طی منودن مســافت 

طوالنی اقدام به سوخت گیری می کنند. خالی شدن باک، 

احتامل ســوخنت پمپ بنزین و ورود ناخالصی های موجود 

در تــه باک را به مدار سوخت رســانی افزایــش خواهد داد. 

لذا حتی املکان بایســتی قبل از روشن شدن چراغ بنزین، 

سوخت گیری صورت پذیرد.

18- استفاده از نور باال در مه: 

این عمل با توجه به وجود رطوبت در هوای مه آلود و انعکاس 

نور، کمکی به بهرت شــدن دید نخواهد کرد. در این حالت 

بهرت است از چراغ مه شکن با نور پایین استفاده شود.

19- نصب باربند در مواقعی که به آن نیاز نداریم: 

نصــب غیررضوری باربند عالوه بر ســنگین کــردن خودرو، 

باعــث ایجاد مقــاوت در حرکت خودرو و بــاال رفنت مرصف 

سوخت می شود.

20- تکیه ی پا به پدال کالچ: 

برخی از رانندگان حتی در بزرگراه هم عادت دارند پای خود 

را به پدال کالچ تکیه دهند. این عمل عالوه بر خستگی پا، 

امکان دارد باعث درگیری جزئی سیســتم کالچ و باال رفنت 

استهالک آن شود.

21- فرشدن هم زمــان پدال کالچ و پدال ترمز در حین 

ترمزگیری: 

ترک 30 عادت غلط در رانندگی و سرویس و نگهداری خودرو

در شامره قبل به چهارده مورد از عادات و شیوه های غلط در رانندگی و رسویس و نگهداری 
خودرو اشــاره کرده و نتایج منفی آن را بررســی کردیم؛ عاداتی که منجر به استهالک خودرو، 

افزایش ترافیک شهری، بروز تصادفات و برخی ناهنجاری های اجتامعی می شود.
عدم استفاده از چراغ راهنام حین گردش،  عدم استفاده از فالرش در زمان ترمزگیری ناگهانی، 
عــدم رعایت فاصله ی طولی بــا خودروی جلویی در بزرگراه، بیرون ریخــن زباله به بیرون از 
خــودرو، حرکت کردن بــا فاصله ی کم از خودروی جلویی، پایین آوردن شیشــه ی اتومبیل در 
تابستان و در حین حرکت در بزرگراه،  ادامه ی رانندگی در حین خواب آلودگی، صحبت کردن 
با تلفن همراه یا ارســال پیام کوتاه، عدم اســتفاده از کمربند ایمنی، عدم تعیین مسیر قبل 
از رســیدن به تقاطع، استفاده از بوق برای سالم و خداحافظی، افزایش رسعت خودرو هنگام 
زرد شــدن چراغ راهنام، پارک منودن خودرو در مناطق پــارک ممنوع، عدم توجه به نقاط کور 
اطراف خودرو، مواردی بود که در شــامره پیشــین به آنها اشاره کردیم. در این قسمت موارد 

دیگری را بررسی می کنیم.

گردآوری و ترجمه:
جواد نفری
سمــت:

سرپرست 
تعمیرگاه مرکزی

زمانــی که پدال کالچ را حین ترمزگیــری، هم زمان با پدال 

ترمــز می فشــاریم، در واقع حالــت ترمز موتــوری را از بین 

خواهیم برد. توصیه می شود هنگام گرفنت ترمز فقط پدال 

ترمز را فشــار داده و در صورتی که حــس کردیم خودرو در 

حال خاموش شــدن اســت، پدال کالچ را فشــار داده و از 

دنده معکوس استفاده مناییم.

22- ترمز گرفنت در هنگام عبور از رسعت گیرها: 

در هنگام گرفنت ترمز، قسمت جلوی خودرو متایل به پایین 

رفنت و در هنگام عبور از رسعت گیرها قسمت جلوی خودرو 

متایل به باال رفنت دارد. در صورتی که گرفنت ترمز در زمان 

قرار داشــنت چرخ های جلــوی خودرو بــر روی رسعت گیر 

صورت گیرد، دو نیرو در جهت مخالف به سیســتم تعلیق و 

اهرم بندی خودرو وارد می شود که باعث اعامل فشار به این 

سیستم می شود. بنابراین بهرت است کاهش رسعت قبل از 

رسیدن به رسعت گیر صورت پذیرد. 

23- باال کشیدن ترمزدستی بدون نگه داشنت دکمه ی آن: 

دکمه ی روی اهرم ترمزدســتی جهــت آزاد منودن ضامن از 

چرخ دنده ی ترمزدســتی تعبیه شده اســت؛ در صورتی که 

کشــیدن ترمزدستی بدون نگه داشــنت دکمه ی آن صورت 

گیرد، به مرور زمان باعث خرابی چرخ دنده ی آن می شود.

24- عدم توجه به تعویض روغن گیربکس و دیفرانسیل: 

برخــی از راننــدگان رسویس و نگهداری خــودرو را تنها در 

تعویــض روغن موتــور و فیلرت روغن خالصــه می کنند؛ در 

حالی که قطعات مرصفی توصیه شــده توســط کارخانه ی 

سازنده، در دوره های مشخص، نیاز به بازدید و تعویض دارد. 

روغن دیفرانســیل و گیربکس نیز هامننــد روغن موتور، در 

بازه ی مشخص نیاز به بازدید و تعویض دارد.

25- تعویض یک بار در میان فیلرت روغن: 

طــی یــک عــادت قدیمــی برخــی از راننــدگان جهــت 

رصفه جویی، فیلرت روغــن را در هر بار تعویض روغن موتور، 

تعویــض منی کنند. غافل از این که ایــن موضوع می تواند 

باعث گرفتگی فیلرت روغن و عدم تصفیه ی مناســب روغن 

موتور و منجر به وارد آمدن آســیب جدی به موتور شــود که 

هزینه های باالی تعمیر موتور را در بر خواهد داشت. فیلرت 

روغن، بایستی در هربار تعویض روغن موتور، تعویض شود.

26- خالص نکردن دنده ، پشت چراغ قرمز و در ترافیک:

این عادت باعث باال رفنت اســتهالک سیســتم گیربکس و 

کالچ و همچنین خستگی پا می شود.

27- درجا گرم کردن خودرو به مدت طوالنی: 

برخی از رانندگان برای گرم کردن موتور، خودرو را به مدت 

طوالنی به صورت درجا، روشــن نگه می دارند. در حالی که 

این موضوع عالوه بر آلودگی هوا در فضای بسته، باعث گرم 

شــدن سیستم اگزوز و انتقال آن به موتور و باال رفنت دمای 

کاری موتور می شود. بهرت است گرم منودن خودرو با حرکت 

در رسعت پایین و با دنده سنگین صورت پذیرد.

28- ریخنت آب لوله کشی در رادیاتور و شیشه شور: 

ریخنت آب لوله کشــی در رادیاتور و شیشه شور باعث ایجاد 

رسوب در مجاری سیستم خنک کاری، یخ زدن آب رادیاتور 

در دمای پایین و جوش آوردن رسیع آب رادیاتور و همچنین 

باعث گرفتگی مجاری شیشه شــور می شــود. بنابراین بهرت 

است از آب رادیاتور به همراه ضد یخ و از محلول شیشه شور 

به جای آب استفاده شود.

29- سنگین کردن بیش از حد خودرو: 

اگــر نگاهی به صنــدوق عقب خــودروی خــود بیاندازیم، 

خواهیــم دید وســایلی در صندوق عقب وجــود دارد که به 

مدت طوالنی و بدون استفاده در صندوق باقی مانده است. 

سنگین منودن خودرو باعث افزایش مرصف سوخت خودرو 

خواهد شد. جک، آچارچرخ، جعبه ابزار کوچک، مثلث خطر 

و کپسول آتش نشــانی از جمله وسایلی است که وجود آنها 

در خودرو، الزم به نظر می رسد.

در  خــودرو  دوره ای  رسویس هــای  انجــام  عــدم   -30

منایندگی های مجاز: 

برخی از مالکان خودرو ها جهت کاهش هزینه ها، به انجام 

رسویــس و نگهداری خــودرو در خــارج از منایندگی مجاز 

اقــدام می کنند. ایــن امر در صــورت اســتفاده از قطعات 

غیراســتاندارد و تعمیرات غیراصولی، باعث بروز خســارات 

بــا هزینه های باال، و در صورت تحت گارانتی بودن خودرو، 

باعــث از دســت دادن امتیاز گارانتی خودرو خواهد شــد. 

امروزه کیفیت، رسعت و هزینه ی ارائه ی خدمات و در نهایت 

رضایت مندی مشرتی از شاخص های اصلی منایندگی های 

خدمات پس از فروش رشکت های ســازنده ی خودرو است. 

منایندگی هــای مجــاز بــا رعایت ایــن اصول و نظــارت بر 

فرآیندهای تعمیراتی، طبق توصیه ی کتابچه های تعمیراتی 

و استفاده از قطعات استاندارد با تعرفه های مشخص، سعی 

در کسب رضایت مندی مشرتیان خود دارند.

  نتیجه گیری: 
بــا کمی دقت و ترک این عادات اشــتباه نــه تنها می توان 

اســتهالک خــودرو را به میــزان زیادی کاهــش داد، بلکه 

می توان از بروز تصادفات ناگوار نیز جلوگیری کرد.

اگر می خواهید هنگام رانندگی همچنان شــخصیت واالی 

خــود را نــزد اطرافیان حفظ کنید، ســعی کنیــد با متانت 

رانندگی کنید؛ بر اعصاب خود مســلط باشــید و نسبت به 

محرک های ترافیکــی و رانندگی ضعیــف دیگران واکنش 

نشــان ندهید؛ تا آن جا که امکان دارد از بوق زدن اجتناب 

کنیــد؛ فاصله ی مجاز را رعایت کنید و بدون در نظر گرفنت 

موقعیت اتومبیل هــای جلویی برای آنها پیاپی چراغ نورباال 

نزنیــد؛ وضعیت و موقعیت اتومبیل های دیگر را درک کنید 

و بی مورد از آنها توقع نداشــته باشــید تا به خواسته ی شام 

عمــل کننــد. اتومبیل خود را متیز، خوشــبو و ســامل نگه 

داریــد، هنگام حرکت و رانندگــی از خودرو چیزی به خارج 

نیندازید، سیگار نکشید و با تلفن همراه صحبت نکنید؛ به 

راننــدگان دیگر توهین نکرده و با آنها لجبازی نکنید؛ ســد 

راه دیگران نشــوید؛ از رسعــت مجاز تجاوز نکنید؛ به عالئم 

راهنامیــی و رانندگی و ماموران توجه کنید و به آنها احرتام 

بگذارید؛ صدای سیســتم صوتی خود را در حد نرمال نگاه 

دارید و موجب آزار دیگران نشوید؛ به گونه ای رانندگی کنید 

که رسنشــینان احســاس امنیت و آرامش کنند. در هنگام 

رانندگی پیوســته به یاد داشته باشــید که رانندگی سامل، 

نشان دهنده ی شخصیت باال و ارزشمند شامست.

 قسمت دوم
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بدانیم و بشناسیم بدانیم و بشناسیم



نگاهی به فعالیت های 
تبلیغـاتی همـکـاران 
در شعـب خـدمـات 
از فــــروش پــس 

راســتای حامیــت  اطلــس در  پیــک  ماهنامــه ی 

عاملیت هــای رشکــت  تبلیغاتــی  فعالیت هــای  از 

اطلس خودرو، در هر شامره فعالیت های عاملیت ها 

در ایــن زمینه را، اعــم از آگهی های چاپی در جراید 

کشور، تبلیغات محیطی مانند بیلبورد، ملپ پست 

بــر و غیره و یا آگهی هــای تلویزیونی یا رادیویی و 

هرگونه فعالیت تبلیغاتی دیگری را که عاملیت ها در 

آن ماه انجام داده اند، منعکس می کند.

محل انتشار:   نشریه پیام خودرو

محل انتشار:   روزنامه خراسان

محل انتشار:    روزنامه خبر جنوب
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شبکه اطلس



 لطفــاً خودتــان را جهــت آشــنایی بیشــر 

خوانندگان پیك اطلس، معرفی بفرمایید.

اینجانب کامبیز جعفری، متولد 1356 و کارشــناس ارشد 

حقــوق جزا هســتم؛ از حدود چهار ســال پیــش به صورت 

تجربــی  همکاری بــا برند های خــودرو  را  بــه جهت اخذ 

منایندگی آغاز کردم. 

 لطفاً خالصه ای از سوابق فعالیت آن عاملیت 

را بیان بفرمایید.

هامن طور که اشــاره کردم، ما تجربه ی منایندگی خودرو با 

برندهای دیگر را از چهار سال پیش در استان کرمانشاه آغاز 

کردیم؛ اما همکار ی مان با اطلس خودرو به طور رســمی به 

اردیبهشت ماه 93 بازمی گردد.

 علــت عالقمندی شــام به اخــذ منایندگی 

رشکت اطلس خودرو چه بوده است؟

آغاز هر فعالیتی نیاز به شناخت بازار و تحقیقات پیرامون آن 

دارد تا با در نظر گرفنت رشایط بازار بتوان مدیریت مناسبی 

را لحاظ کرد. ســابقه ی چندســاله ی فعالیت مــا به عنوان 

منایندگی خودرو و ارائه دهنــده ی خدمات پس از فروش، 

نیز  اعتامد مردم را به همراه داشــت و موجبات کســب این 

جایگاه را برای ما فراهم کرد؛ بنابراین برای اخذ منایندگی 

جدید، بسرت الزم یعنی اعتامد مردم وجود داشت. از طرفی 

نیــز تقاضا جهت بهره مندی از خدمات کیا در این اســتان 

افزایش می یافت؛ چرا که پیش از ما در اســتان کرمانشــاه، 

کسی به عنوان منایندگی اطلس خودرو  فعالیت منی کرد. 

بدین ترتیب با توجه به نیاز برای معرفی هر چه بیشــرت برند 

کیا و نیز حامیت از آن دســته از مشرتیان خودروی کیا که 

ساکن در این منطقه هستند، ما را بر آن داشت تا برای اخذ 

منایندگی اقدام مناییم.

 برای اخذ منایندگی چه مراحلی را طی منودید؟

ما طی جلســه ای با مدیران اطلس خودرو، تقاضا برای اخذ 

منایندگی را مطرح کردیم. پس از بررســی پتانســیل های 

مجموعــه ی ما از ســوی رشکت، درخواســت مان بــه تأیید 

رسید. ســپس معیار های استانداردســازی فضا به ما ابالغ  

شــد و این مرحله را  نیز تحت نظارت و حامیت کارشناسان 

اطلس خودرو به امتام رســاندیم. در مجموع این کار حدود 

ســه ما به طــول انجامید تا این که از بیســتم اردیبهشــت 

ماه ســال جاری به طور رســمی وارد شبکه ی عاملیت های 

اطلس خودرو شدیم.

 لزوم استانداردسازی فضاهای تجهیزات از 

دیدگاه شام چیست؟

عاملیت های جعفری نماینده ی اطلس خودرو در استان کرمانشاه

عاملیت 552 استان کرمانشاه، به تازگی به جمع عاملیت های مجاز اطلس خودرو پیوسته است؛ 
این عاملیت، نخســتین مناینده ی رشکت اطلس خودرو در استان کرمانشاه محسوب می شود. 
به مناســبت بهره مندی مردم این خطه از کشورمان از حامیت اطلس خودرو، با کامبیز جعفری، 

مدیر این عاملیت، گفت وگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:

کیا به عنوان یک برند، دارای اعتبار جهانی است. بی شک 

جهت شناساندن و نشــان دادن جایگاه و اعتبار این برند، 

الزم است تا اســتانداردهای جهانی محیط فیزیکی در هر 

عاملیت رعایت شود. 

هنگامی که یک مشــرتی برای خرید خــودرو وارد عاملیت 

مجاز این کمپانی می شــود، می بایست با خدمات، برخورد 

و فضــای فیزیکی هم طــراز با منایندگی هــای این برند در 

کشورهای پیرشفته مواجه شود. 

اطلس خــودرو، به عنوان مناینده ی رســمی ایــن کمپانی 

در ایــران، در خصــوص رعایت استانداردســازی فضا برای 

عاملیت های مجاز بســیار ســخت گیر، دقیق و نکته ســنج 

اســت. معتقدم این ســخت گیری مفید است و به خصوص 

تاثیر فوق العاده ای در اعتامدسازی و رضایتمندی مشرتی 

دارد.

 جهت آموزش پرسنل و ارتقاء مهارت نیروی 

انسانی چه روش هایی را در نظر گرفته اید؟

مــا در گزینش نیروی های انســانی خــود معیار هایی نظیر 

تحصیــالت، تجربه ی کاری باال و تخصص را مد نظر داریم؛ 

از این رو در قدم نخســت تالش کردیــم نیروهایی را جذب 

کنیم که ســطح کیفــی فعالیــت عاملیت را حفــظ کنند؛ 

ضمن این که ما نســبت به پیروی از دوره های آموزشــی که 

اطلس خــودرو بــرای عاملیت های مجاز در نظــر می گیرد، 

التــزام داریــم؛ چــرا کــه ماشــین های کیا به لحــاظ فنی 

پیچیدگی هایی دارد کــه نیروها به خصوص در بخش فنی 

بایــد اطالعات به روزی داشــته باشــند. گذشــته از این در 

صورتی که احساس کنیم برگزاری دوره های آموزشی جانبی 

نیز برای نیروها الزم است، بی شک نسبت به انجام این کار 

نیز اقدام خواهیم کرد.

 دیــدگاه شــام در خصــوص رضایتمنــدی 

مشریان چیست؟

مــا پیش از آن کــه هر یــک از نیروها، فعالیت خــود را در 

عاملیتامن آغاز کنند، موضوع حفظ رضایتمندی مشرتیان 

را بــه عنوان هدف اصلی، به آنها منتقل منوده ایم. بنابراین 

عالوه بر مهارت های تکنیکی و فنی، برخورد و رفتار کارکنان 

با مشــرتی برای ما حائز اهمیت اســت؛ بدان حد که حتی 

ممکن اســت مشــرتی عصبانــی و ناراحت باشــد، در این 

صورت کارکنان باید توانایی مدیریت اضطراب این مشرتی 

را داشــته باشــند؛ خواه در بخش پذیرش و خواه در ســایر 

بخش ها، کارکنان باید سلوک رفتاری منعطفی را با مشرتی 

داشته باشند.

 به عنوان یكی از اعضاء شبكه ی گسرده ی 

خدمــات پــس از فــروش اطلس خــودرو، چه 

برنامه هایی برای آینده دارید؟

هدف ما گســرتش کمی و کیفی کار است. ما کارمان را به 

تازگــی آغاز کرده ایــم و منتظریم تا در ایــن حوزه همچنان 

تجربه کســب کنیم؛ ســپس ظرفیت های مجموعه را برای 

پذیــرش و فــروش باال خواهیم بــرد. این موضوع مســلتزم 

اختصاص فضای بزرگ تر و استخدام کارکنان بیشرت است 

تا بتوانیم با حفظ کیفیت کار و در نتیجه حفظ رضایتمندی 

مشرتی، گسرته ی کاری خود را افزایش دهیم.

 سخن آخر؟

ما در همین مدت کوتاه موفق شــدیم در اســتان کرمانشاه 

هم فروش و هم پذیرش خوبی داشــته باشــیم. امید داریم 

که رشایط فروش به لحاظ رقم اقساط، قرش متوسط جامعه 

را نیــز در نظر بگیــرد. در این صورت قطعــاً حوزه ی فروش 

خودرو های کیا در ایران، بیش از این موفق خواهد بود. 

ما پیش از آن که هر یک از 
نیروها، فعالیت خود را در 

عاملیتمان آغاز کنند، موضوع 
حفظ رضایتمندی مشتریان را 
به عنوان هدف اصلی، به آنها 

منتقل نموده ایم
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شبکه اطلس شبکه اطلس



1- عاملیت 118/جاللیان: 

• نام طرح: بازدید تخصصی کلیه ی خودروهای کیا

• تاریخ برگزاری: از 93/02/13 لغایت 93/02/19 به مدت یک هفته

• تخفیفات ارائه شده: بازدید رایگان سیستم فنی-10% تخفیف خدمات رسویس های دوره ای

2- عاملیت 234/پیشتاز خودرو گیل: 

• نام طرح: بازدید تخصصی کلیه ی خودروهای کیا

• تاریخ برگزاری:  93/02/13 لغایت 93/02/25 به مدت دو هفته

• تخفیفات ارائه شده: بازدید رایگان سیستم فنی-30% تخفیف خدمات رسویس های دوره ای

3- عاملیت 451/امیری و امیری مقدم: 

• نام طرح: بازدید تخصصی کلیه ی خودروهای کیا

• تاریخ برگزاری:  93/02/13 لغایت 93/02/25 به مدت دو هفته

• تخفیفات ارائه شده: بازدید رایگان سیستم فنی-30% تخفیف خدمات رسویس های دوره ای

امداد جاده ای تعطیالت خرداد ماه 93طرح ویژه ی بازدید خودروهای کیا
در عاملیت های پیشتاز خودرو گیل)کد234 رشت( - جاللیان)کد118 تهران(- امیری و امیری مقدم)کد451کرمان(

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

هم زمان با آغاز فصل ســفرهای تابســتانی و نیاز خودروها به بازدید فنی و تخصصی و نیز در راســتای فراهم آوردن 

آســایش مشــرتیان محرتم کیا، عاملیت 118/ جاللیان در تهران، عاملیت 234/ پیشــتاز خودرو گیل در شــهر رشت و 

عاملیت 451/ امیری و امیری مقدم در شهر کرمان اقدام به برگزاری طرح هایی با مضامین زیر منودند:

واحد خدمات پس از فروش رشكت اطلس خودرو جهت رفاه مشرتیان محرتم خود در تعطیالت خردادماه، اقدام به برگزاری طرح امداد 

جاده ای منود. این طرح از 13 الی 16 خردادماه با همکاری عاملیت های منتخب و کارشناسان رشکت در جاده های پر تردد کشور برگزار 

شــد. امدادگران و کارشناســان رشکت اطلس خودرو با ارائه ی مشاوره ی فنی به مشرتیان، امدادرسانی، هامهنگی جهت حمل خودرو 

با خودروبر، معرفی مشــرتیان محرتم به عاملیت های مجاز شیفت و بازدید رایگان خودروها موجبات آسایش ایشان در جاده ها را به 

صورت 24 ساعته فراهم منودند.

اتاق پذیرش مشتریان-عاملیت118تهران / جاللیان

اتاق پذیرش مشتریان- عاملیت 234رشت / پیشتاز خودرو گیل

شارژ گاز کولر- عاملیت451 کرمان /  امیری و امیری مقدم

تست با دستگاه عیب یاب -عاملیت118تهران / جاللیان

شارژ گاز کولر- عاملیت 234رشت / پیشتاز خودرو گیل

ایستگاه امداد عاملیت 571 خرم آباد  /   باژدانتعمیرات و عیب یابی-عاملیت451 کرمان  /  امیری و امیری مقدم ایستگاه امداد عاملیت 443 سمنان /  خسروانی سفر سالمت !

مراجعه ی مشتری به ایستگاه امداد 223 بابل  /  بزرگ روشن ایستگاه امداد عاملیت 342 همدان  /  علیزاده     ایستگاه امداد عاملیت221 ساری /   نادری علمداردهی

ایستگاه امداد عاملیت 341 مالیر /  فرهادی فر  ایستگاه امداد عاملیت 442 شاهرود /   ترابی         ایستگاه امداد عاملیت 422 مشهد  /  سیاسی

مراجعه ی مشتری به کارشناس شرکت در مسیر رامسر مراجعه ی مشتری به کارشناس شرکت در مسیر نور  /   رویان مراجعه ی مشتری به ایستگاه امداد عاملیت121 کرج  /   معینی و زمانی

پذیرش خودرو-عاملیت 118تهران / جاللیان

ورودی عاملیت234رشت / پیشتاز خودرو گیل

پذیرش خودرو-عاملیت 451کرمان / امیری و امیری مقدم
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گزارش گزارش



آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 (0411) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

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

4- 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 32261344813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی31

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 32520204731659439 (0111) 223بابلشرکت بزرگ روشن 32

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 (0121) 224آملسید مجتبی موسوی33

32247106 (086)371اراکمصطفی شاپوری34
اراک - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-32248041 (081)341مالیرحبیب اله فرهادی فر35

32654436 (081)342همدانعلیزاده36
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 باشی37

1393/04/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های خـــرداد ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت مجاز  كد 422 مشهد 

آقای علیرضا سیاسی

 فــروش
عاملیت مجاز  كد 424 مشهد 

آقای مهدی هاشمی سیگاری

قـطعـات
عاملیت مجاز  كد 643  شیراز 

آقای سید سامان شجاعی
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




