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فهرست

سرمقاله

red dot  بهترين بهترين ها،  كیاموتورز؛ برنده دو جايز طراحي

سیستم پارک خودكار خودرو تكنولوژي خوب براي پارک آسان

۷ راه ساده برای گفتن "نه" ! 

كیا اسپورتیج 2011 ؛  برنده  جايزه" انتخاب خوانندگان" 

انواع تحقیقات  در بازاريابی

كاپوت دوستدار عابران پیاده اختراع شد

سومین بهار با طرح امداد نوروزي شركت اطلس خودرو

هشدار؛ نصب برخي تجهیزات جانبي گارانتي خودروي شما را 

باطل مي كند
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كیا، درمسیري همیشه سبز

سالي نو از راه رسيد و بي گمان آنان كه راه و رسم شان راه و رسم 
نوگرایي و نوآوري و نو شدن است، بيشتراز هركسي قدر سال نو را 

مي دانند و از این فرصت براي خالقيت و پيشرفت بهره مي گيرند. 

اطلس خودرو سال جدید را با ارائه محصوالت و خدمات نوین آغاز كرده 
است و با سرعت شگفت آفریني در مسير تحول ،  پيشرفت و تحقق اهداف 
هميشگي اش گام برمي دارد، اهدافي كه همواره به آنها مي نگرد و مسيرش 
را با آنها بازمي شناسد ؛ اهدافي چون مشتري مداري، نو آوري، نو گرایي 
و تبدیل نقاط نيازمند بهبود به نقاط قوت بر مبناي خواسته ها و ایده آل 

هاي مشتریان.

 بي گمان، در این مسير بيش از هر چيز، دست هاي پر مهر و گرم شماست 
كه به نشانه اعتماد دست ما را مي فشرد و روح و جانمان را از گرما و 

مهر لبریز مي سازد. 

راز موفقيت كيا در بازار پرتالطم و بسيار رقابتي امروز جهان چيست؟ چه 
رویكردي كيا را از دیگر خودروسازان متمایز كرده است؟ در این شماره 
مي خوانيد كه كياموتورز در شانزده سال اخير چه پيشرفت چشمگيري 
در جذب بازار پر رقابت امریكا داشته و چرا امروز یكي از مطرح ترین 

برندهاي صنعت خودرو در امریكا و دیگر نقاط جهان به شمار مي رود.
 

در سالي كه پيش روست، به رغم همه مشكالت و سختي هایي كه در راه 
نوآوران و مشتري مداران است، ما همچون گذشته و بي شك با شتابي 
بيشتر به سوي ایده آل ها و آرمان هایمان گام برمي داریم و در این جاده 
سبز و پر پيچ و خم، تنها به آسایش، رضایت و امنيت خاطر شما فكر 

مي كنيم و همواره اعتماد و رضایت شما توشه راه ماست. 
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وي اف��زود: جایزه ویژه براي كي��ا اپتيما، 
مطمئنًا بر شتاب پيشروي معرفي خودروي 
سواري جدید ما در رقابت تنگاتنگ جهاني 

خودروهاي كالس D خواهد افزود.

red dot و مطلوبیت جهاني
مس��ابقه طراحي محص��ول red dot یكي 
از مه��م ترین رقابت هاي جه��ان در زمينه 
طراحي خودرو است كه از سال 1955 توسط 
 North Rhine-Westphalia مركز طراحي
در آلمان برگزار مي ش��ود. امس��ال حدود 
1700  توليد كننده از 60 كش��ور جهان در  
بخش هاي گوناگون ) در مجموع با  4,433 

شركت كننده( به رقابت پرداختند. 

قض��اوت رقابت ه��ا به ی��ك تي��م داوري 
متش��كل از متخصصان معتب��ر بين المللي 
در زمين��ه طراح��ي واگذار ش��ده بود كه 
موش��كافانه محصوالت را بررسي و تست 
ك��رده و آنها را  بر اس��اس معيارهایي از 
قبيل ن��وآوري، كارای��ي، ارگونومي، دوام 
سازگاري با محيط و فرمان پذیري داوري 
كردند. تنها محصوالتي كه داراي باالترین 
استانداردهاي طراحي بودند، واجد شرایط 
براي دریاف��ت جایزه red dot  ش��ناخته 

شدند.

طراحي مان افتخار مي كنيم.
وي افزود: طبيعتًا تك تك ما از كسب عنوان 
"بهترین بهترین ها" براي خودروي سواري 
جدیدمان به هيجان آمدیم. كيا اپتيما به یك 
ورزش��كار جس��ور و با انرژي تعبير شده 
است. تركيب خطوط ساده و سيال با شكلي 
فاخر و دور از پيچيدگي هاي زائد، درس��ت 
مش��ابه یك دس��ت كت و ش��لوار مد روز 

ایتاليایي توجه ها را به خود جلب مي كند.

توماس اوه،  قائم مقام مدیر عامل و معاون 
اجرای��ي كيا موتورز نيز ب��ر اهميت مبحث 
طراحي ب��راي جایگاه فعلي كي��ا در بازار 
تأكيد كرد و گفت: جوایز  red dot  موفقيت 
فوق العاده اي براي برند ما است .این جوایز 
مهر تأیي��د دیگري بر طراحي پيش��رفته و 
ارزشي اس��ت كه خودروهاي كيا در قبال 

پول ارائه مي دهند.

سئول 15 مارچ   2011 : باالترین امتياز جایزه 
 red dot  طراح��ي محصول در رقابت ه��اي
آلمان، در دو رده به دو محصول كيا موتورز 

تعلق گرفت. 

 هيئ��ت داوران كه متش��كل از معتبرترین 
متخصص��ان طراح��ي بين الملل��ي بودند، 
جای��زه طراح��ي red dot  را ب��ه "كراس 
اُور كيا اس��پورتيج" و سواري "اپتيما" اهدا 
كردن��د .داوران همچنين با تقدیر ویژه از كيا 
 red dot "اپتيما، عنوان "بهترین بهترین هاي
را ب��راي این خ��ودرو در نظ��ر گرفتند. این 
عنوان باالتری��ن افتخار در ای��ن رقابت ها 
محسوب شده و تنها بهترین خودروها در 

هر رده در آن شركت داده مي شوند.

كسب جوایز اخير، شمار محصوالت كيا را 
كه برنده جایزه  red dot  شده اند به چهار 
عدد رس��انيد. "كيا ونگا" در سال 2010 و 
"كيا س��ول" در س��ال 2009 این جایزه را 

دریافت كرده بودند.
گفتني اس��ت كه اپتيما و اس��پورتيج جدید،  
جایزه طراحي if را هم در دس��امبر گذشته 

دریافت كرده بودند.

پيتر ش��رایر، مدیر تيم طراحي كياموتورز  
گف��ت: ما عميق��ًا به جوای��ز red dot  كيا 
اس��پورتيج و اپتيم��اي جدید ك��ه تصدیق 
بزرگي اس��ت بر تالش بي وقفه تيم طراحي 
بي��ن الملل��ي كي��ا و تأیيد خط مش��ي هاي 

هیئت داوران كه متشكل از معتبرترين 
متخصصان طراحي بین المللي بودند، 
جايزه طراحي red dot  را به "كراس 
اُور كیا اسپورتیج" و سواري "اپتیما" 
اهدا كردند . داوران همچنین با تقدير 
"بهترين  عنوان  اپتیما،  كیا  از  ويژه 
اين  براي  را   red dot ها"ي  بهترين 

خودرو در نظر گرفتند .

بهترين بهترين ها
red dot  كیاموتورز؛ برنده دو جايز طراحي

گرد آوري و ترجمه: 
آتوسا كيازر- سرپرست روابط عمومي

www.kiamotors.com :منبع

فضاي مناس��ب بعدي براي پارك خودرو 
خواهد بود.

 ،R با توقف خودرو و تغيير وضعيت دنده به
سيس��تم پارك، كنترل اتوماتيك فرمان را 
توس��ط سيس��تم فرمان الكتریكي به عهده 
گرفته و راننده نيز باید پدال گاز را بفشارد. 
با فش��ردن پدال گاز توسط راننده، خودرو 
به آرامي به عقب و سمتي كه فرمان گردش 
كرده اس��ت حركت ك��رده و وارد فضاي 
پارك مي ش��ود. سنس��ورهاي نصب شده 
روي س��پر عق��ب، وظيفه س��نجش فاصله 
خودرو با خودروي پشتي را به عهده دارند 
و به محض كم ش��دن  ای��ن فاصله، پيغام 
"SHIFT TO D" روي صفحه نمایش��گرها 
ظاهر ش��ده و بوق هشدار نيز فعال خواهد 
ش��د. پس رانن��ده باید فورا ترم��ز كرده و 
وضعي��ت دنده را به وضعيت D تغيير داده 
و سپس مجددا پدال گاز را بفشارد. در این 
حالت، با كنترل خودكار فرمان، خودرو به 
س��مت جلو حركت كرده و به طور صحيح 
در پارك ق��رار خواهد گرفت. در این ميان، 
سنس��ورهاي نصب شده روي سپر جلوي 
خودرو وظيفه س��نجش فاصله خودرو با 
خودروي جلویي را به عهده خواهند داشت.

 
اگر چه سيس��تم هاي پارك خ��ودكار ، در 
حال حاضر به عنوان یك سيس��تم لوكس 
و تجمالت��ي به نظ��ر مي رس��د، مطمئنا با 
پيش��رفت تكنولوژي خودروه��ا و افزایش 
مش��كالت روزمره رانندگان، سيستم هایي 
این چنين بس��يار مورد استقبال خریداران 

خودرو قرار خواهد گرفت.

با كنترل خودكار فرمان، توس��ط سيس��تم 
فرمان الكتریكي و استفاده از سنسورهاي 
التراسونيك موجود در سپرهاي جلو وعقب 
براي س��نجش فاصله و فضاي مورد نياز 
براي پارك خودرو ، این سيس��تم مي تواند 
عالوه ب��ر ایجاد آرامش و راحتي بيش��تر 
براي راننده و پارك خودرو در كوتاهترین 
زمان، در حداقل فضاي مورد نياز خودرو 

را پارك كند.
لذا همانطور كه اش��اره شد، وجود سيستم 
فرم��ان الكتریك��ي ب��راي پارك خ��ودكار 

خودرو، امري ضروري است.

عملكرد این سيس��تم بدین صورت اس��ت 
ك��ه زماني ك��ه راننده قصد پ��ارك كردن 
خودروي خود را دارد ) فقط پارك موازي( 
، 2 الي 3 متر قبل از فضاي پارك مورد نظر ، باید 
 SPAS (Smart Parking Assist System( دكمه
را بفشارد. با فش��ردن این دكمه سيستم پارك 
خودكار فعال شده  و با حركت خودرو به سمت 
جلو ، توسط سنس��ور جانبي نصب شده در 
كنار س��پر جلویي ، فض��اي موجود براي 
پارك خودرو اندازه گيري مي ش��ود و در 
صورتي كه فض��اي موجود ب��راي پارك 
 SHIFT TO" خ��ودرو كافي باش��د پيغ��ام
R" روي صفحه نمایش��گرها ظاهر شده و 
بوق هش��دار نيز جهت آگاه ساختن راننده 
فعال خواهد ش��د. در ای��ن وضعيت راننده 
باید خ��ودرو را متوقف كرده و دنده را در 
وضعيت R ق��رار دهد و در صورتي كه به 
پيغام اهمي��ت نداده و خ��ودرو را متوقف 
نكند، سيس��تم پ��ارك خودكار ب��ه دنبال 

ام��روزه یكي از مش��كالت رانن��دگان در 
ش��هرهاي بزرگ ، پارك كردن خودرو در 
فضاي محدود بين س��ایر خودروهاس��ت. 
عدم مهارت یا س��رعت عم��ل راننده براي 
انجام ای��ن امر، عالوه بر ایجاد مش��كالت 
ناراحتي  اس��ت موج��ب  ترافيك��ي، ممكن 
و عصباني��ت رانن��ده و دیگر افراد ش��ود. 
هنگامي كه ش��خصي خودروي خود را به 
صورت م��وازي پارك مي كند، حداقل براي 
چند ثانيه موجب مس��دود شدن خيابان و 
ایج��اد ترافيك ش��ده و در صورتي كه فرد 
براي پارك دچار مش��كل گردد، حداقل چند 
دقيقه این عمل طول كش��يده و به صورت 
محسوسي نظم ترافيكي را به هم مي ریزد. 
لذا وجود سيستمي كه بتواند باعث سهولت 
در پارك خودرو شود، طبيعتا بسيار مورد 
توجه شركت هاي خودروساز بوده و یكي 
از ای��ن راه حل ها، طراحي سيس��تم پارك 

خودكار خودرو است.
سيس��تم پارك خودكار خودرو، بصورت 
وس��يعي در مكان هایي كه ني��از به پارك 
موازي )پارك دوبل( خودرو اس��ت، مورد 
استفاده قرار مي گيرد. پارك موازي نيازمند 
این اس��ت كه خودرو، م��وازي با پياده رو 
و هم خط با دیگر خودروهاي پارك ش��ده 
قرار گي��رد و این در حالي اس��ت كه اكثر 
مردم براي یك پارك موفق، نياز به فضایي 
در حدود 180 س��انتي مت��ر بيش از طول 

خودروي خود دارند.
اگر چه این سيس��تم ها كامال مس��تقل عمل 
نكرده و هنوز رانن��ده باید كنترل پدال ها و 
وضعيت دنده را به عهده داشته باشد ، ولي 

سیستم پارک خودكار خودرو 
تكنولوژي خوب براي پارک آسان

گردآوري و ترجمه:
 سيد مهدي عربي -  مربي آموزش فني

منابع :   كتابچه تعميراتي خودروي اسپورتيج،
www.kia-hotline.com 

www.auto.howstuffworks.com 
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اگر س��رتان خيلی شلوغ اس��ت كه درگير 
درخواست یا پيشنهاد دیگري بشوید، جمله 
باال به كارت��ان می آید. این جمله به دیگران 
می فهمان��د ك��ه وقت ش��ما هم اكن��ون پر 
اس��ت، بنابراین او باید دست نگه دارد. اگر 
می خواهيد كارتان آسان تر شود، می توانيد 
ب��ه جمله تان این را هم اضاف��ه كنيد كه بر 
روی چه چيزی مشغول به كار هستيد تا او 

بهتر متوجه شود.
2- االن زمان خوبی نيس��ت، چرا كه درگير 
انج��ام كاری هس��تم. چطور اس��ت زمان 

دیگري ارتباط برقرار كنيم؟ 
خيل��ی وقتها پيش می آید ك��ه درگير انجام 
كاری هستيد و ناگهان درخواست كمكی از 
شما می ش��ود. اول، این اجازه را بدهيد كه 
او دریابد "االن زمان خوبی نيس��ت"، چرا 
كه ش��ما در حال انجام كاري هستيد. دوم، 
با پيش��نهاد زمانی دیگر ، به او بفهمانيد كه 
مش��تاق به كمك هس��تيد. از این طریق، او 

احساس بدی نخواهد كرد.
3- مشتاق به انجام آن هستم، ولی…

این جمله باعث دلگرمی  می ش��ود، چرا كه 
ب��ه دیگري می فهماند كه ش��ما ای��ده او را 
دوس��ت دارید و هيچ چيز اشتباهی درباره 

آن وجود ندارد.
4- اجازه بده درب��اره آن فكر كنم، بعدا به 

تو خبر مي دهم. 
این جمله بيش��تر شبيه"ش��اید" گفتن است 
تا گفت��ن یك "نه"ص��اف و پوس��ت كنده. 
اگ��ر عالقه من��د هس��تيد ام��ا نمی خواهيد 
بالفاصله"بل��ه" را بگویي��د، از ای��ن جمله 

استفاده كنيد.
5- ای��ن مالق��ات آن چيزی نب��ود كه من 
نياز داش��تم، اما یقينا به درخواس��ت شما 

فكرخواهم كرد. 
اگر كس��ی در ح��ال ایجاد ی��ك معامله یا 
فرصتی اس��ت ك��ه از قضا چيزی نيس��ت 
كه ش��ما به دنبال آن هس��تيد، اجازه دهيد 
كه او بداند ای��ن مالقات آن چيزی نبود كه 

مي كنيد باعث بسته شدن درها به روی تان 
می شود.

6- خراب نكردن پل ها. برخی از مردم "نه" 
گفتن را نوعی روگردانی می دانند. آنها فكر 
می كنن��د "نه"گفت��ن می توان��د باعث خراب 

شدن پل ها و قطع رابطه ها شود.

اما بدانید كه...
بله، بای��د بدانيد ك��ه "نه"گفتن ب��ه معنای 
گستاخ ش��دن ش��ما نيس��ت؛ همانطوركه 
ناس��ازگاری شما را نمي رساند. "نه" گفتن 
به معنای ایجاد نزاع هم نيس��ت؛ همانطور 
كه باع��ث از دس��ت دادن موقعيت های تان 
در آینده نمي شود. همچنين "نه"گفتن قطعا 

باعث خراب ش��دن پل ها نخواهد شد. همه 
این ها تفكرات اش��تباهی اس��ت كه فقط در 

ذهن شما وجود دارند.
"نه"گفت��ن در واقع، احترام ب��ه موقعيت ها، 
زم��ان و فرصت خودتان اس��ت. "نه"گفتن 

حق مسلم شماست.

مي گويم "نه"، پس هستم
اگر شما اطمينان ندارید كه چگونه باید "نه" 
بگویيد، در زیر 7 راه ساده برای انجام آن 
وج��ود دارد. آنها را در موقعيت های خوب 

به كار ببندید.
1- االن خ��ودم اولویت ه��ای دیگری دارم، 

نمی توانم این كار را انجام دهم. 

به س��ختی "نه"می گویيد؟ ش��ما هم مانند 
بس��ياری از مردم، هميش��ه می كوشيد تا 
نسبت به دیگران و به هزینه خودتان خوب 

باشيد؟
خيلی از مردم زمانی كه درخواس��ت كمكی 
از آنها می شود، می خواهند هرطوري شده 
همراهی كنند، حتی اگ��ر كارهای مهم تری 

برای انجام دادن داشته باشند.

چرا "نه"گفتن برايمان سخت است
برای اینكه "ن��ه" گفت��ن را بياموزیم، ابتدا 
باید متوجه ش��ویم كه چه چيزی ما را در 
برابر آن مقاوم می كند. در زیر با دالیلي كه 
معموال "نه" گفتن را برای ما سخت می كند 

آشنا مي شویم:
1- می خواهيد كمك كنيد. شما یك جورهایی 
قل��ب مهربانی دارید و نمی خواهيد طرف را 
اصطالح��ا "دك كنيد". بلك��ه می خواهيد تا 
آنجا كه امكان دارد كمك كنيد، حتی اگر آن 

كار باعث هدر رفتن وقت تان شود.
2- از گس��تاخ ش��دن هراس��انيد. خيلی ها 
اینطور فك��ر می كنند كه "ن��ه" گفتن نوعی 
گستاخی است. این نوع تفكر مخصوصا در 
فرهنگ آسيا مرسوم است، جایی كه "حفظ 

منزلت و شان" اهميت زیادي دارد.
3- می خواهي��د س��ازگار باش��يد. ش��ما 
نمی خواهيد خودتان را از گروه بيگانه كنيد. 
بنابراین درخواس��ت های دیگ��ران را تایيد 

می كنيد.
4- ترس از نزاع. احتماال از این می ترس��يد 
كه در صورت رد درخواست دیگري، باعث 
عصبانی ش��دن او ش��وید و این می تواند 
منجر به یك برخورد زش��ت شود. اگر هم 
چنين اتفاق��ی رخ ندهد، امكان دارد اختالف 
عقي��ده ای به وجود بيای��د و درآینده نتایج 

بدي به بار آورد.
5- ترِس از دس��ت دادن موقعيت ها. شاید 
ب��ا گفتن "ن��ه" مضطرب مي ش��وید و فكر 

به آن نياز داش��تيد. در غير این صورت، مذاكره 
می تواند خيلی طوالنی ش��ود. از طرف دیگر، این 
جمله به طرف می فهماند كه هيچ ایرادی درباره 

پيشنهادش وجود ندارد.
6- م��ن بهتری��ن فرد برای كم��ك در این مورد 
نيس��تم. چرا از آق��ا یاخانم ایكس درخواس��ت 

نمی كنی؟
اگر از شما درخواست كمك براي چيزی می شود 
كه نمی توانيد در آن ش��ركت كنيد، به طرف اجازه 
دهيد متوجه شود كه اشتباهی به سراغ شما آمده 

است.
7- نه، نمی توانم.

راح��ت ترین و س��اده تری��ن راه برای " ن��ه" گفتن 
استفاده از  این جمله است.

دست آخر اينكه ...
ما هميش��ه موانع زیادی برای "نه" گفتن در ذهن مان 
ایجاد می كنيم. همانطور كه در ابتدای این مطلب دیدید، 

این موانع خود س��اخته هس��تند و به هيچ وجه درست 
نيس��تند. خيلی درباره "نه"گفتن فكر نكنيد، فقط آن را 

بی درنگ بگویيد.
"ن��ه" گفتن به مالقات های��ی كه نياز 

ندارید را یاد بگيرید. هنگامی كه 
ای��ن كار را انجام دادید، آن 

متوجه خواهيد شد  وقت 
كه این كار چقدر آسان 

است. در نتيجه، شما 
وقت بيشتری برای 
كارتان  خودتان، 
و چيزهای��ی كه 
برایتان  بيشتر 
هس��تند،  مهم 

خواهيد 
یافت.

نیاز  كه  هايی  مالقات  به  گفتن  "نه" 
نداريد را ياد بگیريد. هنگامی كه اين كار 
را انجام داديد ، آن وقت متوجه خواهید 
است.  آسان  چقدر  كار  اين  كه  شد 
برای  بیشتری  وقت  شما  نتیجه،  در 
خودتان، كارتان و چیزهايی كه بیشتر 

برايتان مهم هستند، خواهید يافت.

منبع :  ۷www.parsfun.net راه ساده برای گفتن "نه" ! 

بايد بدانید كه "نه"گفتن به معنای گستاخ شدن شما نیست؛ همانطوركه ناسازگاری شما را نمي رساند. "نه" گفتن به معنای ايجاد 
نزاع هم نیست؛ همانطور كه باعث از دست دادن موقعیت های تان در آينده نمي شود. همچنین "نه"گفتن قطعا باعث خراب شدن پل ها 

نخواهد شد. همه اين ها تفكرات اشتباهی است كه فقط در ذهن شما وجود دارند.

گرد آوري و ترجمه: 
طناز بحر كاظمی- كارشناس فروش
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جايزه كیا اسپورتیج 2011
 about.com معرفي

این سایت به عنوان مرجعي به روز و به زبان انگليسي، تحت نظارت 
و مالكيت ش��ركت  نيویورك تایمزآمریكا است كه با ارائه اطالعات 
تخصصي و پيش��نهادات خود در قالب اطالعات گروه بندي ش��ده، 
موضوعات متنوعي همچون تعميرات منزل، لوازم پزشكي و راههاي 
مس��افرتي و حتي هواشناسي را پوشش مي دهد. محتواي این سایت 
همواره با نوش��ته هاي نویسندگان مجرب در موضوعات خاص آن، 

به عنوان مرجعي راهنما به كار مي رود.

نكته، تغيير خوشایندي براي این خودور به 
حساب مي آید.

تغيي��رات داخل��ي در این خودرو، ش��امل 
داشبورد چند منظوره آن به صورت منظم 
و قفس��ه بندي ش��ده با تلفيق��ي از طراحي 
فضاه��اي كارب��ردي خارج��ي در فضاي 

داخلي است.
در سيستم خنك كننده نيز، دریچه خروجي 
هوا به ش��كل پنجره اي مشبك طراحي شده 

است.
طراح��ي تجهي��زات و صفحه پش��ت آمپر 
هم آنقدر زیباس��ت كه در نگاه اول بسيار 

تاثيرگذار است.
اس��پوریتج 2011 فراتر از تغييرات داخلي، 
با 2/4  ليتر حجم، قدرت موتور 176 اس��ب 
بخ��ارو گش��تاور  168، ب��ازده اي معادل 
خروج��ي موتوري از س��ري V6 با حجم 
موت��ور2/7 ليتر، قدرت موتور 173 اس��ب 
بخارو نيروي چرخش  178  اما با مصرف 
سوختي كمتر و اقتصادي تر خواهد داشت.

: KIA2011 محصول جديد 
NEW Sportage

كيا هميشه در حال حركت وپيشرفت است. 
این شركت ، 16 سال متوالي از رشد بازار 
در ایاالت متحده آمریكا برخوردار بوده  و 
س��ال 2010 به عنوان پر فروش ترین سال 
براي ش��ركت كيا محس��وب مي شود. این 
اتفاق صرفا وابس��ته ب��ه موفقيت هاي قبلي 
نبوده و یكي از مهم ترین اركان رش��د آن 
در بازطراحي خودروي اراده ش��ده جدید 
"اس��پورتيج" در كالس crossover   ای��ن 

شركت بوده است.
 جه��ش كيا در س��ال 2011 نيز مربوط به 
طراحي نس��ل س��وم خودروي اسپورتيج  
اس��ت كه ب��ا حفظ س��اختار یكتاي نس��ل 
دوم، همانند س��ایر خودروه��اي امروزي 
اس��پورتيج جدید، كمي طویل تر و عریض 

تر از نسل هاي پيشين خود شده است.
همچنين این محصول نسبت به خودروهاي 
جایگزی��ن خود كمي سبكتراس��ت  و همين 

Crossover  نتايج كلي بررسي برترين خودروي جديد كیا

برنده شدن جايزه انتخاب خوانندگان 
چیست؟

دراین س��ایت خوانندگان كاندید مي شوند 
و راي مي دهند. سایت هم آراء را شمارش 
مي كند و از مي��ان خودروهاي گروه بندي 
ش��ده در دس��ته هاي بهتری��ن خ��ودروي 
خانوادگي، بهترین خودروي نس��ل جوان، 
بهتری��ن خ��ودروي زی��ر 16000 دالر و 
بهترین خودروي جدید و باز طراحي شده  
2011 بهتری��ن را به عن��وان برنده انتخاب 

مي كند.
كيا اس��پورتيج نيز با اضافه شدن به ليست 
این خودروها مورد تشویق و تقدیر مصرف 
كنندگان قرار گرفته است. همانند نسل دوم 
كيا ب��ا ورود موتورهاي توربوش��ارژ به 
بازار كش��ور آمریكا، اینك ما نيز از توجه 
مصرف كنن��دگان به اس��پورتيج اطمينان 
داریم. سایر محصوالت نيز به همين ترتيب 

به رشد خود ادامه خواهند داد.

كیا اسپورتیج 2011 ؛ 
برنده  جايزه" انتخاب خوانندگان" 

گرد آوري و ترجمه: 
راحله سبحاني-   مسئول دفترفروش            

 suvs.about.com  :منبع

كيا اسپورتيج 2011 با انتخاب قطعي مصرف كننده، به عنوان بهترین خودروي جدید Crossover در بخش جایزه خوانندگان سایت 
about.com  انتخاب شده و با توجه به قرارگيري در گروه خودروهاي جدید Crossover  بيش از 60 درصد آراء مصرف كنندگان 

را به خود اختصاص داده است.
این خودروي جدید، كارایي و عملكرد باالیي را در كنار راحتي  و رفاه به مشتریان خود عرضه مي دارد. 
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مقابل رقبا، تبدیل مشتریان راضي به حاميان 
وفادار و جذب  مشتریان دیگر توسط آنان، 
افزایش در سهم بازار و رهبري بازار مورد 
توجه قرار مي گيرند. مدیران سازماني به طور 
قابل توجهي نسبت به شناسایي استراتژي ها 
نصيب  را  بهره  بيشترین  كه  تاكتيك هایي  و 
سازمان مي كنند تمایل و توجه نشان مي دهند. 
طي یك دهة گذشته، با افزایش قابل مالحظه اي 
اندازه  زمينة  در  سازمان ها  توانمندي  در  كه 
است،  داده  رخ  فعاليت ها  ردیابي  و  گيري 
بازاریابان دریافته اند كه نيازمند درك بهتري 
گذاري  تأثير  منظور  به  مشتریان  رفتار  از 
بر شاخص هاي مورد نظر هستند. تحقيقات 
بازاریابي، نقش عمده اي را در تحقق این امر 
ایفا مي كند. عالوه بر كمك به انتخاب صحيح تر 
استراتژي ها و تاكتيك هاي بازاریابي، هزینه هاي 
انجام شده در تحقيقات بازاریابي به افزایش بهره 
بازگشت سرمایه گذاري بازاریابي كمك شایاني 
َصرف  بازاریابي  تحقيقات  واقع  در  مي كنند؛ 
بودجة بازاریابي به شيوة كارا واثربخش را 

ممكن مي سازد.
افرادي كه دست اندركار ادارة امور بازاریابي – 
فارغ از زمينة فعاليت- هستند، باید قادر باشند 
یك مسالة مدیریتي را كه شامل یك فرصت یا 
تهدید براي سازمان است، به نحوي سيستماتيك 
مورد بررسي، حل و فصل یا استفاده قرار دهند. 
عوامل متعددي لزوم مطالعه در زمينة تحقيقات 

بازاریابي را موجب مي شوند:

در پيدایش هر نوع سازماني از جمله شركت ها، 
سازمان هاي غير انتفاعي و مؤسسات خدمات 
بازاریابي  باید تصميماتي در زمينة  عمومي، 
اتخاذ شود. فارغ از این كه تصميم گيري كجا 
دسترس  در  منابع  محدودیت  و  شود  انجام 
تصميم گيرندگان به چه ميزان باشد، فرایند 
انجام  اتكا بر اطالعات  با  باید  تصميم گيري 
گيرد تا حداكثر كارایي و اثر بخشي در استفاده 
از منابع و بودجة بازاریابي به عمل آید. حتي 
بسياري از مدیراني كه تحت عنوان »بازاریابي« 
فعاليت نمي كنند نيز باید تصميماتي با محتواي 

بازاریابي اتخاذ نمایند.
امروزه بيش از هر زمان دیگري به عواید مالي 
ناشي از تمامي هزینه هاي بازاریابي كه همان 
است  بازاریابي«  گذاري  سرمایه  »بازگشت 
اهميت داده مي شود. در محاسبة این بازگشت 

سرمایه، انواع مختلفي از عواید از جمله تعداد 
بالقوه  تبدیل مشتریان  بالقوه، نرخ  مشتریان 
به مشتریان بالفعل، افزایش در تناوب یا مقدار 
خرید توسط مشتریان، نگهداري مشتریان در 

هدف اصلي تحقيقات بازاریابي، كاهش ریسك 
در تصميمات است. آنچه به عنوان تحقيقات 
بازاریابي مورد بحث قرار مي گيرد، عبارت است 
از تحقيقي سيستماتيك و روشمند كه اطالعات 
الزم براي اتخاذ تصميمات در زمينة بازاریابي 

را فراهم می سازد.

لزوم مطالعة تحقیقات بازاريابي
آمریكا،  بازاریابي  انجمن  تعریف        طبق 
گردآوري،  تعيين،  فرایند  بازاریابي  تحقيقات 
تحليل و انتشار داده هاست. اطالعات و بينش 
نحوي  به  گيرندگان  تصميم  براي  بازاریابي 
است كه سازمان را به سمت انجام فعاليت هاي 
سازي  حداكثر  منظور  به  مناسب  بازاریابي 

عملكرد كسب و كار سوق دهد.
انجمن بازاریابي آمریكا به عنوان برجسته ترین 
انجمن حرفه اي در حوزة بازاریابي، بازاریابي 
را بدین صورت تعریف مي كند: »یك كاركرد 
سازماني و مجموعه اي از فرایندها براي خلق 
ارزش، اظهار و انتقال آن به مشتریان و مدیریت 
روابط با مشتریان به نحوي كه براي سازمان 
و ذي نفعان آن سودمند واقع شود«. اگر چه 
بسياري از كساني كه باید تصميماتي در حوزة 
بازاریابي اتخاذ كنند مدیران شركت هاي توليد 
كنندة كاالهاي مصرفي هستند اما مشاور یا 
یا   و  سياستمدار  یك  انتخاباتي  ستاد  رئيس 
مدیر یك اركستر سمفوني نيز از جمله كساني 
هستند كه باید تصميمات بازاریابي اتخاذ نمایند. 
با شكل گيري ایدة اوليه و اولين تصميم گيري ها 

1- رشد و تأثير گذاري روز افزون و بسيار 
سریع اینترنت: رشد انفجاري وب سایت هاي 
و  الكترونيك  تجارت  شركت ها،  به  متعلق 
انتشارات سازماني موجب توليد حجم عظيمي 
البته اعتبار و  از اطالعات جدید مي شود )كه 
قابليت اعتماد بسياري از آنها محل سؤال است(.

2- انتظار ذي نفعان براي تأثير گذاري بيشتر 
بر سازمان: مشتریان، كاركنان، سهامداران و 
عموم مردم تمایل دارند با بهره مندي از اطالعات 
اثر  بيشتر در تصميم سازي هاي سازمان ها 

گذار باشند.

عرصة  در  هم  رقابت،  رقابت:  تشدید   -3
جهاني و هم در عرصه محلي در حال رشد 
است و اغلب فشارهاي رقابتي از نقاطي غير 
قابل انتظار ظهور مي كنند. در چنين محيطي، 
بسياري از سازمان ها سعي در تمركز مجدد 
از  اولية سازمان و توسعه  توانمندي هاي  بر 
طریق كاهش هزینه ها و تبدیل »مشتریان« به 

»هواداران« دارند.

4- افزایش مداخالت دولتي: دولت ها نسبت به 
ابعاد مختلف جوامع حساسيت و توجه نشان 
داده و در راستاي حمایت از آنها، در خصوص 
استفاده از بازاریابي و ابزارهاي تحقيقات بازار 

محدودیت  هایي را اعمال مي كنند.

5- افزایش پيچيدگي تصميمات بازاریابي: به 
دليل این كه مدیران براي تصميم گيري باید 
متغيرهاي بيشتري را )نسبت به گذشته( لحاظ 
كنند، نيازمند اطالعات بيشتر و با كيفيت تر و 
اطالعات  این  از  ناشي  عميق تر  آگاهي  نهایتاً 

هستند .
6- رشد بازاریابي به عنوان یك رشتة علمي: 
تشریح  به  كه  هایي  مدل  و  نظریه ها  كيفيت 
تاكتيك ها و استراتژي هاي بازاریابي و نتایج آنها 
مي پردازد، به شكل قابل مالحظه اي ارتقا یافته و 
مدیران از این طریق به دانش بيشتري دسترسي 

خواهند  داشت.

در  باالتر  بسيار  سرعت  و  قدرت   -7
از  استفاده  سهولت  و  قدرت  محاسبات: 
امروزي   افزارهاي  نرم  و  كامپيوتر ها 
توان تحليل داده هاي بيشتري را در زمان 

كوتاه تر براي حل مسائل پيچيدة بازاریابي 
فراهم ساخته است.

8- افق هاي تازه در بهره گيري از روش هاي 
و  ابزارها  بازاریابي:  در  تحقيق  شدة  تثبيت 
روش هاي قدیمي تر كه زماني كاربرد آنها به 
انجام تحقيقات اكتشافي محدود بود، به تدریج 
از مقبوليت بيشتري در رویارویي با گسترة 

وسيع تر مسائل بازاریابي برخوردار مي شوند.

اهداف بازاريابي
اهداف، حتي در ميان سازمان هاي مختلف كه 
در یك زمينه یا صنعت مشابه فعاليت مي كنند نيز 
با یكدیگر تفاوت دارند. اما همة سازمان ها قطعًا 
اهدافي مرتبط با فروش، سهم بازار، بازگشت 
سرمایه، سودآوري، كسب مشتري، رضایت 
مشتري، نگهداري مشتري و یا تركيبي از اینها 
را دارا هستند. بازاریابان )یا مدیران بازاریابي( 
نيز براي اخذ تصميمات پيچيده در زمينة اهداف، 
استراتژي ها و تاكتيك هاي بازاریابي، از اطالعات 
به دست آمده  در خصوص موقعيت محيطي و 

رقابتي بهره مي گيرند.
مدیران )یا تصميم گيرندگان( بازاریابي، براي 
موفقيت در چنين محيطي، باید توانایي شناسایي 
اطالعات مناسب و با كيفيت و تشخيص تحقيقات 
بتوان  كه  اعتمادي  قابل  و  معتبر  بازاریابي 
تصميمات بازاریابي را بر آن اساس استوار 
گردانيد را دارا بوده و از توانمندي رهبري چنين 
تحقيقاتي نيز برخوردار باشند. دستيابي به چنين 
توانایي نيازمند درك روش تحقيق علمي است. 

با  بازاریابي  تصميمات  پشتيباني  سيستم 
دانستن این موضوع كه نگهداري یك مشتري 
كنوني كم هزینه تر از جذب یك مشتري جدید 
تا  هستند  صدد  در  بازاریابان  بيشتر  است، 
مشتریان فعلي خود را به تداوم و تكرار خرید 
تشویق نمایند. فارغ از این كه مبادله را چگونه 
تعریف كنيم – یك خرید، یك رأي، شركت در 
یك فعاليت یا كمك به یك خيریه- هر مبادله به 
همراه فعاليت هاي راهبردي و تاكتيكي كه براي 
انجام و تكميل آن طراحي شده اند، حجم زیادي 
از اطالعات را توليد مي كند. در صورتي كه این 
اطالعات به منظور فراخواني مجدد جمع آوري 
سيستم  یك  مي توانند  شوند،  سازماندهي  و 
پشتيبان تصميم گيري براي بازاریابي را ایجاد 
كنند. پيشرفت هاي چشمگير تكنولوژیك در دو 
دهة پایاني قرن بيستم، امكان به اشتراك گذاردن 
سریع اطالعات ميان تصميم گيرندگان سازمان 

را فراهم ساخته است. 

هوشمندي بازاريابي
از آنجا كه هيچ تصميمي درمورد بازاریابي 
در خالء صورت نمي گيرد، بازاریاب تصميم 

گيرنده باید اطالعات وسيعي از محيط شركت 
داشته باشد. سيستم هوشمند بازاریابي جهت 
تامين اطالعات مورد نياز براي بازاریاب  در 
زمينه هاي تكنولوژي، سياست، قانون، جمعيت 
شناسي، فرهنگ، اجتماع و از همه مهم تر رقابت 

طراحي مي گردد.

 استراتژي بازاريابي
بسياري از سازمان هاي موفق سعي برحفظ 
ارتباطي مادام العمر با مشتریان خود دارند. اما 
سازمان هاي دیگري نيز وجود دارند  كه ظاهراً 
نشنيده اند.  بازاریابي  مفهوم  از  چيزي  هرگز 
هميشه راضي نگه داشتن مشتریان و بنابراین 
برقراري ارتباطي مادام العمر بين سازمان و 
براي رسيدن  استراتژي اصلي  آن  مشتریان 
به اهداف بازاریابي است. این مفهوم بازاریابي 
به  توضيح مي دهد كه چرا مطالعات مربوط 
رضایت مشتري، وفاداري و ارزیابي آن سهم 
قابل توجهي از تحقيقات بازاریابي را تشكيل 

مي دهد. 
شيوه  از:  است  عبارت  بازاریابي  استراتژي 
به  رسيدن  جهت  سازمان  یك  كه  عمومي 
اهداف بازاریابي خود اتخاذ مي كند. بسياري 
استراتژي  از  استفاده  امروزي  بازاریابان  از 
هدف سازي را سودمند یافته اند. این استراتژي 
بدین معني است كه بخش هایي از بازار توسط 
سازماني كه قصد استفاده از منابع خود جهت 
تامين  دارد،  را  مشخص  قابليت هاي  كسب 

مي شود.

مساله  این  توصيف  به  مي تواند  استراتژي 
بپردازد كه چگونه یك سازمان مي تواند به 
را  و خدمات خود  بهترین شكل محصوالت 
جهت كسب رضایت مشتري ارتقاء دهد. كشف 
این فرصت ها، اشكاالت و استراتژي هاي ناشي 
و  بازاریابي  هوشمند  سيستم  وظيفه  آن  از 

تحقيقات مربوط به آن است. 

تاكتیک ها ي بازاريابي
تحقيقات مربوط به بازاریابي سهم مهمي در 
طراحي و انتخاب تاكتيك هاي بازاریابي دارند. 
خاص  فعاليت هاي  از:  عبارتند  تاكتيك ها  این 
زمانبندي شده جهت اجراي یك استراتژي. این 
تحقيقات اغلب جهت كمك به بازاریاب براي 
تصميم گيري در رابطه با این است كه كداميك 

گرد آوري و ترجمه: انواع تحقیقات در بازاريابی
نرگس حكمي،  كارشناس تحقيقات بازار
 Marketing Research    منبع:  كتاب

Donald R. Cooper & Pamela S. Schindler

براي  بازاريابي  بینش  و  اطالعات 
كه  است  نحوي  به  گیرندگان  تصمیم 
سازمان را به سمت انجام فعالیت هاي 
حداكثر  منظور  به  مناسب  بازاريابي 

سازي عملكرد كسب و كار سوق دهد.

به  ديگري  زمان  هر  از  بیش  امروزه 
عوايد مالي ناشي از تمامي هزينه هاي 
سرمايه  »بازگشت  همان  كه  بازاريابي 
داده  اهمیت  است    » بازاريابي  گذاري 

مي شود.

در  تكنولوژيک  چشمگیر  پیشرفت هاي 
به  امكان  بیستم،  قرن  پاياني  دهة  دو 
میان  اطالعات  سريع  گذاردن  اشتراک 
فراهم  را  سازمان  گیرندگان  تصمیم 

ساخته است.
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توضيحي كارشناسان در مورد رابطه بين دو 
نوع مطالعه توضيحي و پيش گویي و اینكه كدام 
مقدم بر دیگري است، بحث كرده اند.  هر دو 
نوع تحقيق بر پایه تئوري است و تئوري براي 
است.  شده  ایجاد  چگونگي  و  چرا  به  پاسخ 

تر  فرا  اهداف ما، یك مطالعه توضيحي  براي 
از توصيف مي رود و تالش مي كند دالیل یك 
پدیده را كه مطالعه توصيفي تنها آن را مشاهده 
مي كند، توضيح دهد. در یك مطالعه توضيحي، 
محقق از تئوري ها و فرضيه ها استفاده مي كند تا 
عواملي كه باعث رخداد یك پدیده خاص شده اند 

را بيان نماید. 

پیش گويي كننده
       كشف یك توضيح پذیرفتني براي وقوع یك 
رخداد ارزشمند است. در بازاریابي، توانایي در 
پيشگویي این كه رخداد چه موقع و تحت چه 
شرایطي به وقوع خواهد پيوست، بسيار مطلوب 
مطالعه  همانند  پيشگویي  مطالعه  یك  است. 

توضيحي ریشه در تئوري دارد. 

گزارش دهي
در ابتدایي ترین سطح، مطالعه گزارشي شاید 
فقط براي مهيا كردن یك شمارش یا جمع بندي 
مقداري داده و یا ایجاد آمار باشد. كار ممكن 
است بسيار ساده ، داده به سهولت در دسترس 
و یا بدست آوردن اطالعات ممكن است دشوار 
باشد. بعضي افراد مدعي هستند كه مطالعات 
ندارند؛  را  تحقيق  براي  كيفيت الزم  گزارشي 
اگر چه داده هایي كه با دقت جمع آوري شده اند 
مي تواند ارزش زیادي داشته باشند.  طراحي 
تحقيق نباید پيچيده باشد و نيازمند استنباط 
است تا تحقيق بازاریابي ناميده شود. بسياري 
از مدیران انجام چنين تحقيقي را بهترین راه 
براي كارمندان جدید مي دانند تا آنها با كارفرما 

و صنعت خود آشنا شوند.

توصیفي
جواب هایي  دارد  سعي  توصيفي  مطالعه 
براي سواالتي همچون چه كسي، چه چيزي، 
چه موقع، كجا و چگونه پيدا كند. محقق تالش 
از  پروفایلي  ایجاد  با  را  موضوعي  مي كند 
مسایل، مردم یا وقایع توصيف و بيان كند. چنين 
مطالعاتي ممكن است مجموعه اي از داده ها  یا 
انفعال  خصوصيات باشند كه ارتباط فعل و 
دو یا چند متغير را در بر مي گيرد. مطالعات 
توصيفي ممكن است پتانسيل ترسيم استنباطي 
قدرتمند را داشته یا نداشته باشد. سازمان هایي 
كه براي كارمندان، مشتریان و حمایت كنندگان 
خود پایگاه اطالعاتي نگهداري مي كنند، از قبل 
مطالعات  هدایت  براي  توجهي  قابل  داده هاي 

توصيفي بر اساس اطالعات داخلي خود دارند.

از تاكتيك هاي بازاریابي احتماال منجر به اجراي 
موفقيت آميز یك استراتژي مطلوب بازاریابي 

مي شود. اهداف این تحقيقات عبارت اند از:
- شناسایي و تعریف فرصت ها و مشكالت 

بازاریابي
استراتژي هاي  اصالح  و  كنترل  تعریف،   -

بازاریابي
- تعریف، كنترل و اصالح تاكتيك هاي بازاریابي
- كمك به درك بهتر بازاریابي به عنوان یك 

فرایند
 

چه وقت تحقیقات غیر ضروري است؟ 
ارزش اصلي تحقيقات بازار تا اندازه اي است 
كه به مدیران كمك مي كند تصميمات بهتري 
براي دست یافتن به اهداف سازمان بگيرند. 
اگر چه داشتن اطالعات  قابل توجه در مورد 
مشتریان، رقبا یا محيط اطراف مطلوب است، 
اما ارزش این اطالعات كم مي شود اگر نتوانند 
در مواقع بحراني به كار برده شوند. اگر تحقيقي 
به انتخابي تاثيرگذارتر، كارآمد تر، كم خطرتر 
یا در گزینشي سودمند تر به كار فرمایان كمك 
نكند، در این صورت استفاده از آن ممكن است 

سوال بر انگيز باشد. 
 كار فرمایان ممكن است امكانات كافي )وقت، 
تحقيق  یك  كردن  اداره  براي  مهارت(  پول، 
مناسب نداشته باشند. در این شرایط منطقي 

است از تحقيقات بازاریابي اجتناب شود.
"تحقيق  عنوان  مطالعات  از  زیادي  انواع   
بازاریابي" را یدك مي كشند. تحقيق بازاریابي 
مي تواند توسط سناریوهاي چهارگانه تصميم 
بر پایه استفاده از تئوري گزارش، توصيف، 

توضيح یا پيشگویي دسته بندي شود.

سر)Head Injury Criteria( تا حدود 60 
درصد نسبت به كاپوت های معمولی كاهش 

می یابد. 
اس��عدي با بي��ان این كه این دس��تاورد به 
ایمن��ی خودروی  ارزیابی  تایيد س��ازمان 
اروپا )EuroNCAP ( هم رس��يده اس��ت، 
تصریح كرد: حداكثر ضریب صدمه وارده 
به سر طبق استانداردهای اروپا زیر 1000 
و ایده آل آن 800 اس��ت كه در این سيستم 
به 600 كاهش می یابد كه بسيار بهتر از حد 

استاندارد است. 
وي درب��اره ویژگی های كاپوت دوس��تدار 
عابران پي��اده گفت: این كاپ��وت با این كه 
س��ختی س��ازه ایی كاپوت های معمولی را 
دارد ول��ی س��بكتر از آنها ب��وده و مقدار 

بسيار بيشتری از انرژی را جذب می كند. 
این محقق ایرانی با اشاره به تست موفقيت 
آميز كاپوت فلزی س��اخته ش��ده در آلمان 
و اسپانيا خاطرنش��ان كرد: این كاپوت در 
مقایسه با سایر سيستم های كاهش ضربه 
اكتيوسيستم)سنس��وری(  كاپوت های  مثل 
بس��يار ارزان تر بوده و با اس��تقبال چند 
ش��ركت خودروساز انگليس��ی و خارجی 

مواجه شده است. 
گفتنی اس��ت، عاب��ران پي��اده و دوچرخه 
س��واران 20 درصد تلفات ج��اده ای را در 
اروپا تش��كيل می دهند كه بيشتر جراحات 

آنان به دليل اصابت سر با خودرو است. 
انتظار می رود كه این فناوری به طور قابل 
توجهی مي��زان تلفات موت��ور و دوچرخه 
س��واران و همچني��ن عابران پي��اده را در 

تصادفات جاده ای كاهش دهد. 

وی خاطرنش��ان 
بيش��تر  در  كرد: 
س��پر  تصادفات 
پای  ب��ا  خودرو 
برخ��ورد  عاب��ر 
كرده و س��ينه و سر و شانه فرد به كاپوت 
می خورد. مشكل اصلی در تصادفات, نبود 
فاصل��ه كافی بين كاپوت و قطعات س��خت 
خصوص��ا موتور خ��ودرو و س��ازه زیر 
كاپوت اس��ت كه باعث می شود هنگامی كه 
سر عابر به كاپوت برخورد می كند، كاپوت 
فرو رفته و س��ر مس��تقيما از قسمت های 
س��خت زی��ر كاپوت مث��ل موت��ور ضربه 

بخورد. 
وي چ��اره كار را جذب بخش��ی از انرژی 
وارد ش��ده پيش از درگير ش��دن قس��مت 

س��خت دانس��ت و اف��زود : در ای��ن طرح 
براساس تجارب ش��ركت در زمينه ضربه 
گيرها و جاذب های انرژی توانستيم كاپوتی 
را طراحی كنيم كه قبل از برخورد س��ر با 
قس��مت های زیرین دفرمه ش��ده و بيشتر 
انرژی ناش��ی از برخورد را جذب می كند. 
بدی��ن ترتي��ب ضری��ب صدم��ه وارده به 

ی��ك پژوهش��گر ایران��ی و همكارانش در 
انگلس��تان, موفق به س��اخت نوعی كاپوت 
خودروي دوستدار عابران پياده شده اند كه 
در صورت برخورد با عابران، بخش عمده 
انرژی برخ��ورد را جذب ك��رده و ضربه 
وارده به سر مصدوم را تا حد چشمگيری 

كاهش می دهد. 
»كاپوت دوستدار عابران پياده« كه توسط 
دكتر مهرداد اسعدی و همكارانش در مركز 
تخصصی س��لباند و با همكاری دانش��گاه 
انگليا راسكين در كمبریج ساخته شده, در 
حال حاضر با اس��تقبال جدی دو ش��ركت 
مطرح در عرصه خودروسازی روبه روست 
و چند خودرو س��از دیگر نيز عالقه مندی 
خ��ود را براي بررس��ی و اس��تفاده از این 
سيس��تم در مدل های آینده با هدف كاهش 
جراحات سر در تصادفات ابراز داشته اند. 

مه��رداد اس��عدی، مدی��ر پ��روه و ط��راح 
ای��ن كاپوت، با اش��اره به تجارب بيس��ت 
س��اله ش��ركت س��لباند در زمين��ه توليد 
م��واد كامپوزی��ت مقاوم در ج��ذب ضربه 
كاپوت  تولي��د  ك��رد: ط��رح  خاطرنش��ان 
دوس��تدار عابران در قالب بخش��ی از یك 
طرح بزرگ اروپایی، به منظور ایمن سازی 
خودروها برای سرنشينان و عابران پياده 
در شركت ما اجرا ش��ده و هدف عمده آن 
پایي��ن آوردن ضریب ضربه وارد به س��ر 

عابران هنگام برخورد با خودرو است. 

در  همكارانش  و  ايرانی  پژوهشگر  يک 
انگلستان, موفق به ساخت نوعی كاپوت 
شده  پیاده  عابران  دوستدار  خودروي 
عابران,  با  برخورد  صورت  در  كه  اند 
جذب  را  برخورد  انرژی  عمده  بخش 
كرده و ضربه وارده به سر مصدوم را 

تا حد چشمگیری كاهش می دهد. 

كوتاه و خواندني

كاپوت دوستدار عابران پیاده اختراع شد   

گرد آوري :  سميه سعادتي-  كارشناس روابط عمومي
منابع :  پرشين خودرو

www.huntspost.co.uk 

اگر چه داشتن اطالعات  قابل توجه در 
اطراف  محیط  يا  رقبا  مشتريان،  مورد 
مطلوب است، اما ارزش اين اطالعات كم 
مي شود اگر نتوانند در مواقع بحراني به 

كار برده شوند.
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استقبال بي نظير مشتريان انجام پذيرفت.
و  خودرو  اطلس  شركت  مركزي  ستاد 
متخصصين اعزامي به شهرهاي مختلف ، با 
توجه به معرفي يك خط تلفن ثابت و 8 خط 
تلفن همراه به مشتريان، از طريق ارسال پيام 
كوتاه، تبليغات در روزنامه، تبليغات در سايت 
كشور،  جاده هاي  نقشه  و  خودرو  اطلس 
و  پاسخگويي  آماده  ساعته   24 صورت  به 

امدادرساني به مشتريان محترم كيا بودند .
و  واحد ها   ، عامليت ها  تمامی نفرات،  از 
امداد  اجراي طرح  در  را  ما  كه  سازمان هايي 
نوروزي 90 ، ياري نمودند كمال تشكر را داريم.

10 درصد تخفيف سرويس هاي دوره اي، در 
عامليت ها اجرا گرديد.

در طرح امداد نوروزي 90 ، واحد خدمات پس 
برپايي  با  خودرو،  اطلس  شركت  فروش  از 
چادرهاي امداد درجاده ها و شهرهاي پرتردد 
خدمات  جهت  عامليت ها  بودن  فعال  كشور، 
رساني به مشتريان ، تردد كارنيوال هاي امداد 
تجهيز شده در جاده ها جهت امدادرساني به 
مشتريان ، اعزام كارشناسان متخصص شركت 
اطلس خودرو به شهرهاي پرتردد و توريستي  
امداد  چادرهاي  عملكرد  بر  نظارت  جهت 
نوروزي و عامليت ها ، ارائه مشاوره فني به 
عامليت ها،  نظرسنجي از مشتريان، امدادرساني 
و توزيع هداياي نوروزي و همچنين اعزام تيم 
با  نوروزي،  طرح   پشتيباني  جهت  بازرسي 

طرح امداد نوروزي 90 ، با حضور كارشناسان 
اطلس  شركت  فروش  از  پس  خدمات  بخش 
خودرو ، در جاده هاي پر تردد كشور و ستاد 
همكاري  و  خودرو  اطلس  شركت  مركزي 
عامليت ها از تاريخ 89/12/28 لغايت 90/01/15 
برگزارگرديد. مشتريان  بي نظير  استقبال  با 

كارشناسان شركت اطلس خودرو در نوروز 
در  را ،  نوروزي خود  نيز ، هفت سين  امسال 
روحيه اي  با  و  نموده  پا  بر  امداد  چادرهاي 
پرشور، همچون خانواده، پشتيبان مشتريان 

محترم كيا بودند.
طرح امداد نوروزي 90 ، با هدف ايجاد اطمينان 
خاطر براي مشتريان كيا در سفرهاي نوروزي، 
با مزاياي متفاوتي همچون ، توزيع روغن موتور 
رايگان، 10 درصد تخفيف قطعات مصرفي و 

سومین بهار با طرح امداد نوروزي شركت اطلس خودرو

تصاويري از آماده سازي طرح،  تعیین محل نصب چادرها و اعزام خودروهای امداد 

تصاويري از چادرها و خودروهاي امداد

تصاويري از امدادرساني ، اهداي هدايا و نظرسنجي از مشتريان

تصاويري از تیم هاي نظارتي و بازرسي شركت اطلس خودرو

    تصاويري از همكاري با سازمان ها

گرد آوري: 
جواد نفری-  سرپرست خدمات ویژه



عملكرد  در  اختالل  موجبات  كه  ناصحيح 
اطلس  شركت  مي شود،  خودرو  صحيح 
خودرو هيچ گونه مسئوليتي در خصوص 
خودرو  دادن  قرار  گارانتي  پوشش  تحت 
نخواهد داشت و گارانتي خودرو ابطال مي شود.

موارد احتياط 
• كليه مدارك سرويس هاي دوره اي را نزد 

خود محفوظ نگه داريد.
• عدم توجه به سطح روغن مناسب، موتور 

را دچار آسيب جدي خواهد كرد.
فيلتر  از  روغن،  فيلتر  تعويض  هنگام   •
توصيه شده شركت اطلس خودرو استفاده 

كنيد.
روغن  فيلتر  اطراف  در  نشتي  هرگونه   *
يا پيچ تخليه، گواه برنادرست نصب شدن 
ديدن  صدمه  دليل  به  يا  و  پيچ  يا  فيلتر 

واشرهاست.
فيلتر  اطراف  در  روغن  نشتي  چنانچه   *

ديده شد به عامليت هاي مجاز مراجعه كنيد.

اضافي كه توسط شركت كياموتورز توليد 
نشده است.

نصب تجهيزات جانبي 
جلو  مانيتورهاي  بلوتوث،  سيستم  نصب 
و عقب، جابجا كردن سنسورهاي عقب از 
اضافه  و  به سپر جانبي  اصلي  روي سپر 
آينه  تعويض  مجزا،  كشي هاي  سيم  كردن 
داخلي با مدارات برقي مجزا، نصب سيستم 

دزدگير و سيستم GPRS و ... 

عوارض نصب تجهيزات جانبي 
موتور،  لرزش  چك،  چراغ  شدن  روشن 
احتراق ناقص سيلندرها، ايراد سيستم هاي 
برقي، ايراد موتور استارت خودرو، نشتي 

سوپاپ ها و .... 

لذا قويًا توصيه مي شود، از هر گونه نصب 
تجهيزات جانبي بر روي خودرو خودداري 
كنيد. در صورت پيامدهاي ناشي از نصب 

نصب غلط تجهيزات باعث تداخل سيستم هاي 
الكترونيكي گيربكس و موتور خودرو و در 
نتيجه باعث اختالل در عملكرد خودرو مي شود. 
پشت  در  شده  درج  آيتم هاي  به  توجه  با 
برگه و دفترچه گارانتي كه در زمان تحويل 
مدارك خودرو در اختيار مالك قرار مي گيرند، 
اين خودروها تحت پوشش گارانتي نيستند.

اقدامات زير باعث ابطال گارانتی مي شوند:
عمدي،  غير  يا  عمدي  نادرست  استفاده   •
سرقت يا آتش سوزي، آسيب يا زنگ زدگي هاي 
ناشي از عواملي نظير تصادفات، بي توجهي 
در استفاده يا كاربري تعميرات يا تنظيمات 
متخصص،  غير  افراد  توسط  و  نادرست 

استفاده غير صحيح، ايجاد تغييرات.
• هرگونه تغيير، تعويض يا تعميرات ناصحيح، 

دستكاري و نصب نامناسب قطعات.
شركت  اصلي  غير  قطعات  از  استفاده   •
كياموتورز و تمام قطعات فاقد مدرك خريد 

يا تاريخ تعويض.
متعلقات  يا  قطعه  وسيله،  هرگونه  نصب   •

هشدار؛ نصب برخي تجهیزات جانبي گارانتي خودروي شما را باطل مي كند
• هنگام سوخت گيري با سوخت هاي الكل دار 
روي  نوع سوخت ها  اين  كه  باشيد  مراقب 
رنگ بدنه نريزند، زيرا آن را خراب مي كند. 
تحت  رنگ  خرابي  نوع  اين  آنكه  ضمن 

پوشش گارانتي قرار نمي گيرد.
حساس  وسيله  يك  سرقت  ضد  كليد   *
الكترونيكي است. براي جلوگيري از خرابي 

آن نكات زير بايد رعايت شود:
و  در معرض ضربه، رطوبت  نبايد  كليد   •
حرارت شديد مثل قرارگيري روي داشبورد 

در زير نور مستقيم آفتاب، قرار گيرد.
اشياي  از  دور  بايد  الكترونيك  كليد   •

مغناطيسي باشد.

حساس  وسيله  يك  دور،  راه  از  كنترل   •
خراب  از  اجتناب  براي  است.  الكترونيكي 
شدن آن به اين طريق عمل كنيد: آن را از 
يا  رطوبت  ضربه،  معرض  در  قرارگيري 
حرارت شديد مثل قرارگيري روي داشبورد 
نگهداريد.  دور  آفتاب  مستقيم  نور  زير 
مثل  مغناطيسي  اشياي  از  را  آن  همچنين 

گيرنده تلويزيون دور نگهداريد.

اين  شدن  خراب  از  جلوگيري  براي   •
يا  غبار  و  گرد  معرض  در  نبايد  وسيله، 
داخلي  اجزاء  همچنين  گيرد.  قرار  رطوبت 

آن نبايد دستكاري شود.

از  طوالني تر  و  مكرر  زدن  استارت  از   •
از  پس  موتور  اگر  كنيد.  حذر  ثانيه   15
چندين بار استارت زدن روشن نشد، ابتدا 
استارت  برقي  سيستم سوخت و سيستم 

را بررسي كنيد.

* از قرار دادن كليد استارت در موقعيت 
موتور  حالت  در  كه  چرا  كنيد،  حذر   ON
خاموش و كليد منطبق با اين وضعيت، باطري 

خودرو به سرعت تحليل خواهد رفت.

نشان  موتور  دور  با  را  خودرو  هرگز   *
كار  اين  نرانيد.  قرمز  ناحيه  در  شده  داده 

خرابي موتور را در پي خواهد داشت.

داغ،  موتور  با  خودرو  حركت  ادامه   *
مي تواند به خراب شدن شديد موتور منجر 

شود.

آينه هاي  كن هاي  گرم  و  كن  گرم  شيشه   •
الكتريكي  انرژي  زيادي  مقدار  خارجي 
شدن،  شفاف  محض  به  مي كنند.  مصرف 

فورا كليد آنها را قطع كنيد.

• استفاده از گازهاي ديگر مي تواند سيستم 
گاز  فقط  پس  كند،  خراب  را  مطبوع  تهويه 
R-134A مصرف كنيد. هرگز اين گاز را با 

گازهاي ديگر مخلوط يا جايگزين نكنيد.

• هرگز با ترمز دستي كشيده شده، خودرو 
كارايي  است  ممكن  زيرا  ندهيد،  حركت  را 
ترمزهاي عقب كاهش يافته، عمر مفيد ترمز 
خرابي  دچار  ترمز  سيستم  يا  و  شود  كم 
شود. چنانچه ترمز دستي به خوبي خودرو 
را نگاهداري نمي كند و يا بطور كامل آزاد 
نمي شود، بايد فورا توسط عامليت هاي مجاز 

بازرسي شود.

• اگر سوت كشيدن لنت هاي ترمز در هنگام 
استفاده از ترمز زياد شده و قطع نمي شود، 
بايد جهت بازرسي و رفع عيب به عامليت هاي 

مجاز مراجعه كنيد.

استفاده  ترمز  از  به مدت طوالني  * هرگز 
نكنيد و همچنين پاي خود را روي پدال آن 
تكيه ندهيد. اين كار باعث گرم شدن بيش 
است  ممكن  و  شده  ترمز  سيستم  حد  از 

خودرو به طور ناخواسته ترمز كند كه در 
اين حالت مدت زمان اثر ترمز بيشتر شده 
ترمز  اجزاي  خرابي  باعث  است  ممكن  و 

شود.

سگك  صندلي،  پشتي  كردن  تا  از  قبل   •
كنيد.  مهار  صندلي  روي  را  ايمني  كمربند 
اين عمل مانع خراب شدن كمربند يا كشيده 

شدن آنها مي شود.

توسط  ايمني  كمربند  كه  شويد  مطمئن   *
صندلي جويده نشود.

* هنگام آزاد كردن ضامن صندلي، مراقب 
جهش  معرض  در  شما  صورت  تا  باشيد 

صندلي نباشد.

با  شده  تا  صندلي  كردن  محكم  هنگام   *
تسمه، طول تسمه را طوري تنظيم كنيد كه 

صندلي تا شده حركت نكند.

آن،  اوليه  محل  به  برگرداندن  هنگام   *
مراقب باشيد تا انگشت شما بين كف اطاق 

و قفل صندلي گير نكند.

* هنگام تا كردن پشتي هاي صندلي عقب به 
طرف جلو، سگك هاي كمربند سمت چپ و 
وسطي را در جيب تشك صندلي قرار دهيد. 
اين عمل باعث حفظ كمربندها از خرابي هاي 

احتمالی مي شود.

زيردستی  شدن  خراب  از  اجتناب  براي   *
اطفال  ندهيد  اجازه  و  نكنيد  تكيه  آن  روي 

روي آن بنشيند.

از  آفتابگير،  بستن  و  كردن  باز  هنگام   *
قطعه پالستيكي سختي كه روي آنها قرار 
صورت  اين  غير  در  كنيد،  استفاده  دارد 

خراب خواهند شد.

* استفاده غلط از گرم كن صندلي مي تواند 
حرارت  كه  هنگامي  حتي  باشد،  خطرناك 
كمي دارد. اگر به مدت طوالني رها شود، 
نازك  لباس  كه  را  سرنشيني  مي تواند 
است  برهنه  او  بدن  از  بخشي  يا  پوشيده 

بسوزاند.

زير  افراد  براي  صندلي  گرمكن  از   *
استفاده نكنيد: 

- افرادي كه حس المسه ضعيفي در ناحيه 
و  مسن  خيلي  افراد  همچنين  و  دارند  پا 

آنهايي كه معلوليت دارند.
كه  اشخاصي  يا  خردساالن  و  اطفال   -
پوست حساس دارند، افراد در حال خواب 
كه  ديگر  داروهاي  يا  الكل  تاثير  تحت  يا 

باعث خستگي آنها مي شود.

المنت  شدن  خراب  از  جلوگيري  براي   *
گرمكن بايد:

روي  اطفال  پريدن  مثال  اعمال ضربه،  -از 
صندلي جلوگيري كنيد.

-صندلي را با اشياء و وسايل عايق كننده 
مثل تشك يا پتو نپوشانيد.

به كيسه  در صورتي كه خودروي شما   •
آويزان  از  باشد،  جانبي مجهز شده  هواي 
روي  لباسي  چوب  مثل  تيز  اشياء  كردن 
قالب لباس پرهيز كنيد. هنگام آويزان كردن 

لباس، چوب لباسي آن را در آوريد.

تداخل  باعث  تجهیزات  غلط  نصب 
و  گیربكس  الكترونیكي  سیستم هاي 
موتور خودرو و در نتیجه باعث اختالل 
توجه  با  مي شود.  خودرو  عملكرد  در 
به آيتم هاي درج شده در پشت برگه و 
دفترچه گارانتي كه در زمان تحويل مدارک 
خودرو در اختیار مالک قرار مي گیرند،  اين 

خودروها تحت  پوشش گارانتي نیستند.

گرد آوري : مریم دیني- سرپرست بخش گارانتي
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 رديف                                        عامليت                                                استان                       شهر               كد                     تلفن ثابت                                 دورنگار                                                        آدرس

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

رحيم برزگر كهنمويي

جاويد جواد خاني

جمال احمدى شيخ سرمست

عباس حاجى نيلى

محمدرضا معينى - خسرو زمانى

امير حسين محسنيان

باليران

سيد محمد ديبازر حسينى

اسماعيل شيدايى كندوانى

مجتبى يكه فالح

سيدرضا ريحانى

امير هوشنگ مهاجر

آرتين خودرو پرشين

كاركين آرمنيانس

سيدامير حسيني

مصطفى امجد

محمد على هدايتى

عليرضا سياسى

تقى خياط زاده

علي اكبر كميلي

نصراهللا حريت

نو انديشان صنعت خودروي رضا

سيد سامان شجاعي 

ابراهيم احمدى - يعقوب نعمتى

اسماعيل آخوندى خضرآباد

حميد آرمضانى

بهرام خروشي

كامبيز پور رستگار 

احمد نادرى علمداردهى

شركت بزرگ روشن

مصطفي شاپوري

حبيب اله فرهادى فر

احرار يزد

آذربايجان شرقى

آذربايجان شرقى

آذربايجان غربى

اصفهان

البرز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

خراسان جنوبى

خراسان رضوى

خوزستان

خوزستان

فارس

فارس

فارس

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

گيالن 

مازندران

مازندران

مركزي

همدان

يزد

تبريز

تبريز

اروميه

اصفهان

كرج

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

بيرجند

مشهد

اهواز

اهواز

شيراز

شيراز

شيراز

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

رشت

سارى

بابل

اراك

مالير

يزد

521

523

512

311

121

101

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

431

422

611

612

641

642

643

251

331

332

552

232

221

223

371

341

321

(0411)6374111

 (0411)3339890-1

(0441) 2354112

(0311) 6261181-4

(0261) 4679259

(021) 22763992-6

(021) 44404664

(021) 88463507

(021) 66928821

(021) 77837300

(021) 33015060

(021) 77601840

(021) 22518246

(021) 88403723

(021) 77894648

(021) 55407848

(0561) 2237030-3

(0511) 7528811

(0611) 4479093-6

(0611) 3799414 

(0711) 7302127-8

(0711) 6753939

(0711) 2222897

(0281) 2292553-4

(0251) 6643440-2

(0251) 2914003

(0831) 8246435

(0131) 8842002-4

(0151) 3419245

(0111) 3252020  

(0861) 2247106

(0851) 2248041-4

(0351) 8254024-5

(0411)4769834

(0411) 3339887

(0441) 2238992

(0311) 6252828

(0261) 4679360

(021) 22584127

(021) 44419266

(021) 88474049

(021) 66902557

(021) 77820717

(021) 33015121

(021) 77536639

(021) 22309045

(021) 88418801

(021) 77807665

(021) 55410347

(0561) 2226590

(0511) 7528800

(0611) 4479097

(0611) 3799413

(0711) 7302116

(0711) 6753829

(0711) 2243088 

(0281) 2292550

(0251) 6643440-2

(0251) 2928158

(0831) 7210570

(0131) 8842002-4

(0151) 3419243

(0111) 3251919

(0861) 2230518

(0851) 2232231

(0351) 8253075

تبريز، ابتداي جاده زنجان (تهران)، مابين فلكه استاد شهريار
و خروجي دانشگاه آزاد اسالمي، كد پستي 5157978444

تبريز، كيلومتر 5 جاده تبريز تهران، باالتر از ميدان بسيج، نرسيده به
كوچه قديم نمايشگاه بين المللى، پايين تر از شركت آناتا، كد پستي 5159137443

اروميه، خيابان شيخ شلتوت، مركز تجارى اروميه، روبروى نمايندگى
سايپا (شاكرى)، پالك 563، كدپستي 5714147187

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل هوائي حسين آباد پالك 335،
كد پستي 16984-81759

كرج، 45 مترى گلشهر، بلوار هوشيار، پالك 14،
كد پستي 3198777777

تهران، پاسداران، خيابان كالهدوز(دولت)، پالك 135،
كد پستي 1959916494

تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، 35 متري شهيد مخبري،
جنب آتش نشاني، پالك 7، كد پستي 1476785491

تهران، 45 متري رسالت، بين پل سيدخندان و اتوبان صياد
شيرازي، پالك 1320، كد پستي 1631693411

تهران، ميدان جمهوري، خيابان باستان جنوبى، خيابان دانشگاه
جنگ، پالك 299، 301، 303، كد پستي 1318883444

تهران، خيابان دماوند، مابين وحيديه و سبالن، روبروى ايستگاه
ارباب مهدى، پالك844، كد پستي 1733696743 

تهران، ميدان شهداء، خيابان هفده شهريور، بعد از پل آهنگ،
پالك 985و987، كد پستي 1773693116

تهران، خيابان شريعتى، پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز،
ايستگاه عوارضى، پالك 346، كد پستي 1564915587
تهران، پاسداران، انتهاى خيابان ساقدوش، بعد از ميدان

بنى هاشم، پالك 317، كد پستي 1665844141

تهران، خيابان مطهري، بعد از چهارراه سهروردي،پالك79،
كد پستي 1567719641

تهران، ميدان رسالت، خيابان سلمان طرقي، نبش خيابان فرجام،
پالك 101،  كد پستي 1676743713

بيرجند، بلوار دانشگاه، مجتمع تجارى و كارگاهى هدايت،
پالك 1، كد پستي 9717919474

تهران، خيابان قزوين، خيابان مخصوص، روبروي
 بيمارستان لقمان الدوله، پالك 237 ، كد پستي 1333653111

مشهد، انتهاى بلوار خيام، بلوار صدمترى، حدفاصل پمپ گاز و
ميدان خيام، جنب نمايندگى سايپا، كد پستي 9187813111

اهواز، بزرگراه ملت، بين خيابان عامري و دانيال
 پالك1082، كد پستي  6164813545

اهواز، سه راه خرمشهر، به سمت جاده خرمشهر، روبروي
كالنتري 19، كد پستي 6136935157

شيراز، بلوار سلمان فارسي، نبش پمپ بنزين،
كد پستي 7145813151

شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وايزدي،
كد پستي7135836495

شيراز، بين دو كوهك و گويم، روبروي ايران خودرو،
 كد پستي 7193119451

قزوين، كيلومتر 3 جاده قديم تهران، روبروى پمپ بنزين،
كد پستي 3416763317

قم، ابتداى جاده قديم تهران، بعد از پل دستغيب، انتهاى كوچه،
پالك 121، كد پستي 3718785461

قم، بلوار امين، جنب مدرسه شاهد، كد پستي 3713955446

كرمانشاه، سه راه پمپ گازوئيل، خيابان45متري كارگر،
باالترازمدرسه شيرزادي، كد پستي 6714714964

ساري، بلوار كشاورز، نرسيده به مهدشت، كوچه پاتريس،
كد پستي 4813637639

رشت، خيابان شهدا، روبروي كارخانه شير پاستوريزه
كد پستي2593282851

بابل، كمربندي اميركال، جنب پمپ بنزين، كد پستي 4731659439

اراك، خيابان شريعتي، بين فرمانداري و پمپ بنزين، نمايشگاه
اتومبيل شاپوري، پالك  74، كد پستي 3813144738

مالير، بلوار بعثت، ميدان نيروي انتظامي، روبروى مسجد،
كد پستي 6571789949

يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، كوچه تعاون،
كد پستي 8916713395

فهرست عامليتهاي مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاريخ 1390/2/01
(AKC-FR094/V00)
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• سيستم حفاظتي سقف كشویي در ناحيه اي 
است  كامل  شدن  بسته  حال  در  تقریبا  كه 
اندازه  به  باطري خودرو  اگر  نمي كند.  كار 
حفاظتي  سيستم  باشد،  نشده  شارژ  كافي 

سقف كشویي عمل نخواهد كرد.

نگهداري  براي  ليوان  نگهدارنده  از   •
تيز،  اشياء  داغ،  مایعات  از  پر  ليوان هاي 

سخت و برنده استفاده نكنيد.

• در حالي كه رانندگي مي كنيد، هرگز درب 
نگذارید، زیرا ممكن  باز  نگهدارنده عينك را 
است در صورت بروز حادثه آسيب برساند.

*چنانچه خودروي خود را زیر نور مستقيم 
آفتاب یا در هواي خيلي گرم پارك كرده اید، 
محفظه نگهدارنده عينك به دليل نزدیكي به 

سقف خيلي گرم مي شود.

بنابراین هنگام پارك كردن در چنين مكاني 
به نكات زیر توجه كنيد:

نگذارید.  محفظه  این  در  را  خود  عينك   -
گرما باعث خراب شدن قاب و لنز پالستيكي 
آن مي شود. هرگز اشياء آتشگير مثل فندك 
را در این محفظه قرار ندهيد. زیرا حرارت 

ممكن است باعث حریق شود.

سوكت  شدن  خراب  از  جلوگيري  براي   •
اضافي  لوازم  سایر  براي  آن  از  فندك، 
باعث  لوازم  این  از  بعضي  نكنيد.  استفاده 

نگهداشتن  مي شوند.  فندك  سوكت  خرابي 
سوكت  در  فشرده  حالت  در  فندك  دكمه 
از حد و خرابي آن  بيش  باعث گرم شدن 
آن  دادن  فشار  از  پس  بنابراین  مي شود، 

باید آن را رها كرد.

* از خاموش شدن كامل سيگار قبل از بستن در 
آن مطمئن شوید. هرگز زباله در جاسيگاري 

نریزید، ممكن است باعث حریق گردد.

به  یا عقب  از قرار گرفتن چرخ هاي جلو   •
طور مستقيم بر روي جاده در هنگام بكسل 
شدن جداً پرهيز كنيد. با این كار جعبه دنده 

حتمًا آسيب جدي خواهد دید.

قطعه اي در خودروي  نياز است  گاه  هر   •
شما تعویض شود، حتما از قطعه اصلي كه 
شده  فراهم  خودرو  اطلس  شركت  توسط 

استفاده  كنيد.

• در خودروهاي بنزیني هنگامي كه دماي 
رادیاتور  در  كردن  باز  از  باشد،  باال  آب 
داغ  مایع  و  بخار  كه  چرا  ورزید،  اجتناب 

تحت فشار بوده و به شما آسيب مي رساند.
براي این كار صبر كنيد تا مایع خنك كننده 

خنك شود.

شوي  شيشه  جهت  یخ  ضد  مصرف  از   •
كامال  راننده  دید  كه  چرا  كنيد،  اجتناب 
مسدود شده و به رنگ خودرو نيز صدمه 

وارد مي كند.

* چنانچه پمپ شيشه شوي بدون مایع كار 
كند حتما آسيب خواهد دید.

• در زمستان سوراخ هاي شيشه شوي به 
از  پيش  برف مسدود مي  شود.  یا  یخ  علت 
جهت  و  كنيد  باز  را  آنها  سوراخ  عمليات، 
جلوگيري از تركيدگي این سوراخ ها از مایع 

مخصوص تعبيه شده استفاده نمائيد.




