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امروزه با توجه به گسترش جوامع شهري و نقش كليدي خودرو در سفرهاي 
درون و برون شهري،  بحث ايمني سرنشينان خودروها نيز بيش از پيش مورد 
توجه قرارگرفته است. كودكان سرنشينان نحيف و آسيب پذيرتر خودروها 
هستند كه براي محافظت از آنها  بايد تمهيدات ويژه اي انديشيد. ساالنه شمار 
قاب��ل توجهي از كودكان به دليل عدم رعايت اصول ايمنی، جان خود را از 

دست  می دهند. 
همزمان با بازگشايي مدارس و شروع ماه مهر، مبحث ايمني كودكان اهميت 
دو چنداني پيدا  مي كند. البته بايد اين نكته را مد نظر داشت كه توجه به 
نكات ايمني و تالش براي پيشگيري از وقوع حوادث رانندگي در هر برهه 

زماني بايد سرلوحه كار خودروسازان و رانندگان وسايط نقليه قرار گيرد. 
نحوه قرار گيري كودكان در خودرو، رعايت سرعت مجاز، كنترل فضاي داخل 
خودرو و پشگيري از رفتارهاي پر خطر كوكان در خودرو از مواردي است كه 

توجه به آنها بسيار حائز اهميت است.
رانن��دگان برای تمركز بر آنچ��ه انجام مي دهد، نياز به آس��ايش دارند دو 
واژه كليدی در اينجا عوامل انس��اني )ارگونومي( و تعامل هستند. بهبود و 
نوآوری های پيوس��ته در وضعيت استقرار راننده، اتاق و داشبورد خودرو در 
كنار اولويت روز افزون كاربرد الكترونيك و كامپيوتر در سال های اخير، همه 
به كمك راننده مي شتابند تا كنترل خودرو را در اختيار خود نگهدارد و به 

حفظ و ارتقاء ايمني در مسيرهاي تردد كمك شاياني مي كند.  
تا كنون تعاريف زيادی برای ايمنی خودرو ارايه ش��ده يكی از بهترين اين 
تعاريف توسط پروفسور koebler ، استاد دانشگاه آلمان در سال 1955 بيان 
ش��ده است: » وظيفه يك وسيله نقليه موتوردار اين است كه انسان ها و يا 
 B به نقطه A كاال ها را با حفظ حداكثر ايمنی ، س��رعت و راحتی از نقطه
منتق��ل كند« كه البته با توجه به زندگی مدرن امروزی بايد اين عبارت را 
نيز به تعريف باال اضافه كنيم » با بيشترين بازده و ايجاد كمترين آلودگی 

در محيط زيست«. 
شركت كياموتورز با بهره گيري از پيشرفته ترين سيستم ها،  تمامي تالش 
خود را براي پيشبرد اين هدف به كار گرفته است. در واقع يكی از اهداف اصلی 
تيم طراحی و تيم فنی كياموتورز دستيابي نقطه اي است كه خودروهای كيا 
از باالترين سطح ايمني ممكن برخوردار باشند و موجب ايجاد هيچ حادثه ای 
نشوند؛  البته گفتني است كه تحقق اين امر تنها در كنار رفتارهاي بي خطر 
رانندگان و رعايت همه جانبه قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي توسط 

آنها ميسر خواهد بود. 
 ،)Active & Passive( اس��تفاده از تجهيزات ايمن��ی اكتي��و و پس��يو
سيس��تم های هش��دار به راننده، طراحی مناس��ب بدنه ، شاس��ی و ديگر 
فناوری های به كار رفته در خودروهای كيا، مجموعه اي از امكانات ايمني را 
تشكيل مي دهند تا در حد امكان ميزان تصادفات و آسيب هاي ناشي از آن 
را كاهش دهند. البته همانطور كه قبالً اشاره كرديم برای اطمينان از ايمنی 
كامل سرنشينان، برخی نكات نيز وجود دارد كه الزم است مورد توجه راننده 

قرار گيرد تا با به كار بردن آنها از وقوع حادثه پيشگيري شود. 
 اطلس خودرو نيز با اشراف به مقوله خودروی ايمن و نقش اساسي آن در 
كاهش تصادفات،  با عرضه  اين خودروها  ، تمامی توان خود را به كار گرفته 

تا حافظ جان عزيزان اين مرز و بوم باشد.
به اميد آنكه با رعايت قوانين و مقررات و استفاده از خودروهايی با سطح ايمنی 

باال همواره سالمت و ايمن با خودروی خود سفر كنيد.
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 كيا موتورز رفته رفته به عنوان بخش��ي از استراتژي چند جانبه 
خود ب��ه منظور كاهش اثرات منفي محصوالتش بر روي محيط 
زيست، سامانه Active ECO را با ورود هركدام از محصوالت 

جديدش به بازار معرفي مي كند. 
 Active ECOكاركرد س��ه سيس��تم اصلي خ��ودرو را بهينه 
مي كند به طوري كه مصرف س��وخت را تا 11/1 درصد كاهش 
مي ده��د و در عي��ن حال اين كاه��ش، روي ل��ذت رانندگي و 

مالكيت يک خودروي كيا، اثر منفي نمي گذارد.
 )ECU( با كنترل و مديريت مشترك واحد كنترل الكترونيكي
موتور، واحد كنترل گيربكس )TCU( و سيستم تهويه مطبوع، 
س��امانه Active ECO ب��ه راحت��ي قادر ب��ه كاهش مصرف 

سوخت در محدوده 10 درصد مي باشد.
آقاي»هيون جيک ل��ي« ، رئيس تيم مهندس��ي كارايي انرژي، 
اظهار داش��ت: چالش پيش روي ما در مركز تحقيقاتي نميانگ 
كره جنوبي، دس��تيابي به كاهش عمده و واقعي مصرف سوخت 

در رانندگي روزانه، بدون كاهش لذت رانندگي است.    

لي در ادامه توضيح مي دهد: ما چهار هدف براي خود ترس��يم 
كرده ايم، طراحي و مهندس��ي سامانه اي كه تقريبا هيچ ورودي 
از رانن��ده طلب نكند، عملكردش كاماًل بي نقص باش��د، صد در 
صد قاب��ل اطمينان بوده و توليد آن از لحاظ اقتصادي به صرفه 
باش��د. لي مي افزايد: ما پس از انجام آزمايشات و توسعه بيشتر 
ب��ا تغييرات اعمال ش��ده بر روي برنامه ه��اي واحد هاي كنترل 
)ECU( نص��ب ش��ده روي خودرو ب��ه آن چهار ه��دف اصلي 
خود رس��يديم. س��پس بايد به طريقي تصميم گيري مي كرديم 
كه س��طح دخال��ت س��امانه Active ECO در حالت معمول 
رانندگي، با نياز مش��تري براي داش��تن كارايي باال و همچنين 

مصرف بهينه سوخت متعادل گردد.
 براي داش�تن بهترین حال�������ت رانندگي، عملكرد 
تمام اتوماتيك س�امانه Active ECO در شرایط خاصي 
به صورت موقتي متوقف مي شود. این شرایط عبارتند از:

 دماي موتور كمتر از 25 درجه سانتيگراد.
 در هنگام رانندگي در سر بااليي.

 گيربكس در حالت دستي )Sport Mode( باشد.
  وقتي راننده پدال گاز را براي 2 ثانيه بيش��تر از 60 درصد 

مي فشارد. 

   زماني كه كنترل س��رعت )Cruise Control( يا كنترل 
 )Electronic Stability Control( پاي��داري الكترونيك��ي

فعال است.
زماني كه يک راننده ك���يا دك���مه روش��ن كردن س��امانه را 
م�ي فش��ارد، يک چراغ نش��انگر س��بز رنگ در صفحه نمايش 
 Active ECO روشن مي ش��ود كه به سادگي عملكرد سامانه
را تاييد مي نمايد. فش��ردن پ��دال گاز از 0 تا30 درصد و از 90 
ت��ا 100 درصد همان احس��اس و پاس��خ معمول را ب��ه راننده 
خواهد داد، اما هنگام فش��ردن پدال از 30 تا 90 درصد، سامانه 
Active ECO به واحد كنترل الكترونيكي موتور مي گويد كه 
ميزان پاش��ش سوخت را 15 تا 20 درصد كاهش دهد و سرعت 
نهاي��ي خودرو از اين طريق به 140 كيلومتر بر س��اعت محدود 

خواهد شد.
همزم��ان اين س��امانه به واح��د كنترل گيربكس م��ي گويد تا 
س��ريع تر به دنده هاي باالت��ر تغيير كند و تغيي��ر به دنده هاي 
پايين تر را با تاخير بيش��تري انجام دهد ك��ه در نتيجه آن دور 
موتور كاهش مي يابد. اين سيستم همچنين لغزش در گيربكس 
را با س��ريع ت��ر قفل كردن مبدل گش��تاور )85 تا 125 دور در 
دقيقه كه به نس��بت دن��ده بس��تگي دارد( و همچنين به مدت 

ســـــامانه جديــــــد 
حـال  در   Active ECO
يـك  صـورت  بـه  حاضـر 
در  اسـتاندارد  ويژگـي 
كشـور كره روي سورنتو و 
در آمريـكاي شـمالي روي 
به  اپتيماي مجهز  خودروي 
گيربكـس اتوماتيـك ارايه 
شده است. مدل هاي مجهز 
بـه گيربكـس دسـتي نيـز 
بوسـيله يك چراغ نشانگر 
موقعيت دنـده، راننده را به 
 انتخاب دنده باالتر ترغيب 
مـي كنـــد تـا در مصرف 

سوخت صرفه جويي شود

كياموتــورز  
دوســتدار 
محيط زيست
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 نوشته : مجتبی نوری- سرپرست تعمیرگاه مرکزی
  KIA PLAZA:منبع

 Active ECO system

Engine (ECU)

 Transmission  ( TCU)

 Air conditioner 
 compressor

طوالني تر قفل ك��ردن آن، كاهش مي دهد و از اين طريق در 
مصرف سوخت صرفه جويي مي كند.

هزينه سوخت كمتر به ازاي اتاق خودروي گرم تر
آقاي لي ادامه مي دهد: " اثر س��وء سيستم تهويه مطبوع روي 
مصرف س��وخت خودرو سالهاس��ت كه مورد توجه بوده است 
ولي م��ا مصمم بوديم كه اي��ن تاثير را كاه��ش دهيم. طولي 
نكش��يد كه متوجه ش��ديم كه افزايش نس��بتاً كمي در دماي 
اتاق خودرو به كاهش ارزش��مندي در مصرف س��وخت منجر 
مي ش��ود و اثر بسيار كمي روي راحتي راننده دارد. آزمايشات 
كيا موتورز در بزرگراه هاي عمومي نش��ان داد كه در طول روز 
و زماني كه دماي بيرون 30 درجه اس��ت، اگر اجازه دهيم كه 
دم��اي هواي درون اتاق 3/3 درصد يا 0/8 درجه افزايش يابد، 
به كاهش مصرف سوختي معادل با 4/4 درصد دست خواهيم 
ياف��ت، كه اين امر از طريق كاهش در اس��تفاده از كمپرس��ور 
تهويه مطبوع ايجاد مي ش��ود. يک س��ورنتوي ديزل 2 ليتري 
ب��ا گيربكس اتوماتيک 6 س��رعته و ي��ک 2/2 ليتري با همان 
مش��خصات در حالي كه فق��ط موتور و گيربك��س آنها تحت 
كنترل Active ECO بود به ترتيب 6/7 و 6/6 درصد كاهش 
مصرف سوخت داشتند. وقتي سيستم تهويه مطبوع نيز تحت 
كنت��رل Active ECO قرار گرف��ت، ناگهان كاهش مصرف 

س��وخت به ترتيب به 11/1 و 11/0 درصد ارتقاء پيدا كرد كه 
نش��ان دهنده اهميت كنترل تهويه مطبوع توسط اين سامانه 
مي باش��د. اين آزمايش براي يک اپتيماي بنزيني 2 ليتري كه 
هر س��ه سيس��تم موتور، گيربكس و تهوي��ه مطبوع آن تحت 
كنترل س��امانه Active ECO بود نيز انجام شد كه كاهش 

مصرف سوخت معادل 9/1 درصد ثبت شد.
كمك به مش�تريان ب�رای كاهش مصرف س�وخت به 

صورت اتوماتيك
س��امانه جديد Active ECO در حال حاضر به صورت يک 
ويژگي اس��تاندارد در كشور كره روي س��ورنتو و در آمريكاي 
ش��مالي روي خودروي اپتيماي مجه��ز به گيربكس اتوماتيک 
ارايه ش��ده اس��ت. مدل ه��اي مجهز به گيربكس دس��تي نيز 
بوس��يله يک چراغ نش��انگر موقعيت دنده، راننده را به انتخاب 
دنده باالتر ترغيب مي كند تا در مصرف س��وخت صرفه جويي 

شود.
لي ادامه مي دهد: حاال ما مي توانيم مزاياي استفاده از سامانه  
Active ECO را ب��ه مش��تريان خود تقدي��م كنيم زيرا آن 
را به گونه اي مهندس��ي كرده اي��م كه اگر يک دارنده خودروی 
كيا بخواهد از آن اس��تفاده كند تنها يک كليد را مي فش��ارد و 
كارتمام اس��ت. به محض روشن شدن، اين س��امانه به حالت 

پيش فرض در طول مس��ير روش��ن باقي مي ماند و حتي اگر 
خودرو خاموش، و دوباره روش��ن شود اين سامانه فعال خواهد 

ماند.
قطع و وصل ش��دن هاي برنامه ريزي ش��ده عملكرد س��امانه 
Active ECO، براي مثال در سربااليي، ادامه خواهد داشت 
و اين س��امانه در زمان مناس��ب بطور خودكار عملكرد خود را 

انجام خواهد داد.
Active ECO موج��ود روي خودروه��اي جدي��د كيا، كليه 
كارهاي��ي را كه ي��ک راننده ماهر و صرفه ج��و انجام مي دهد، 

يعني:
 فشردن آهسته پدال گاز

 تعويض زود هنگام دنده، به دنده باالتر
 تعويض ديرهنگام دنده، به دنده پايين تر

 استفاده كمتر از تهويه مطبوع
را به بهترين شكل، بدون هيچ تالشي از سوي راننده به صورت 

خودكار انجام مي دهد.
آق��اي ل��ي در خاتم��ه گف��ت: م��ا مطمئ��ن هس��تيم كه در 
س��ال هاي پيش رو، ميليون ها ليتر س��وخت از طريق سامانه 
Active ECO، توسط دارندگان خودروهای كيا صرفه جويي 

خواهد شد.
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خـاف  بـر   TD سـراتو 
چنـان  از  خويـش  سـلف 
پختـه  طراحـي  فلسـفه  
و  قـوي  پيكره سـازي  و 
اسـت  برخوردار  اسـتواري 
كه به جـرات مي توان گفت 
يكـي از چالش برانگيزترين 
محصـوالت كيا موتـورز در 
طي سـاليان اخيـر و در بين 
همكاسان اين خودرو بوده 

است

در  داخلـي سـراتو  فضـاي 
با طراحـي بدنه   هماهنگـي 
كامـًا سـاده امـا مـدرن و 
به روز شـكل گرفته اسـت 
همانند نسـل قبل در سراتو 
از  اسـتفاده  راحتـي   TD
ادوات ، ديـد كامل راننده به 
نشانگرهاي جلو آمپر و رشد 
كيفـي قطعـات مـورد توجه 

كامل بوده است

سراتو در برابر سراتو
 س�ال 2000 ميالدي ، تيم طراحي و تحقيق ش�ركت كيا موتورز كليد ش�روع 
پروژه اي 4 ساله را مي زنند ، دستور كار كامال مشخص و واضح است ، طراحي 

خودرویي دركالس c  و بر پایه پلت فرمي مشترك با هيونداي االنترا .
تعاریف یا فاكتورهاي اساسي در طراحي خودرو نيز مشخص است.

اقتصادي، كم مصرف ، طراحي محافظه كارانه ، امكانات رفاهي مناسب  و ایمن. 
نتيجه تالش 4 س�اله تيم طراحي و مهندسي كيا در اواخر سال 2003 ميالدي 
تحت عنوان كيا س�راتو معرفي مي شود نسل اول سراتو خودرویي با طراحي 
كامال محتاطانه و البته محافظه كار اس�ت و هدف تصاحب بخش�ي از بازار پر 
طرفدار و داغ خودروهاي كالس c   در ایاالت متحده است . هرچند كيا گوشه 

چشمي بر بازار آسيا و اروپا نيز دارد.

نوشته : علیرضا محمدزاده- مسئول نمایشگاه مرکزی

نسل اول ؛ آرام و متين
 نس��ل اول كيا س��راتو هويت��ي آرام و متي��ن دارد ، 
چه��ره و نماي خودرو بر اس��اس تعريف گروه هدف 
خريدارانش كاماًل س��اده و به دور از هيجان طراحي 
ش��ده است ، تلفيق طراحي روز اروپا با اسانس شرقي 
در چه��ره ، نماي جانبي با خط ش��خصيتي بارزي كه 
از گلگير جلو ش��روع و در نهايت بر روي گلگير عقب 
محو مي ش��ود در كنار طراحي چشمگير نماي عقب، 
تركيب��ي كام��ل از خودرويي با طراح��ي صد در صد 
محتاطانه را ارائه م��ي داد؛  ضمن اينكه اين اتفاق با 

ورود به داخل كابين نيز كاماًل اشكار مي شد. 
طراحي كابين در عين س��ادگي و راحتي با  استفاده 
از ادوات وكنترلره��ا و رعايت اصول ارگونومي، جادار 
و وس��يع بوده، به گونه اي كه راحتي ش��ما را درطي 
يک مس��افرت بين شهري تضمين مي كند. همچنين   
سراتو نسل اول، صندوق باري وسيع را در اختيار يک 
خانواده ش��هري قرار مي داد. اگرمي خواستيد سراتو 
نسل يک را در يک جمله توصيف كنيد مي توانستيد 
عنوان » خودروي متين و اقتصادي« را به آن بدهيد. 
نس��ل اول سراتو در س��ال 2006 يک ) facelift( يا 
به روز رس��اني مختصر را در چهره ، امكانات و برخي 

بخش هاي فني خود تجربه نمود.
نسل دوم ؛ انقالبي در طراحي 

ورود پيتر شراير نويد انقالبي اساسي را در تيم طراحي 
كيا مي داد ، اين انقالب نه تنها توس��ط خود  وي بلكه 
با مهره چيني اساس��ي و دقيقي كه در س��اختار تيم 

طراحي انجام داد، نمودي چند برابر داشت. 
ش��راير در اولين گام با دعوت از »تام كرنز« از جنرال 
موتورز، پروژه طراحي كيا س��راتو نس��ل دو را به وي 
س��پرد. تام كرنز كه پيش از پيوستن به تيم طراحي 
كيا و سرپرس��تي اس��توديوي طراحي كيا در اياالت 
متحده، در ش��ركت جنرال موتورز و كاديالك سابقه 

درخشاني داشت ، دعوت ش��راير را با توجه به سابقه 
همكاري مش��ترك پذيرف��ت؛ وي ط��راح خودروي 
كاديالك CTS  و خ��ودروي ايده اي ويژن كاديالك 
بود ، پس ورود وي به تيم ش��راير در نوع خود انقالبي 

ديگر بود.
حاص��ل اولي��ن قل��م زدن ت��ام، محصول��ي جذاب ، 
خوش استايل و متناسب با بيان طراحي به روز يعني 

سراتو نسل دوم بود.
كرنز در اولين كنفزانس مطبوعاتي خود وس��عت ديد 
مدي��ران كيا را عامل اصلي پيوس��تن به تيم طراحي 

كياموتورز عنوان كرد.
شايد بتوان گفت ش��الوده اصلي سبک و زبان جديد 
طراح��ي كي��ا موت��ورز را ش��راير با هم��كاري كرنز 
پايه گ��ذاري نمود. از آنجا كه تقويت تيم هاي طراحي 
در اس��توديوهاي فرانكفورت ، ت��و كيو و لس آنجلس 
درصدر برنامه هاي ش��راير قرار داشت، بهترين گزينه 
براي سرپرس��تي اس��توديوي لس آنجلس كسي جز 

البته خط س��قف شكس��ته ش��ده در ناحيه عقب كه 
فضاي س��ر بهتري را براي سر نشينان رديف عقب به 
همراه دارد باعث شده تا از سراتو به عنوان انقالبي در 

كالس خود ياد شود. 
فضاي داخلي س��راتو در هماهنگي ب��ا طراحي بدنه  
كاماًل س��اده اما مدرن و به روز ش��كل گرفته اس��ت 
همانند نسل قبل در س��راتو TD راحتي استفاده از 
ادوات ، دي��د كامل راننده به نش��انگرهاي جلو آمپر و 

رشد كيفي قطعات مورد توجه كامل بوده است. 
ضم��ن اينكه مي توان امكانات رفاهي س��راتو TD را 

در مقايسه با ديگر هم كالس هايش، كامل دانست.
البته توجه به اين نكته كه سراتو خودرويي اقتصادي 

است را نبايد از نظر دور داشت.
مدير پروژه س��راتو در خصوص اين خ��ودرو اينگونه 
مي گويد: هيچ خودرويي در دنيا كامل نيست؛ سراتو 
نيز همانند ديگر اعضاي خانواده كيا مس��يري  رو به 

رشد را طي مي كند پس منتظرآينده باشيد.
بي صبرانه منتظر مي مانيم. 
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تام كرنز نبود.
بد نيس��ت بدانيم تيم طراحي كيا بر روي سراتو نسل 
دو، جمعاً بي��ش از 1820 ايده را ارائه نمودند كه در 

پايان و از بين 10 ايده برتر ، نسل دوم متولد شد. 
در س��ال 2007 كانسپت»kee« در نمايشگاه خودرو 
فرانكف��ورت » بهترين فرصت براي نمايش ايده آينده 
تيم طراحي كيا بود؛ ايده اي كه در نهايت منتهي به 

تولد سراتو نسل دوم شد«
س��راتو TD بر خالف س��لف خويش از چنان فلسفه  
طراح��ي پخت��ه و پيك��ره س��ازي قوي و اس��تواري 
برخوردار اس��ت كه به جرات مي ت��وان گفت يكي از 
چال��ش برانگيزترين محصوالت كي��ا موتورز در طي 
س��اليان اخير و در بين همكالس��ان اين خودرو بوده 
اس��ت. طراحي چه��ره خودرو ضم��ن نمايش هويت 
خانوادگ��ي ، ع��اري از هرگونه ش��لوغي و پيچيدگي 
فرمي است ، تركيب استادانه تناسبات بدنه و شيشه، 
ابعاد مناس��ب تاير ، زاويه خم ش��دگي س��تون A  و 
 waist line حركت تهاجمي و اس��پرت خط كم��ر

خودرو، جاي هيچ گونه انتقادي را باقي نمي گذارد.
ضمن اينك��ه ارتقاءكيفيت س��اخت و مونتاژ را نبايد 
نادي��ده گرفت . در چهره س��راتو خش��م يک خودرو 
عضالني و س��ادگي ي��ک خودروش��هري را همزمان 
مشاهده مي كنيد .اتفاقي كه در چشمان سراتو كوپ 

به اوج خود رسيده است .
»جورجت��و جيوجارو« طراح صاحب ن��ام ايتاليايي و 
موسس كمپاني معروف »ايتال ديزاين« سراتو را اوج 
رش��د يافتگي در يک برند ش��رقي مي داند. به اعتقاد 
وي س��راتو خالء فقدان يک طراحي جذاب، ش��يک 
ومدرن و بدور از اغراق هاي خسته كننده را پر نموده 

است.  
پف گلگيرهاي جلو و عقب ، شكس��ت اس��تادانه بين 
درب موتور و گلگيرها ، خط ش��انه گوه اي ش��كل و 
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نش��ريه »كيا پالزا« به تازگي نشس��تي با 
مايكل كول، رئيس هيات مديره كياموتورز 
انگلستان داشته است تا با او درباره نظراتش 
در خصوص موفقيت هاي خيره كننده كيا 
در بازار انگلس��تان گفتگو كرده و  ديدگاه 
وي را در خصوص آينده اين برند جويا شود.

 ش�ما پس از 15 س�ال فعاليت در 
ش�ركت تویوتاي انگلس�تان ب�ه كيا 
آمدید، چه ویژگ�ي كمپاني جدیدتان 
ش�ما را بيشتر از س�ایر موارد شگفت 

زده كرد؟
زماني كه م��ن تويوتا را ترك ك��ردم، اين 
ش��ركت به عنوان يک ش��ركت و يک برند 
برای توليد خودروهايی با كيفيت باال و قابل 
اطمينان در انگلستان شناخته شده بود. كيا 
به عنوان يک برند كمتر ش��ناخته شده به 
واسطه خودروهايي ارزان تر و كم كيفيت تر 
ش��هرت داشت. اين براي من واضح بود كه 
اين تفاوت كيفيت واقع��اً وجود ندارد و به 
طور موثر برنامه محصوالت آينده كيا بسيار 
هيجان انگيزتر از تويوتا بود. مورد ديگري كه 
به طور خوشايندي من را غافلگير ساخت، 
كيفيت باالي شبكه نمايندگي هاي كيا در 
انگلستان و مراحلي بود كه براي توسعه آن 

به يک شبكه حرفه اي تر طي شده بود .
 شما از سالهایي كه در تویوتا بودید 
چه چيزي همراه خود آوردید كه براي 

كيا سودمند است؟
به واسطه انجام وظيفه همزمان در تويوتا و 
لكسوس در بخش هاي توسعه نمايندگي ها، 
فروش ، امور مالي، بازاريابي، خدمات پس از 
ف��روش و باالخره مديريت اجرايي در طول 
يک دوره موفق، م��ن تجربه الزم را جهت 
مديري��ت برنامه هاي بلن��د پروازانه كيا در 
انگلستان دارم. البته مواردي هم وجود دارد 
كه ما آنجا،  انجام مي داديم اما در كيا تكرار 
نخواهيم كرد؛  درس گرفتن از اش��تباهات 
بسيار مهم تر از يادگيري از موفقيت ها است 
و علي رغم اينكه رشد سريع مطلوب است، 
انجام بسيار س��ريع اين كار خطراتي دارد؛ 
ما بايد تضمين كنيم كه ما و نمايندگانمان 

مي توانيم انتظارات مشتريانمان را برآورده 
سازيم. درس مهمي كه من در طول مدت 
فعاليتم در تويوتا آموختم اهميت تشكيل 
تيم هاي حرف��ه اي و متعهد و نيز ش��بكه 
نمايندگان توزيع ملي كمپاني بود؛ چرا كه 
ما واقعاً تنها با همكاري يكديگر قادر هستيم 
مشتريان بالقوه را هدف قرار دهيم و فروش 

موفقي داشته باشيم.
 شما قصد داشتيد چه رویكردهایي 
را در كياموتورز انگلستان تغيير دهيد؟
با وجود تع��داد بي ش��ماري از محصوالت 
مهي��ج در خ��ط توليد، من قصد داش��تم 
ش��ركتي بسازم كه بتواند افزايش فروش را 
تحقق بخشد و فرصت هاي فروش را تسريع 
نمايد و مش��تريان قبلي  و مش��ترياني كه 
براي اولين بار محصول كي��ا را خريده اند 

همزمان نگهدارد .
بعضي وقت ها ما سبک تجارتمان را بيش از 
اندازه پيچيده مي كنيم، بنابراين من تقريباً 
ش��ش هفته پس از ورودم به كيا در اولين 
جلس��ه ملي نمايندگی ها ب��ه نمايندگانم 
گفتم كه دستور كار ما ساده است ، به خاطر 
آن كه »مردم خودروهاي مورد عالقه شان 
را از كساني كه دوستشان  دارند مي خرند«. 
من مطمئن ب��ودم كه مردم خودروهاي ما 
را دوس��ت دارند، پس تنها دس��توری كه 
من به شبكه نماي���ندگان دادم توس��عه 
سروي�س دهي به مشتريان و حفظ تعداد 

آنها بود.
بنابراين در 18 ماه گذشته ما تمركز ويژه اي 
را صرف تجربيات  مشتري كرديم كه شامل 
تغيير ساختار سود دهي نمايندگی ها براي 
تاكيد بيشتر بر تجربه مشتري )هم  از نظر 
تعامل ش��خصي و هم كيفي��ت تجهيزات 

نمايندگي( ، درآغاز امسال بود. 
 برنامه »خ�ودروي كاركرده تایيد 
ش�ده« چه ق�در در كار ش�ما اهميت 

دارد؟ 
برنامه »خ��ودروي كاركرده تاييد ش��ده« 
ب��ه چند دليل ب��راي م��ا و نمايندگانمان 

ي��ک تجارت مهم اس��ت. اوالً با توجه به 

آین�����د ه    متصورید؟
سال گذش��ته ما يک هدف براي كياموتورز 
انگلس������تان خلق كردي�������م و آن را 
Vision 100 ن��ام گذاش��تيم و ه��دف ما 
دس��تيابي به ف��روش 100 هزار دس��تگاه 
خودرو در بازارمان است. اين كار عناصري 
را كه م��ا بايد بر آنها تمرك��ز كنيم معين 

می كند.
براي ه��ر عنصر ما يک KPI ب��ا يک بازه 
زماني تعريف كرده ايم  بنابراين ما مي توانيم 
نظ��ارت كنيم كه چه قدر خوب و س��ريع 
به س��وي هر هدفي پيشرفت كرده ايم. اين 
عناصر نه تنها ش��امل ميزان )و سهم( بازار 
بلكه ش��امل ارزش برند، رتبه بندی تست 
رانندگ��ی محصوالت جدي��د، رتبه بندی 
خدم��ات از نگاه مش��تريان، امتيازات 
مشاركت كارمندان و فعاليت های 

CSR است.
م��ا مقي��اس زماني مش��خصي 
براي اين برنامه تعريف نكرديم 
اما معتقديم ك��ه مي توانيم 
در 5 س��ال آين��ده به آن 
دس��ت پيدا كني��م و اگر 
انگلس��تان  بازار خودرو  ما 
را درس��ت پيش بيني كرده 
باشيم، اين ميزان به معنای سهم 
4.5 درصدی از بازار انگلس��تان )بر 
اساس آمار سال 2011( است كه 
مي تواند ما را تبديل به برند 
ش��ماره 5 بازار انگلستان 
كرده و باالتر از تويوتا 

قرار دهد.

 گپي با مايـكل كول
 رئيس هيـات مديره
 كياموتورز انگلستان

هزينه ه��اي باالی نمايندگی ه��ا آنها براي 
بقاء ب��ه تجارت خودروه��اي كاركرده نياز 
دارن��د؛ تعداد قابل توجهي از نمايندگان ما 
به اين برنامه ب��ه عنوان يک منبع كليدي 
براي عرضه خودروهاي كاركرده شان تكيه 
مي كنند مخصوصاً نمايندگاني كه به واسطه 
ف��روش باال و ميزان پائين پذيرش تعويض 

قطعات كيا به سرعت رشد كرده اند.
دوماً اين يک كانال مهم براي ما س��ت كه 
به��اي خودروهاي قبلي كياي انگلس��تان 
را ب��ا يک روش كنترل ش��ده معين كنيم  
ضمن اينكه با هدايت خودروهاي كاركرده 
و تأثير گ��ذاري بر روند صنعتي، اطالعات با 
كيفيت��ي از ارزش باقيمان��ده براي تثبيت 

قيمتهايمان بدست مي آوريم .
همچني��ن از ديدگاه مش��تري، اين برنامه 
نش��ان دهنده اعتماد به كيفيت و قابليت 
اطمينان خودروهاي ما است. چون ما براي 
همه خودروهای كارك��رده، مدت خدمات 

پس از ف��روش را به مدت 7 
سال  تمديد مي كنيم .
 از نظر ش�رایط 
، س�هم  ش و فر
ب�ازار و تصوی�ر 

برند، ش�ما چه 
ی  ه ا ین�د آ
راب���رای 
كياموت�ورز 
ن  نگلس�تا ا

س�ال   5 در 

گردآوری و ترجمه: آتوسا کیازر- سرپرست روابط عمومی
KIA PLAZA :منبع

 كيا موتورز سه گواهينامه محيط زيست 
از موسسه TÜV Nord  دريافت كرد

  شركت كيا موتورز سه گواهينامه محيط زيست از موسسه 
TÜV Nord )يک س��ازمان بازرس��ي فني مستقل برای 
ارائه گواهينامه معتبر زيست محيطي(برای سه مدل جديد  
خ��ود دريافت كرد. انتش��ار آاليندگي پائي��ن كيا پيكانتوي 
جديد، ريو و اپتيما و فرايند پيش��رفته توليد كه در ساخت 
آنها به كار گرفته ش��ده به كسب اين گواهينامه ها مطابق با 
استانداردهاي ارزيابي دوره زندگی )ISO 14040  ) LCA توسط 

هر سه خودرو منتج شده است.
 آزمون  LCA آسيب هاي محيط زيستي خودرو و مجموع 
فرآيند هاي توليد آن را  طي طول عمر خودرو مورد بررسی 

قرار مي دهد. فاكتورهايي مانند انتخاب مواد اوليه، گازهاي 
خروج��ي موتور و بازيافت.  Benny Oeyen معاون رئيس 
بازارياب��ي و برنامه ريزي محصول كياموتورز اروپا بيان كرد: 
خودروهای كيا، به واس��طه كيفي��ت و راندمان باالی توليد 
آنها براي دس��تيابي ب��ه باالترين ضري��ب ايمني و طراحي 
قابل توجه، به طور م��داوم دريافت تعداد زيادي گواهينامه 
از س��ازمانهاي صنعتي مس��تقل در سراس��ر جهان را ادامه 
مي دهن��د.  Oeyen اينطور نتيجه گيري ك��رد: كيا عميقاً 
توانش را جهت كاهش آس��يب محيط زيستي خودروهايش 
به كار گرفته است و اين افتخار اخير در ادامه موفقيت های 
خودروی اس��پورتيج جديد و همچنين كارخانه پيشرفته ما 

در Zilina می باشد.
هر سه مدل خودرويی كه اين گواهينامه را دريافت كرده اند 

دارای هزينه اس��تهالك پايين ب��وده و كيا ريو جديد كه در 
 Co2 قرار دارد، پايين ترين خروجي گاز B كالس هاچب��ک
)تنها 85 گرم بر كيلومتر( را در مقايسه با هر خودرويي كه 

تا به حال در اروپا توليد شده است، دارد. 
 تأسيس��ات توليد كيا در Zilina در سال 2008 با دريافت 
 ISO 14001 گواهينام��ه  بين المللي مديريت محيط زيس��ت
به عنوان يک كارخانه دوس��تدار محيط زيس��ت ش��ناخته 
ش��د. اين كارخانه ب��ا در پيش گرفتن فن��اوری های نوين، 
تضمين نموده كه روند توليد محصول و ضايعات آن حداقل 
آس��يب را به محيط زيس��ت وارد كنند. كراس اورر كوچک 
كيا اس��پورتيج كه هم در اين كارخان��ه و هم در كره توليد 
می شود نيز در سال 2010 گواهينامه LCA را از موسسه 

TÜV Nord دريافت كرده است.

 كي�ا پيكانت�و جدی�د، ری�و و 
اپتيم�ا موفق ب�ه اخذ اس�تاندارد 

ISO 14040 شدند. 
  مدل ه�ا ب�ه واس�طه مي�زان 
پائين آسيب كلي به محيط زیست 
در ط�ول م�دت كاركردش�ان این 

گواهينامه ها را كسب كردند.

  موتورهاي كارآمد و روش هاي 
توليد خودرو به كسب این موفقيت 

كمك كردند.
   در دس�تيابي ب�ه گواهينامه 
موسس�ه TÜV ت�ازه وارد ه�ا به 
ك�راس اور اس�پورتيج و كارخان�ه 
توليد كيا در Zilina ملحق شدند.

گردآوری و ترجمه: آتوسا کیازر- سرپرست روابط عمومی

 WWW. KIA MOTORS.COM : منبع
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تاريخچه خودروهاي آبي به نقل از چيرمن 
  كارب��ري خودروهاي آبي- برقي اي��ده اي تقريبا جديد 
اس��ت.  در حاليكه تاريخچه خودروهاي برقي به قبل  از 
قرن 19  يعني س��ال  1836بر مي گردد؛ يعني زماني كه 
روبرت اندرس��ون اقدام به  ساخت اولين خودروي برقي 

كرد.
اولي��ن راننده تاكس��ي خ��ودروي برقي ، ب��ر روي يک 
خ��ودروي برق��ي كوچ��ک با باط��ري 28 س��لولي ، در 

انگلستان كار مي كرد.
دو س��ال بعد در س��ال 1888  شركت آلماني » اميش و 
كمپاني«  اقدام به س��اخت خودرويي چهار نفره با قدرت 
م���وتور 1 اس��ب بخار و باطري 24 س����لولي كرد.  در 
همان سال »منگوس واك« مهندس برق انگليسي تبار، 

كالسكه اي برقي داراي3 چرخ توليد نمود.

بايد به اين نكته توجه ويژه اي داشت كه امروزه با توجه 
به  تاثي��رات مخرب تكنولوژي ه��اي صنعتي قديمی  بر 
محيط زيس��ت، مي توان با تغيير جهت دادن به س��مت 
اس��تفاده از تك���نولوژي ه��اي جديد  نظير اس��تفاده از 
فناوري خودروهاي آبي - برقي به  حفظ محيط زيس��ت، 

كمک شاياني كرد. 

 عملكرد گاز هيدروژن در خودروها
در خودروه��اي هيدروژن س��وز، از توانايي گاز هيدروژن 
ب��راي تامي��ن انرژي مورد ني��از مكانيكي ب��راي حركت 
اس��تفاده مي ش��ود. بر اس��اس مقاله اي كه در س��ايت     
RenewableEnergyWorld.comمنتش��ر ش��ده، 
گاز هيدروژن به تنهايی در طبيعت در هوا موجود نيست 
بلكه هميشه به صورت تركيب شده با ديگر مواد موجود 

در طبيعت می باشد. رايج ترين منابع گازهيدروژن، متان 
و س��وخت هاي فس��يلي هستند، اما منبع س��ازگارتر با 
محيط زيست، آب است؛ هيدروژن توسط عمل الكتروليز 
از آب مشتق ش��ده و با توجه به سادگي اين امر ، صرف 
حداقل نيرو و فضا، در حال حاضر بس��ياري از شركت ها 
براي استخراج  گاز هيدروژن، از روش الكتروليز استفاده 

مي كنند.

  ICE مخزن سوختي هيدروژن در موتورهاي
يكی ديگر از فن آوری های مورد استفاده در خودروهای 
هيدروژنی، سلول سوختی است.  در يک سلول سوختی، 
هيدروژن با اكسيژن در دريچه ی مكش هوا برای توليد 
آب تركيب مي ش��ود.  سپس از  انرژي توليد شده، براي 
ب��ه حرك��ت درآوردن موتور الكتريكي )برقي( اس��تفاده 

»مایك چيرمن« نویسنده خالق و توانایي است كه در سال 
2002 وارد جرگه نویس�ندگان شد.  او فارغ التحصيل مقطع  
فوق ليس�انس فيزیك درماني از دانش�گاه جورجيا اس�ت.  

eHow.com وي  داراي چندین مقاله است كه در سایت
 منتش�ر ش�ده و ش�امل مطالبي با موضوعات تخصصي در 

زمينه شيمي، فيزیك و علوم طبيعي می باشد. 
یك�ي از موضوعات�ي كه چيرمن در رابطه ب�ا آن  تحقيقات 
بس�ياري ك�رده اس�ت، خودروهاي آب�ي و نح�وه كاركرد 
آنهاس�ت.  تحقيق�ات نش�ان م�ي ده�د  ك�ه خودروهاي 
آبي -برق�ي ب�راي راه اندازي موتور خ�ود، از جریان برق با 
كنت�رل مصرف هيدروژن اس�تفاده مي كنند. این خودروها 

داراي مخزن س�وختي جهت تركيب گازه�اي هيدروژن و 
اكس�يژن و توليد جریان الكتریك�ي از طریق فرآیند هاي 
مولكول�ي بين این دو گاز هس�تند كه باع�ث توليد جریان 
برقي شده و نيروي محركه این خودروها را فراهم مي سازد. 
كارای�ي خودروهاي مذك�ور همانند وس�ایل نقليه بنزیني 
اس�ت؛ با این تفاوت كه خودروهاي آبي- برقي باعث توليد 
گازهاي گلخانه اي نمي ش�وند. بر اساس این نتایج، چيرمن 
اعتقاد دارد كه  در بازار رقابتي خودروهاي دوستدار محيط 
زیس���ت )خودروهاي سبز(،  خودروهای با نيروی محركه 
هيدروژني ،  بس�يار مناس�ب  تر از خودروهایي هستند كه  

نيروی محركه آن ها، جریان برق است .  

 تكنولوژي 
خودروهاي آبی- برقی

گردآوری و ترجمه:  راحله سبحانی- مسئول دفتر فروش

مي ش��ود و اي��ن موتور با تامي��ن ان��رژي مكانيكي الزم 
باعث حركت خودرو می گردد، به صورتيكه كه به عنوان 

خروجي، صرفاً قطرات ريزي از آب ايجاد می شود.
 ب��ه عبارت ديگ��ر خودروهاي هيدروژن س��وز، از انرژي 
هيدروژن در موتور احتراق داخلي خود براي توليد انرژي 

مورد نياز استفاده مي كنند.
در مقايس��ه خودروه��اي آب��ي- برق��ي و خودروه��اي 
برق��ي مي ت��وان به اين مطلب اش��اره ك��رد كه برخالف 
خودروهاي برقي ، در خودروهاي آبي- برقي از موتورهاي 
الكتريك��ي جه��ت ران��ش اس��تفاد نش��ده و همچنين 
خودروهاي آبي– برقي، توان ش��ارژ ش��دن فقط با سيم 
برق را ندارند بلكه مي بايس��ت هم از لحاظ هيدروژني و 

هم برقي شارژ شوند.
اين خودروها در واقع با س��وزاندن هيدروژن مايع درون 

موتور احتراق داخلی خود كار می كنند. 
از س��وی ديگر مي توان گفت كه خودروهاي آبي- برقي 
نس��بت به خودروهاي برقي از نظر مصرف انرژی، 2 برابر 

بهينه تر هستند.
با وجود اين كه هيدورژن يک منبع انرژی پايدار اس��ت، 
ام��ا اين خودروه��ا برخی معايب نيز دارن��د. يكی از اين 
معايب نياز به س��رمايه گذاري اوليه در سطح خيلي باال 

است.
از ديگ��ر معاي��ب كم ب��ودن ايس��تگاههاي گاز رس��اني 
هيدروژن است و هم اكنون در اياالت متحده آمريكا تنها  

تعداد محدودی ايستگاه تامين هيدروژن وجود دارد.
ام��ا از آنجا كه در حال حاضر هيدورژن اساس��اً از ذغال 
س��نگ ، نفت ، نيروگاه های هس��ته ای و... توليد می شود 
و اين پروس��ه های تولي��د نيز حجم زي��ادي از گازهاي 

گلخان��ه اي از جمله مونوكس��يد كربن تولي��د می كنند، 
اس��تفاده از اين خودروه��ا به طور غير مس��تقيم باعث 

آلودگی هوا می گردد. 

منبع:
www.ehow.com/about_6651269_hydro_electric-car-technology. 
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از آنجـا كـه در حال حاضـر هيدورژن اساسـاً از ذغال 
سـنگ ، نفت ، نيروگاه های هسته ای و... توليد می شود 
و ايـن پروسـه های توليد نيز حجم زيـادي از گازهاي 
گلخانـه اي از جملـه مونوكسـيد كربن توليـد می كنند، 
اسـتفاده از ايـن خودروها به طور غير مسـتقيم باعث 

آلودگی هوا می گردد
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 درباره 
 هوش هيجاني 
چه مي دانيد؟

 با توجه به پيشرفت روزافزون دانش و فناوری و 
اهميت فراوان یادگيری و توانایی حل مسایل و 
مشكالت پيچيده عصر فناوری، شناخت همه جانبه 
توانمندی های روانشناختی، اهميتی ویژه یافته است. 
در این ميان عواملی كه در موفقيت فردی در ابعاد 
تحصيلی، شغلی، خانوادگي و ... دخيل هستند بيش از 
پيش مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. نكته شایان 
ذكر این است كه بر خالف باور قدیمی و رایج بين 
عموم مردم، هوش بهر یا IQ 1 به تنهایی در موفقيت 
افراد در ابعاد ذكر شده نقش چندانی ایفا نمی كند. 
مشاهدات و مطالعات حاكی از آن است كه بسياری از 
افراد كه دارای IQ یا هوشبهر باالتر از متوسط هستند 
در عمل ممكن است توفيق چندانی در اشتغال و سایر 
زمينه هاي زندگي شخصي را نداشته باشند. 
پس از بررسي و مطالعه اینگونه موضوعات، نظِر 
دانشمندان از جمله پيتر سالوی2  و جان مایر3  به 
توانمندی های دیگری كه بعدها »هوش هيجاني« نام 
گرفت، جلب شد كه بيشتر از جنس هيجانات بودند 
تا شناخت ها. هوش هيجانی به توانایی های آموخته 
شده ای اشاره دارد كه به ما كمك می كند تا احساسات 
و هيجانات خود را درك كرده و كنترل نمایيم تا به نفع 
ما كار كنند نه بر عليه ما.

گردآوری و ترجمه : مريم مللي – كارشناس منابع انساني )روانشناس(

بخش اول

تعريف هوش هيجاني
ه��وش هيجانی )EQ(4  به عنوان يكی از عوامل بس��يار 
موث��ر در موفقيت فردی ش��ناخته ش��ده اس��ت.  هوش 
هيجان��ي يعنی توانايی مهار تماي��الت عاطفی و هيجانی 
خود، درك خصوصی ترين احساس��ات ديگران، رفتار آرام 
و سنجيده در روابط انسانی و خالصه همانطور كه ارسطو 
گفته اس��ت: »مهارت نادر به حق عصبانی شدن در حد و 
اندازه معقول، در زمان مناس��ب، با دليل موجه و به شيوه 
شايس��ته« به عب��ارت ديگر فردی ك��ه از هوش هيجانی 
بااليی برخوردار اس��ت، به خوبی می تواند احساسات خود 
را مهار كرده و آنها را به ش��كل مناسب بيان كند. چنين 
فردی به دليل داشتن حس همدلی باال و كنترل مناسب 
ب��ر هيجانات خ��ود در روابط بين فردی موفق تر اس��ت و 
در نتيج��ه از امكانات و موقعيت ه��ای بهتری در زندگی 

برخوردار می گردد. 
گلمن 5 به عنوان كسي كه پژوهش هاي خارق   العاده اي در 
زمينه مغز و رفتار انجام داده است، به روشني بيان مي دارد 
كه عوامل ديگري وجود دارند كه موجب مي شوند افرادي 
كه هوشبهر بااليي دارند در زندگي موفقيت هاي چنداني 
بدس��ت نياورند و در مقابل كس��اني كه هوش متوسطي 
دارند، در مسير موفقيت قرارمی گيرند او معتقد است كه 

هوش هيجاني دو سرچشمه دارد: ذاتي و اكتسابي. 
پس می توان در هر سني هوش هيجاني را آموخت و آن را 
تقويت كرد، يافته ها نشان مي دهد كه اين هوش با افزايش 

عمر بيشتر مي شود.
به عبارت بهتر هوش هيجان��ي توانايي درك هيجان ها و 
عواطف به منظور دستيابي به هيجان هايي است تا ضمن 
كمک به تفكر بهتر، بتواند منجر به ش��ناخت هيجانات و 
عواطف شود.  همچنين هوش هيجانی آگاهی و مديريت 
هيجانات اس��ت. لذا توانايی ش��ناخت، ابراز و كنترل اين 
هيجانات يكی از ابعاد  مهم هوش هيجانی است و ناتوانی 
ف��رد  د ر هر كد ام از اين مولفه ها منجر به بروز مواردي كه 

حاكی از نقص مديريت هيجانات است، می شود. 

 )IQ( و تفاوت آن با ) EQ( هوش هيجانی
 تفاوت بين معلومات كتابی و مهارت در زندگی روزمره و 
ارتباطات اف��راد، در واقع همان تفاوت بين IQ يا ضريب 
هوش��ی و EQ يا ه��وش هيجانی آنهاس��ت. از اواس��ط 
س��ال های 1980 مطالعات وس��يعی انجام شده تا نشان 
دهد ضريب هوشی باال به تنهايی الزمه موفقيت نيست. 

دكت��ر »ريچارد بوياتس��يز«، اس��تاد دانش��كده مديريت 
ودرهد6در دانش��گاه كيس وس��ترن ري��زرو7 در كليولند،  
هوش هيجانی را مجموعه ای از شايستگی ها و توانايی هايی 
می داند كه ما را قادر می س��ازد تا كنترل خود را به دست 
گيريم و در مورد ديگران نيز آگاه باش��يم. به بيان ساده، 
هوش هيجانی استفاده هوشمندانه از هيجانات است، و در 

زمينه حرفه ای به اين معناست كه احساسات و ارزش های 
خود را ناديده نگيريم و تاثيرشان را بر رفتارمان بشناسيم. 
دكتر بوياتسيز می گويد كه برای پی بردن به شدت ميزان 
ه��وش هيجانی، بايد توج��ه كنيم كه چقدر نس��بت به 
ديگران دلسوز و حساس هستيم، و هميشه در نظر داشته 
باش��يم كه باالترين درجه همدل��ی، درك كردن افرادی 

است كه مثل ما نيستند. 

مولفه  هاي هوش هيجاني
بنا به تعريف » بار- اُن« 8 از هوش هيجانی، هوش هيجانی 

در 5 حيطه و دارای 15 مولفه است: 

1( حيط�ه درون فردی: ش��امل 5 مولف��ه خودآگاهی 
هيجانی، قاطعيت، حرمت نفس، استقالل و خودشكوفايی. 

2( حيطه برون فردی: ش��امل 3 مولفه همدلی، روابط 
ميان فردی و مسئوليت پذيری. 

3( حيط�ه س�ازگاری: ش��امل 3 مولف��ه حل مس��اله، 
واقعيت سنجی و انعطاف پذيری. 

4( حيطه كنترل استرس: شامل 2 مولفه تحمل فشار 
و كنترل تكانش. 

5( حيط�ه ُخل�ق كلی: ش��امل 2 مولفه خرس��ندی و 
خوش بينی. 

  خودآگاهی هيجانی9  
منظور از »خودآگاهی هيجانی« شناخت خود، هيجان ها 
و علت به وجود آمدن آن ها، اليه های عميق احساسات و 

هيجان ها، ارتباط افكار و هيجان ها با هم است. 
بس��ياری از اوقات مس��ائلی ما را می آزارند، ولی در واقع 
نمی دانيم چرا از اين موضوع تا اين حد احس��اس آزردگی 
كرده ايم.  بنابراين ش��ايد تا مدت ها اين ناراحتی در خاطر 
باقی بماند، بدون آن كه بتوانيم برای رفع آن كاری كنيم. 
در حالی ك��ه اگر افراد دارای خودآگاهی هيجانی باش��ند، 
می توانند ب��ه علت اصلی ناراحتی های خ��ود پی ببرند و 

چاره ای برای آن بينديشند. 

 قاطعيت يا خود ابرازي 10 
قاطعيت توانايی بيان احساسات، عقايد و افكار خود )مثاًل 
پذيرش خش��م، صميميت و... ( به صورت آش��كار است؛ 
هرچند كه اين احساسات و عقايد خوشايند يا ناخوشايند 
باش��ند و اتخاذ تصميم راسخ و روشن حتی اگر به قيمت 
محروم ماندن از مزايايی باش��د و ي��ا اجرای آن برای فرد 
از لحاظ عاطفی مش��كل باش��د. به بي��ان ديگر، قاطعيت 
يعن��ی توانايی بيان و احقاق حق خود، بدون خش��ونت و 

پرخاشگری. 

 حرمت نفس يا عزت نفس 11 
پذيرش خود به  عنوان ش��خصی ارزشمند، احترام به خود 
و دوس��ت داشتن خود، آن  گونه كه هستيم. يعنی با تمام 
قابليت ه��ا وتوانايی ها، ضعف ه��ا و محدوديت ها، و دركل 
تمام نكات مثبت و منفی به معنای حرمت نفس اس��ت. 
انس��ان ها زمانی می توانند از حرمت نفس الزم برخوردار 
باش��ند كه خود را ب��ه عنوان يک موجود ب��ا توانايی ها و 
امكانات محدود كه امكان اش��تباه كردن را دارد، بپذيرند. 
در اين ص��ورت خود را به خاطر انج��ام يک خطا تحقير 

نكرده و بی ارزش و نااليق نمی پندارند. 

 خودشكوفايی 12 
منظ��ور از خودش��كوفايی ت��الش ب��رای ش��كوفاكردن 
اس��تعدادهای بالق��وه خ��ود ازطريق اهداف مش��خص و 

11
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درازمدت و در عين حال قابل دس��تيابی است كه تا فرد 
خود را به صورت كامل نشناخته و از خود رضايت نداشته 

باشد، ميسر نمی شود. 

 استقالل13  
استقالل به حالتی اش��اره دارد كه در عين حال كه فرد 
از دلبس��تگی برخوردار است، متكی و وابسته به ديگران 
نيس��ت. در تصميم گيری هاي��ش نظر ديگ��ران را جويا 
می ش��ود، اما درنهايت خ��ود تصميم گيرنده اس��ت. به 
عبارتی اس��تقالل، خود هدايت گری، خودكنترلی و عدم 

وابستگی عاطفی است. 

 همدلی 14 
همدلی توانايی درك كردن و ش��ناخت احساس ديگران 
و بی تفاوت نبودن نس��بت به آن ها است و اين كه بتوان 
خ��ود را به جای ديگری گذاش��ت و از دريچه فكر او به 
موقعيت نگريست. اين احساس كه ما را وا می دارد به فرد 
نابينايی در رد ش��دن از خيابان كمک كنيم و يا اين كه 
با دي��دن ناراحتی و يا بيماری يك��ی از اعضای خانواده 
خود بالفاصله به ياری او می ش��تابيم و بار او را به دوش 

می كشيم، بيانگر همدلی ماست. 

 روابط ميان فردی15  
تواناي��ی برقراری ارتباط با ديگران و حفظ اين ارتباطات 
و تاثيرگذاری بر آنها، توانايی صميميت، محبت و انتقال 
دوس��تی، كه خود مس��تلزم خويش��تن داری، همدلی و 
مهارت در ابراز احساس��ات اس��ت، در روابط ميان فردی 

مدنظر است. 

 مسئوليت پذيری اجتماعي16  
تواناي��ی ابراز خود به عنوان فردی همكار، كمک رس��ان 
عن��وان  تح��ت  اجتماع��ی  درگروه ه��ای  س��ازنده  و 
مسئوليت پذيری مشخص می شود. اين توانايی مستلزم 
مس��ئول بودن شخص است. افراد مسئول در روابط بين 
فردی خود مس��ئول اند و می توانند ديگران را بپذيرند و 

استعدادهايشان را به نفع جمع به كار گيرند. 

 انعطاف پذيری17  
منظور از انعطاف پذيری توانايی منطبق ساختن عواطف، 
اف��كار و رفتار ب��ا موقعيت ها، ش��رايط و توانايی كلی در 
سازگاری با ش��رايط ناآش��نا، غيرقابل پيش بينی و پويا 
اس��ت. در عصر كنونی كه با حضور تكنولوژی، تغيير، از 
ويژگی های غيرانكار زندگی است، عدم انعطاف پذيری و 
انطباق با شرايط جديد، مشكالت زيادی را برای فرد ايجاد 
می كند. افراد منعطف از تعصب و پيش داوری جلوگيری 
می كنند و در برابر شيوه های جديد گشاده رو و صبورند. 

حل مساله18  
تواناي��ی شناس��ايی و تعري��ف مش��كل، خل��ق و انجام 
راه حل های موث��ر و انگيزه برای بكارگيری حداكثر توان 
مقابله با مش��كالت تحت عنوان حل مس��اله مش��خص 
می شود. برخی افراد يک راه حل را در ذهن دارند و برای 
حل تمامی مشكالت خود بی توجه به بقيه مسايل همان 
يک راه را ب��ه كار می گيرند و مس��لما نمی توانند نتايج 

خوبی را حاصل كنند. 

 واقعيت سنجی يا واقع گرايي19  
واقعيت سنجی شامل درك موقعيت كنونی، تالش برای 
حفظ شرايط درس��ت وتجربه رويدادها آن گونه كه واقعا 
هستند، به دور از خيالبافی و روياپردازی است. به عبارت 
كلی واقعيت س��نجی به معن��ای توانايی درك موقعيت 

جديد است. 

 تحمل فشار رواني20  
توانايی مقاومت در برابر رويدادها و موقعيت های فشارزا 
بدون توقف، همراه با س��ازگاری فعال و مثبت بدون از پا 

درآمدن را، تحمل فشار می گويند. 
به عبارت ديگر »تحمل فشار« قابليت انتخاب روش هايی 
برای سازگاری با فشار و چاره  جويی و يافتن راه حل های 
مناس��ب و داشتن نگرش خوش بينانه به توانايی خود در 
برخورد با موقعيت های جديد برای غلبه بر مشكل به  دور 

از هيجانات شديد است. 

كنترل تكانش21  
بارها شاهد عصبانيت های شديد اطرافيان خود بوده ايد، 
طوری ك��ه تعج��ب ش��ما را ب��ر انگيخته، كه چ��را اين 
موضوع تا اين حد او را خش��مگين كرده اس��ت و يا چرا 
او نامتناس��ب با موقعيت و اين چنين تند واكنش نشان 
داد؟ تواناي��ی به تاخي��ر انداختن تكانه، وسوس��ه انجام 
عملی، تحت عنوان كنترل تكانه نامگذاری ش��ده است. 
اين توانايی شامل قابليت پذيرش تكانه های پرخاشگرانه، 
خودداری وكنترل خشم است. در واقع خويشتن داری و 
توانايی مهار احساس��ات و به تعوي��ق انداختن كامروايی 
درجهت رسيدن به هدف مشخص را كنترل تكانه گويند. 

 خرسندی يا شادماني22  
توانايی ل��ذت بردن از زندگی خود و ديگران و داش��تن 
رضايت از زندگی اس��ت. به طور كلی خرسندی با شادی 
و نش��اط رابطه دارد. به عبارت ديگ��ر زمانی كه افراد از 
زندگی خود احس��اس رضايت داشته باش��ند، شادی را 

تجربه خواهند كرد. 

 خوش بينی23  
توانايی روشن ديدن زندگی و داشتن نگرش مثبت، حتی 
در زمان بداقبالی كه نشان دهنده اميد به زندگی است. 
منظور از خوش بينی، ساده انگاری نيست؛ مهم اين است 

كه واقعيت ها را زيبا ديد. 

1- Intelligence Quotient                            
2- Salovey Peter  
3- Mayer John  
4- Emotional Intelligence Quotient  
5- Golman  
6- Weatherhead 
7- Case Western Reserve  
8- Bar-On  
9- Emotional self- Awareness)ES( 
10- Assertiveness )AS( 
11- Self Regard )SR(  
12- Self- Actualization )SA(  
13- Independence )In(  
14- Empathy )EM(  
15- Interpersonal Relationship )IR(  
16- Social – Responsibility )RE( 
17- Flexibility )FL(  
18- Problem solving )PS(  
19- Reality Testing )RT(  
20- Stress Tolerance )ST(  
21- Impulse Control )IC(  
22- Happiness )HA(
23- Optimism )OP(  
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   تاریخ برگزاري: 
  1/مرداد/90   لغايت   6/ مرداد/90   به مدت 6 روز

مكان برگزاري :
 عامليت هاي منتخب تهران

 101 )محس��نيان - تهران( ، 105 )ش��يدايي - تهران(،  111 
)آرمنيانس - تهران(، 112 )حس���يني - ت��هران(، 

 113 )امجد – تهران(
شهرستان ها:

121 )معيني، زماني - كرج ( ،221 )نادري - س��اري(،  223 
)ب��زرگ روش��ن - باب��ل(، 422 )سياس��ي - مش��هد( ، 521  

)كهنموي��ي - تبريز(، 552 )خروش��ي - كرمانش��اه( ،  643 
)شجاعي - شيراز(

 اي��ن بازدي��د تخصصي در 5 عامليت ته��ران و 7 عامليت در 
شهرس��تان ها جهت مشتريان خودروهاي موهاوي و اپيروس  
برگ��زار ش��د.  اطالع رس��اني از طريق ارس��ال پي��ام كوتاه و 
نوبت دهي به مشتريان توسط كارشناسان دفتر مركزي اطلس 

خودرو صورت پذيرفت.
تع��داد قاب��ل مالحظه اي از مش��تريان در اين طرح ش��ركت 
كردن��د و خودروهاي آنها تحت بازديد كامل فني قرار گرفت. 
همچني��ن در خصوص انجام به موقع س��رويس هاي دوره اي، 

مشاوره الزم به مشتريان داده شد.
كارشناسان فني شركت اطلس خودرو به منظور مشاوره فني 

به عامليت ها، پاس��خگويي به س��واالت مشتريان و  نظارت بر 
انج��ام صحيح ط��رح، در كنار عامليت ها و مش��تريان حضور 

داشتند.
خدم��ات پ��س از ف��روش كي��ا ب��ا س��رلوحه ق��رار دادن  
شعار»پش��تيبان همچون خانواده« همواره حامي خانواده كيا 

مي باشد.
خدمات ارائه شده در این طرح : 

   بازديد فني سيس��تم های خ��ودرو) موتور،گيربكس و 
تهويه مطبوع( به صورت رايگان

   چک با دستگاه عيب ياب به صورت رايگان
در آخ��ر با اهدای هدايايی از مراجعه مش��تريان در اين طرح 

قدردانی گرديد.

 بازديد تخصصي اپيروس و موهاوي
گرد آوري : مریم رحيميان - كارشناس خدمات ویژه

پذیرش خودرو - عامليت معيني _ زماني _ كرج

مشاوره فني به مشتري - عامليت خروشي _ كرمانشاه

پذیرش خودرو- عامليت حسيني _ تهران

تعميرات خودرو - عامليت نادري _ ساري

انتظار پذیرش در طرح -  عامليت آرمنيانس _تهران

پذیرش خودرو- عامليت سياسي_ مشهد

درحال تعميرات خودرو- عامليت شجاعي _ شيراز

پذیرش خودرو -  عامليت كهنمویي_ تبریزپذیرش خودرو- عامليت امجد _ تهران

مشاوره فني به مشتري- عامليت بزرگ روشن _ بابل
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چهارمي��ن  و  ش��صت  در  تازگ��ی  ب��ه  موت��ورز  كي��ا 
ن���ماي�����ش��گاه  ب����ي������ن الم����لل��ی خ�����ودروی 
IAA( Internationale Automobil Ausstellung( آلمان، از 

محصول جديد مفهومي خود، پرده برداری كرد.
در اين نمايش��گاه خ��ودروی مفهومی، قدرتمن��د، ديناميک و 
آينده نگر GT كه نمايشگر روند طراحی جديد و منحصر به فرد 

اين شركت  است ،  در معرض ديد قرار گرفت.
خ��ودروی كي��ا GT با طراح��ی عضله ای ، اس��پرت و 4 درب 
 خ��ود در غرف��ه كيا توس��ط طراح ارش��د اين ش��ركت يعنی

 پيتر شرا ير رو نمايی شد. 
وی می گويد : مهم نيست از چه منظری به كيا GT  بنگريد؛  

اين خودرو هموراه پر انرژی و آماده پرواز است. 
 ش��راير م��ی افزايد : م��ن معتقدم اي��ن خ��ودروی مفهومی،

 نشانه ای قدرتمند از كيا است.
  موت��ور اين خودروی مفهومی 4690 ميلی متری، به س��بک 
كالس��يک در قس��مت جلو ق��رار دارد؛ ولی انتق��ال قدرت به 

چرخ ه��ای عقب صورت می گيرد كه نس��بت ب��ه خودروهای 
ديفرانسيل جلو بسيار متفاوت است.

اين خودرو به كيا اجازه داد تا روش های طراحی بصری جديدی 
را آزمايش كند كه ش��امل يک كاپوت بلند تر می باشد. در اين 
خودرو چرخ های جلو تا جای ممكن به سمت جلو آورده شده 
اند . س��تون های كابين عقب بس��يار قدرتمند طراحی شده و 
قسمت عقب اتومبيل نيز دارای فضای زيادی است.  در زير اين 
 GDI V6 كاپوت بلند، يک موتور 3.3 ليتری توربو شارژ المبدا

)تزريق مستقيم سوخت( با ps 395 قدرت و 534 نيوتن متر 
گشتاور قرار گرفته و توان مورد نياز خودرو را تامين می كند.

انتقال قدرت نيز توس��ط يک گيربكس 8 دنده اتوماتيک انجام 
می شود.

درب ه��ای جلو و عقب با اندكی زاويه رو به باال باز می ش��وند 
تا س��وار ش��دن به اي��ن خ��ودرو را آس��ان تر كنن��د. فضای 
داخل��ی كابي��ن خ��ودرو نيز ب��ه دلي��ل فاصل��ه محوری زياد 
 )2860 ميلی متر( بس��يار زياد اس��ت. ارتفاع خ��ودرو نيز تنها

 1380 ميلی متر می باشد.
تيم طراحی كيا، تحت هدايت پيتر ش��راير در اروپا،  خودرويی 

جذاب و مطمئن خلق كرده اند.
 برای تاكي��د بر خصوصيات ديناميكی خودرو نيز از روش ها و 
استانداردهای آيروديناميک در طراحی خودروی GT استفاده  

شده است.

 رونمايي از كيا GT مفهومی 
در نمايشگاه خودروی فرانكفورت
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نوشته  :  فرهاد احتشام زاد- معاونت اجرایی
 

م��ردی در كنار جاده، دكه ای درس��ت ك��رد و در آن 
ساندويچ می فروخت. چون گوشش سنگين بود، راديو 
نداشت. چش��مش هم ضعيف بود، بنابراين روزنامه هم 
نمی خواند. او تابلويی باالی سر خود گذاشته و محاسن 

ساندويچ های خود را شرح داده بود.
خودش هم كنار دكه اش می ايستاد و مردم را به خريدن 
ساندويچ تشويق می كرد و مردم هم می خريدند. كارش 
باال گرف��ت؛ برای همين او اب��زار كارش را زيادتر كرد. 
وقتی پسرش از دانشگاه نزد او آمد به كمک او پرداخت 
و س��پس كم كم وضع عوض ش��د.  پسرش گفت: پدر 
جان، مگر به اخبار راديو گوش نداده ای؟ اگر وضع پولی 
كش��ور به همين منوال ادامه پيدا كند كار همه خراب 
خواهد شد و ش��ايد يک كسادی عمومی به وجود  آيد، 
پس بايد خودت را برای اين كسادی آماده كنی. پدر با 
خود فكر كرد هر چه باش��د پسرش به دانشگاه رفته به 
اخبار راديو گوش می دهد و روزنامه هم می خواند پس 

حتماً آنچه می گويد صحيح است. 
بنابراين كمتر از گذش��ته نان و گوش��ت سفارش داده 
و تابل��وی خود را هم پايي��ن آورد و ديگر در كنار دكه 

تصميمات 
سرنوشت سازند 

نه شرايط
خود نمی ايس��تاد و مردم را به خريد س��اندويچ دعوت 
نمی كرد. فروش او ناگهان شديداً كاهش يافت. او سپس 

رو به فرزند خود كرد و گفت: 
پس��رجان حق با توست، كس��ادی عمومی شروع شده 

                                             آنتوني رابينز، به سوی كاميابیاست...  

  نوع افكار و انديش��ه انس��ان ها س��ازنده كيفيت زندگی 
آنهاس��ت.  همانطوركه  انديش��ه زيبا می تواند بهشتی در 
زندگی انسان بسازد، انديشه های ياس آور جهنمی را در 
زندگی او خلق می كند. موفق ترين انسان ها كسانی هستند 
ك��ه توانس��ته اند در ذهن خود انديش��ه های زيبا و مثبت 
داشته باشند.  مثبت انديشی ف�رآين�دی همه گير است و 
لذا محيط پيرامون شما نيز از ت�ف�كرات و ح�االت درون�ی 
ش�ما ت�اثير می پ�ذيرن�د. اگر تفكرات و انديشه هاي شما 
مثبت باش��ند، ان��رژي مثبت موج��ود در پيرامونتان را به 
خود جذب و اگر تفكرات و انديشه هاي شما منفي باشند 
به تناسب انرژي منفي موجود در پيرامون����تان را جذب 
مي كنن��د. تفكرمثبت به معناي خوش��بين بودن افراطي 
نيس��ت بلكه به معنای هنر استفاده بهينه از هر شرايطي 
اس��ت كه ب��ا واقع بين��ي و مديريتي كه بر انديش��ه خود 
خواهيد داش��ت مي توانيد پيام هاي مثبت هر پديده ای را 
درياف��ت كنيد و با تفكر مثب��ت از هر پديده اي تجربه اي 
بياموزيد. مطمئن باش��يد كه اين خود ما هس��تيم كه از 
طريق بسياري از اعمالي كه انجام مي دهيم، انديشه هايي 
 ك��ه در ذهنمان م��ی پرورانيم و حرف هايي ك��ه بر زبان
  م��ي آوري��م موفقيت ه��ا و شكس��ت های خ��ودرا رق��م
 مي زنيم. براي مثبت شدن بايد از خودمان شروع كنيم.

   انديشـه هـای خود را شـكل  ببخشـيد، 
درغيراينصـورت ديگـران انديشـه هـای 
و  می دهنـــــد  شـكـــل  را  شـما 
خـــواسـته های خـود را عملـی سـازيد 
وگرنـه ديگران بـرای شـما برنامه ريزی 

می كنند
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  افقي 
 1- همان كروز كنترل است

 2- رام و دس��ت آموز- فالنی - 
فن و شگرد

دس��ت  ب��ه  درخ��ت  از   -3  
مي آي��د - مرواريده��ا - درد و 
رنج - دهان عاميانه 4- س��ليقه 
روز - تي��ز و بُرن��ده – تع��داد 
كي��ا  هوا(ه��اي  ايربگ)كيس��ه 

كادنزا - روش و رفتار
 5- نوعي از خ��ودرو كه نيروی 
محرك��ه خ��ود را از س��وزاندن 
هي��دروژن و تبدي��ل آن به آب 
و  تمام��ي   - می كن��د  تامي��ن 

جملگي
 6- وس��يله ای ب��رای جابجايی 

اجسام سنگين - دفعه و مرتبه
 7- منق��ار - از اعض��ای صورت 
- رفوزه 8- پش��يمان - كشوری 
در قاره آمريكا 9- واحد سطح - 

آسيب - خانه محقر و كوچک
 10- فرزند ذك��ور - قله مرتفع 

زاگرس
 11- چاق��ي - محص��ول جديد 

كياموتورز در بازار ايران
  12- ع��دد نخس��ت - ش��ک 

داشتن - بي خطر - چهره
 13- قابله - عدد ورزش��ی - نام 
كوچک »فابرگاس« - اش��اره به 
نزديک 14- مايه عطر - مرغابي 

- تاخير
 15- يك��ي از عناوي��ن اخي��ر 
رقاب��ت طراحي  در  كياموت��ورز 

برندهاي خودروسازي 
  عمودي

1- يك��ي از ان��واع ياتاقان - اين 
خ��ودرو، جايزه خودروي س��ال 
مجل��ه ECO car  را ب��ه خود 
اختص��اص داد 2- ناحي��ه اي در 

فلسطين - پرستار - فروشنده
 3- رباينده - پرنده اي با پاهاي 
بلن��د - خ��اك صنعت��ي - قمر 
زمين 4- زمين شوی دسته دار- 
جزي��ره مرموز اقيانوس اطلس - 

سنگيني و وقار
 5- برداش��ت محص��ول - يكي 
از اصلی تري��ن  اجزای سيس��تم 

تعليق در خودرو - كله
 6- شمارگان - حيوان وحشی
 7- خون عرب - سياره زحل

 8- خش��كي - ضمي��ر عربي - 
دست عرب - پروردگار

- جش��ن  آهس��ته  و  آرام   -9  
باس��تانی 10- در اس��طوره های 
يونان، رود فراموش��ی اس��ت. - 
كاله موتورس��واران 11- ظل��م 
- قطع��ه ای در موت��ور خ��ودرو 
كه حركت س��وپاپ ها را كنترل 
 - صري��ح  كالم   -12 می كن��د 
حيوان باوف��ا - تابلويي از آندره 

درين - ماه دهم سال شمسی
 13- بلب��ل - واحد پول چين - 

گياه فيلگوشي
 14- از پرندگان - يكي از غالت 

- اشياء و ابزار طاليي
15- شهر دفتر مركزی فدراسيون 
 )FIA(بين الملل��ی اتومبيل رانی
- از محص��والت موف��ق كيا در 

B سگمنت
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تبریز-كيلومتر 5 جاده تهران-باالتر از ميدان بسيج – نرسيده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحيم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بين المللي - پائين تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 تبریز- ابتداي جاده زنجان )تهران( – مابین فلكه استاد شهریار و3339887)0411( 1-3339890)0411( 523تبریزآذربایجان شرقیجاوید جواد خاني2
 خروجي دانشگاه آزاد اسالمي - کد پستي 5157978444

 اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مركز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512اروميهآذربایجان غربیجمال احمدی شيخ سرمست3
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 4
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشيار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  5
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - 22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان6
کد پستي 1959916494

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانباليران7
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی8
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعيل شيدایی كندوانی9
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - ميدان شهداء - خيابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسيدرضا ریحانی10
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر11
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس12
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسيدامير حسيني13
 نبش خيابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد14
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری -پالك  66519246 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه15
257و 259  -  کد پستی 1451784797

 بيرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بيرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی16
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خياط زاده18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شيرازفارسسيد سامان شجاعي 19
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی20
کد پستي 3416763317

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید  آرمضانی21
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خيابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاوید اميری- یوسف اميری مقدم22
كدپستی 7616673386

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئيل-خيابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي23
باالترازمدرسه شيرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار24
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسيده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی25
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 26
کد پستي 4731659439

 اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري27
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبيب اله فرهادی فر28
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد29
 كد پستي 8916713395

 یزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی30

 فهرست عامليت های مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاريخ 1390/07/01
(AKC-FR094/V00)
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