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بوی م�اه مدرس�ه ...
هوا رو به س��ردی گذاشته، روز ها هر روز کوتاه تر از دیروز می شوند 
و زردی بر چهره برگ درختان نشس��ته. آری! ماه، ماه مهر اس��ت و 
اگرچه طبیعت کم کم به خواب می رود، اما جنب و جوش��ی تازه به 
تار و پود زندگی دمیده ش��ده اس��ت. شرکت اطلس خودرو به عنوان 
نماینده رس��می محصوالت کیا موتورز کره جنوبی در ایران، همچون 
گذش��ته همزمان با آغاز سال تحصیلی، به منظور نمایش تعهد کامل 
خود ب��ه خانواده بزرگ کی��ا در ایران، برنامه ه��ای ویژه ای تدارک 

دیده است.
با آغاز ماه مهر و بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی 
و به تبع آن، افزایش قابل توجه حجم مس��افرت های درون شهری، 
انتظار می رود بار ترافیکی ش��هر ها، علی الخصوص کالنش��هرهایی 
همچون پایتخت، با افزایش 25 تا 30 درصدی مواجه شود. به همین 
منظور، پلیس راهنمایی و رانندگی و نیروی انتظامی، تمهیداتی ویژه 
برای روان س��ازی بار ترافیکی ش��هرها و حفظ امنیت شهروندان در 
 روز های ابتدایی مهر ماه اندیش��یده اند و نیرو های خود را به حالت 
آم��اده ب��اش درآورده اند. در این بین اطلس خ��ودرو نیز با توجه به 
مسئولیتی که در قبال خانواده بزرگ کیا موتورز در کشور برای خود 
احساس می کند، با پیروی از فلسفه "پشتیبان همچون خانواده کیا"، 
ش��انه به ش��انه نیرو های امنیتی- انتظامی کش��ور اقدام به برگزاری 
مان��ور امداد در مس��یر های پرتردد ش��هر های بزرگ کش��ور نموده 
اس��ت. در این مانور گس��ترده ک��ه در روز ه��ای اول و دوم مهر ماه 
انجام می شود، گروه های امدادی اطلس خودرو از عاملیت های مجاز 
سراسر تهران و 17 شهر بزرگ کشور، از جمله تبریز، مشهد و شیراز، 
برای خدمت رس��انی و رفاه حال مش��تریان کیا در حالت آماده باش 

قرار می گیرند.
ش��رکت اطلس خودرو همچنین در اقدامی فرهنگی، در نظر دارد به 
مناسبت آغاز سال تحصیلی 91 در مناطق برگزاری طرح به تعدادی 
از دان��ش آموزان هدایایی تقدیم می کند و در کنار تش��ویق آن ها به 
تالش بیش��تر در زمینه کسب علم و دانش، تصویری خاطره انگیز از 

برند کیا در ذهن آنها نقش بزند.
هدف اصل��ی اطلس خودرو از ارائه خدمات گس��ترده به مش��تریان 
و برگ��زاری برنامه های متنوع فرهنگی- اجتماعی، نش��اندن لبخند 
رضای��ت بر لب ه��ای خانواده بزرگ کیا در ای��ران و اعتالی فرهنگ 
مش��تری مداری و احترام به حقوق مصرف کننده است و مدیریت و 
پرس��نل متعهد این شرکت در راس��تای رسیدن به این مهم، از هیچ 

تالشی دریغ نخواهند نمود.
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کی��ا موت��ورز ت��ا وقتی به اه��داف بزرگی که در س��ر 
می پروراند، نرسد، آرام نخواهد گرفت. از پیکانتو و ونگا 

گرفته تا اپتیما، اس��پورتیج و سورنتو، کیا بزرگ ترین 
نام ها را هدف قرار داده و طی چند سال اخیر، رشدی 

خیره کننده از خود نشان داده است.
 )K9( به تازگی هم که س��دانی لوکس با نام کوئوریس 
برای رقابت با بزرگانی همچون مرس��دس S کالس و 

BMW سری 7 ارائه کرده است.

 اما این پایان کار نخواهد بود؛ ش��نیده ها حاکی از آن 
اس��ت که کیا تصمیم دارد خودرویی لوکس در کالس 
کوپه ه��ای چه��ار درب ارائه کند ک��ه درصورت ورود 
 ،CLS به ب��ازار، برای خودروهایی همچون مرس��دس
ب. ام. و گرن کوپ��ه و آئودی A7 ش��اخ و ش��انه خواهد 

 کش��ید. این کیای جدید به احتمال زیاد مدل تولیدی 
GT Concept خواه��د ب��ود که س��ال گذش��ته در 

موتوشوی فرانکفورت رونمایی شد.
 رقیبی که کیا می خواهد برای کوپه های لوکس آلمانی 
بتراشد، به احتمال زیاد روی پلت فرم کوئوریس ساخته 
خواهد ش��د و قرار اس��ت درکنار موتور های 4 سیلندر 
تورب��و بنزینی و دیزل، به پیش��رانه هیبرید نیز مجهز 

شود.
 البت��ه، حداقل تا س��ال 2016 خبری از این محصول 

نخواهد بود.

کیا موتورز آمار فروش ماه جوالی خودروهای سواری، 
سیاحتی و تجاری خود را منتشر کرد. 

بر این اس��اس، کیا موتورز در این ماه تعداد 226,818 
دس��تگاه خودرو در سرتاس��ر جهان به فروش رسانده 
که نشان دهنده افزایش 9 درصدی فروش جهانی این 
برند نس��بت به مدت مش��ابه در سال گذشته میالدی 
اس��ت. اروپایی ها در ماه جوالی هم، آغوش��ی گرم به 
محصوالت کیا موتورز نش��ان دادند؛ به صورتی که کل 
کیاه��ای به ف��روش رفته در قاره س��بز در این ماه، با 
افزایش 22,8 درصدی به نس��بت مدت مش��ابه سال 

گذشته، به 50,106 دستگاه رسید. 
در ای��ن ماه هم آمریکای ش��مالی بزرگ ترین بازار کیا 
موت��ورز بود و فروش این برند در این منطقه با افزایش 

7,5 درصدی نسبت به ماه جوالی 2011، به 55,757 
دستگاه رس��ید. بازارهای عمومی با 45,444 دستگاه 
و چین با 35,211 دس��تگاه نیز کماکان با رشد تقاضا 
برای محصوالت کیا )12,9 و 2,3 درصد بیشتر نسبت 

به جوالی 2011( مواجه بودند. 
ب��ا تمام این اوصاف، جوالی هم نتوانس��ت فروش کیا 
موت��ورز در خ��اک کره جنوبی را س��امان دهد. در این 
م��اه هم فروش خودرو های کیا در بازار خانگی کاهش 
یک درصدی نسبت به جوالی 2011 را تجربه کرد و از 

40,300 دستگاه باالتر نرفت.

کیا برای مرسدس- بنز CLS رقیب می تراشد؟

رشد 9 درصدی فروش جهانی کیاموتورز در ماه جوالی

کیا با اسپورتیج و اپتیما به کمک جیمزباند می رود؟!

ه��ر روز، میلیون ها دس��تگاه خودرو راه��ی خیابان ها 
می ش��وند؛ ح��ال مقص��د می تواند محل کار باش��د یا 
مدرس��ه، مح��ل خرید و حتی خان��ه. بعضی ها ترجیح 
می دهند که این مس��یرهای روزانه و تکراری را بدون 

خودرو شخصی بپیمایند. 
مس��افرت های روزان��ه م��ا گاه به ق��دری یکنواخت و 
خسته کننده می شوند که برخی جزئیات و زیبایی های 
مسیر را از چشم مان پنهان می سازند، ولی یونگ ژئون 
جون، نقاش رنگ روغن و اس��تاد دانشگاه کره ای، سفر 
روزانه خود از ش��هر س��احلی ژانگ نئ��وگ تا پایتخت 
کره- سئول- را که نزدیک 3 ساعت به طول می انجامد، 
س��فری اکتشافی به حس��اب می آورد. این سفر روزانه 

برای یونگ فرصتی اس��ت برای محوشدن در طبیعت 
اطراف مس��یر و این هنرمند کره ای را بر آن داشت تا 
چشم انداز های س��فر خود را در قالب نقاشی های رنگ 
روغن به تصویر بکش��د. تفس��یر یون��گ از زیبایی های 
پنه��ان مس��افرت های روزانه به ق��دری تاثیر گذار بود 
که مس��ئوالن کیا موتورز کره جنوبی، پیش��نهاد خلق 
آث��اری تازه، با محوریت محص��والت این کمپانی را به 

این هنرمند دادند. 
این نقاش��ی های رنگ روغن به م��دت 5 روز، در یکی 
از ایس��تگاه های متروی شهر سئول به نمایش گذاشته 
ش��دند تا در کنار گرما  بخش��یدن به محیط سرد این 
ایس��تگاه، م��ردم را نیز ب��ه یافتن زیبایی ه��ای پنهان 

مسافرت های تکراری و یکنواخت روزانه ترغیب کنند. 
آث��ار رنگ روغن یونگ ژئون ج��ون زیبایی های گذر از 
چه��ار فصل را با محوریت محص��والت مختلف کیا به 

تصویر می کشد.

جیمز باند در حالی از اکتبر امسال با قسمت جدید سری 
فیلم های مامور مخفی 007 به پرده نقره ای باز می گردد 
که دو محصول محبوب کیا موتورز، اپتیما و اس��پورتیج 
ب��ه خدمت پلیس بریتانیا درآمده اند! در قس��مت جدید 
که با نام Skyfall، اکتبر امس��ال اکران می شود، خاویر 
بارِدم شخصیت منفی فیلم است و اینگونه که پیداست، 
 MI6 ،س��عی در ترور رئیس س��ازمان جاسوسی بریتانیا
دارد. اینجاس��ت ک��ه دنیل کریگ در نق��ش جیمزباند 

ظاهر می ش��ود تا با خلق صحنه هایی نفس��گیر و جذاب 
 از تعقی��ب و گری��ز، از رئی��س خود حفاظ��ت کند. در 
Skyfall، کیا های پلیس پش��تیبان جیمزباند خواهند 

ب��ود و در صحنه های مختلف تعقیب و گریز، نقش��ی پر 
رنگ ایفا خواهند کرد. سری فیلم های جیمز باند همواره 
سکوی پرتابی بوده اند برای برند ها و خودرو های خاص و 
این بار، قرعه به نام اس��پورتیج و اپتیمای کیا افتاده تا در 

این ویترین هالیوودی، جاودانه شوند.

 ماه گذش��ته واحد بازاریابي شرکت اطلس خودرو اقدام 
ب��ه تهیه اولین گ��زارش تحلیلي گروه بن��دي مخاطبان 
ه��دف محص��والت کیاموت��ورز نم��ود. این گ��زارش بر 
اس��اس فرم هایي تهیه شده اس��ت که مراجعه کنندگان 
ب��ه عاملیت هاي اطلس خودرو آنه��ا را تکمیل کرده اند. 
آنچه در ذیل مي آید گزیده اي از نتایج این گزارش است:

- بالغ بر 50درصد از پاس��خگویان، در هنگام مراجعه به 
عاملی��ت، مالک یکي از مدل خودروه��اي کیا بوده اند و 
ب��رای خرید مجدد مدل دیگ��ری از همین برند مراجعه 
کرده اند که این نش��ان دهنده میزان قابل توجه وفاداري 

مشتریان به برند کیا است.
- 75درص��د مراجعه کنن��دگان در هن��گام مراجع��ه به 
عاملیت، از آشنایان و اطرافیان خود که مالک خودرو های 
کیا بوده اند، کس��ب اط��الع کرده ان��د و خودروهای کیا 
توس��ط آنها به ایشان توصیه شده بود. آمار نشان دهنده 
این واقعیت اس��ت که رضایت مش��تریان از محصوالت 
کیاموتورز یکي از اصلي تری��ن عوامل موفقیت این برند 

در بازار ایران و توصیه آن به سایرین است.

- خودروه��ای کیا، خودروهای پرطرف��دار در میان رده 
سنی جوانان بوده که این خود به دلیل طراحی ظاهری 

و مشخصات فنی و امکانات رفاهی آن است.
- اکث��ر مخاطب��ان ه��دف خودروه��ای کی��ا اقش��ار 
تحصیل ک��رده ب��وده و ح��دود 20درص��د از ای��ن افراد 

تحصیالت عالیه دارند.
- در ح��ال حاض��ر، خودروه��اي اس��پورتیج   و س��راتو، 
پرطرفدارتری��ن محص��والت کیاموت��ورز در ب��ازار ایران 
هس��تندکه این به دلیل سابقه حضور این محصوالت در 
بازار ایران و شناخته شدن آن نزد مصرف کنندگان ایرانی 

است.
- جذابیت خودروي اسپورتیج براي تمام رده هاي سني 
نسبتا یکس��ان است. به نظر مي رس��د طراحی اسپورت، 
شاسي بلند بودن و قیمت مناسب این خودرو )در مقایسه 
با خودروهاي هم رده( جذابیتي چندجانبه برایش ایجاد 

کرده است.
در پایان ج��ا دارد از تمامي عاملیت هایي که در تکمیل 
ای��ن فرم ها توس��ط مراجعه کنندگان هم��کاري کردند، 

کمال تش��کر را داش��ته باش��یم.  الزم به توضیح اس��ت 
ک��ه گ��زارش گروه بن��دي مخاطبان هدف هر س��ه ماه 
یک بار توس��ط تیم تحقیقات بازار واح��د بازاریابی تهیه 
خواهد ش��د. بدیهي اس��ت که با همکاري بیش از پیش 
عاملیت هاي محترم اطلس خودرو در تکمیل این فرم ها، 
مي توانیم با اطمینان و دقت بیشتري نتایج را به سراسر 
استان هاي کشور تعمیم داده و از آن نتایج براي رسیدن 

به موفقیت هاي آتي بهره مند شویم.

دومین همایش خدمات پس از فروش شرکت اطلس 
خودرو در آبان ماه سال جاری برگزار می شود.

واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو در 
نظر دارد که دومین همایش ملي خود را در آبان ماه 

1391 برگزار کند. 
ای��ن همای��ش ب��ا رویک��رد معرف��ي و قدردان��ي از 
عاملیت هاي برتر ش��بکه عاملیت هاي مجاز خدمات 
پس از فروش در حوزه هاي آموزش، پذیرش، عملکرد 

گارانت��ي، استانداردس��ازي، خدمات وی��ژه و امتیاز 
س��ازمان بازرس��ي و کیفیت ایران  برنامه ریزي شده 
است  و ش��امل برنامه هایي از جمله مراسم اختتامیه 
دومی��ن دوره مس��ابقات ملي مهارت ه��اي ارتباط با 
مش��تري در خدمات پس از فروش  است. همچنین 
TRP & K- در این همایش از پرسنل دارای مدرک

SAP Masterقدرداني خواهد شد.

تأملي بر انتشار اولین گزارش گروه بندي مخاطبان هدف

برگزاری دومین همايش خدمات پس از فروش اطلس خودرو

کیا، زيبايی پنهان در مسافرت های روزمره و يکنواخت

www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و هفتم ،  مهر  1391



www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و هفتم  ،  مهر  1391

4

کیاموتورز به س��مت ش��هر تبریز اعزام 
شده و پس از استقرار و برنامه ریزي در 
عاملیت مجاز 521 اطلس خودرو، راهي 

مناطق آسیب دیده شدند.
متأس��فانه اغلب روستاهاي آسیب دیده 
در مناط��ق صعب العب��ور و در پش��ت 
تپه هاي منطق��ه واقع ش��ده بودند که 
اغلب وس��ایل نقلیه موج��ود امکان راه 
یافتن به آنجا را نداش��تند. خوشبختانه 
تیم اطلس خودرو با کارنیوال هاي امداد 
موفق شد به این روستا ها راه پیدا کند. 
در طول مدت 3روز به روس��تاهاي اهر، 

جراقه ، خرمالو، شهسوار ، ولیلو و هریس 
امداد رساني و اقدامات زیر انجام شد:

 توزیع اقالم خری��داری و جمع آوری 
شده 

نیازه��ای  س��ایر  توزی��ع  و  خری��د   
شناسایی شده 

 شناس��ایی اولویت ه��ای زلزله زدگان 
جهت انجام فاز 2 امداد رسانی. 

ب��ا توج��ه ب��ه درص��د ب��االي ویراني، 
هموطنان ما براي بازگش��ت به زندگي 

همچنان نیاز به یاري دارند. 

 زلزل��ه دلخراش��ی ک��ه در آذربایجان ش��رقي رخ داد، بس��یاري از هموطنان ما 
را بي خانم��ان و داغدار کرد. پرس��نل ش��رکت اطلس خودرو ط��ي یک حرکت 
خودجوش و با پش��تیبانی مدیریت ارشد س��ازمان، اقدام به تشکیل تیم امدادي 
براي هموطنان زلزله زده کردند. این اقدام مدیران مجموعه را نیز بر آن داش��ت 
ت��ا امکانات و تجهیزات موجود را در اختیار این تیم قرار دهند. پرس��نل اطلس 
خودرو که تنها در عرض چند س��اعت چن��د میلیون تومان وجه نقد و مقادیري 
کمک ه��اي غیر نقدي جمع آوري کرده بودن��د، اقدام به خرید کاالهاي مورد نیاز 
و ض��روري زلزل��ه زدگان کردند و به س��رعت مقدار قابل توجهي کنس��رو جات، 
آب معدني، نان، لوازم ش��وینده و بهداش��تي و ... خریداري کردند. تیم داوطلبین 
اطلس خودرو س��اعت 2 بامداد روز پنجش��نبه 26 مرداد ب��ا کارنیوال هاي امداد 

تیم امداد

 در مناطق زلزله زده
آذربايجان
 اطلس خودرو

بود. نا گفته نماند که بازي فینال توسط 
کیانوش مرادي، همکار با ش��ور و نشاط 
واحد ف��روش به صورت زن��ده گزارش 
مي ش��د ک��ه هیج��ان آن را دو چندان 
کرد. پس از انجام مس��ابقه نهایی، تیم 
مالی با شکس��ت حریف قدرتمند خود 
در س��کوی نخس��ت ایس��تاد و پس از 
آن، تیم ه��ای صاعق��ه و تحویل خودرو 
در مکان ه��ای دوم و س��وم ایس��تادند. 
در مراس��م اختتامیه اه��دای مدال ها و 
جام قهرمانی با حضور مدیران ارش��د و 

توسط مدیر عامل مجموعه انجام شد و 
تیم ها با مدیران سازمان عکس یادگاری 

گرفتند. 
مي توان تاس�یس کلوپ ها را گامی 
بس�یار مثب�ت در جه�ت افزای�ش 
بهره وری و روحی�ه همکاری تیمی 

بین کارکنان بر شمرد
 ب��ا برگ��زاری اولین بازی ه��ا که بحق 
برنامه ری��زی  و  انضب��اط  و  نظ��م  ب��ا 
فوق العاده ای آغاز ش��د، پوشش خبری 

مناس��بی از مس��ابقات صورت گرفته و 
گزارش بازی ها به همراه تصاویر مربوط 
ب��ه هر ب��ازی ب��رای تمامی هم��کاران 
س��ازمان ارسال شد. این گزارش ها شور 
و هیجان ویژه ای در سازمان برپا کرد و 
در واقع می توان گفت که فضای شرکت 
تحت تأثیر انج��ام این بازی ها دگرگون 
ش��د. تیم ه��اي اجرایي این مس��ابقات 
نهایت تالش خود را جهت برنامه ریزي 
مناس��ب، برگ��زاري منظم و پوش��ش 

خبري آن به کار گرفتند.
تجربه برگزاری مس��ابقه ورزشی تحت 
مدیری��ت خ��ود کارکنان و ب��ا حمایت 
واحد منابع انس��انی و توس��عه سیستم 

و همچنین مدیریت ارشد سازمان یک 
تجربه بس��یار موفق در ش��رکت اطلس 
خ��ودرو بود و قطعا برگ��زاری اینچنین 
رویدادهایی در ش��رکت اطلس خودرو 
می توان��د در ارتق��ای روحی��ه کارکنان 
و همچنی��ن افزایش ح��س همکاری و 
فرهنگ کار تیمی تأثیر بس��زایی داشته 

باشد.

تابس��تان امسال آیین نامه ارتقای روحیه کارکنان و راه اندازي کلوپ ها به همت واحد 
منابع انسانی شرکت اطلس خودرو و تایید مدیریت ارشد سازمان تصویب شد. 

فعالیت کلوپ فوتبال سالني به عنوان اولین کلوپ پیشنهادی این طرح طی فراخوانی 
عموم��ی که از همکاران عالقه مند به فعالیت در تیم اجرایی دعوت به همکاري کرده 
بود ، رسما فعالیت خود را آغاز کرد. در ابتدا حدود 20 نفر از همکاران جهت عضویت 

در تیم اجرایی اعالم آمادگی کردند.
 در گام بعدي طی جلسه ای با حضور نفرات متقاضی رأي گیري انجام شد و 7 نفر به 
عنوان اعضای نهایی تیم اجرایی کلوپ فوتبال سالنی با رأی اکثریت شرکت کنندگان 
انتخاب ش��دند. با توجه ب��ه نزدیکی ماه مبارک رمض��ان در آن مقطع اولین تصمیم 
کلوپ فوتبال س��النی برگزاری یک دوره مسابقات تحت عنوان »جام رمضان شرکت 
اطلس خودرو« بود؛ در همین راستا طرحی توسط اعضای تیم اجرایی تهیه گردید و 
به این ترتیب مقدمات اولین دوره مسابقات جام رمضان شرکت اطلس خودرو فراهم 
ش��د. مس��ابقات جام رمضان با معرفی تیم های هش��ت نفره کارکنان آغاز شد که در 
این مس��ابقات 9 تیم شرکت داش��تند که در دو گروه چهار و پنج تیمی با یکدیگر به 

رقابت پرداختند. 
 ش��ور و اش��تیاق مس��ابقات جام رمضان فضایي متفاوت را در سازمان اطلس خودرو 
ایجادکرده بود. با برگزاری هر بازی و مشاهده هر گزارش توسط کارکنان بر هیجان و 
حساسیت بازی ها افزوده می شد؛ به طوری که همکارانی که قبال تمایلی برای عضویت 
در تیم ها از خود نش��ان نداده بودند، درخواست مشارکت در این رقابت ها را به کلوپ 
ارس��ال می کردند. در این میان درخواس��ت حضور مدی��ران در تیم ها و این رقابت ها 
نیز جالب توجه بود. اخبار مس��ابقات نه تنها برای همکاران آقای ش��رکت جذاب بود، 
بلکه بس��یاري از همکاران خانم را نیز تحت تأثیر قرار داده بود و آنها نیزعالقه مند به 

پیگیری مسابقات شده بودند. 
در پایان دور اول از جمع 9 تیم حاضر در رقابت ها دو تیم مالی و صاعقه به فینال راه 

پیدا کردند و تیم های تحویل خودرو و ستاره سرخ دیدار رده بندی را برگزار کردند.
در روز نهایی مس��ابقات مدیران ارش��د مجموعه از جمله آقایان : سید محمد گرامي، 
مدیرعام��ل مجموع��ه اطلس خ��ودرو، فرهاد احتش��ام زاد معاونت محت��رم اجرایی و 
همچنین علي مهریان مدیرکل منابع انس��انی مجموعه خودرویی نیز برای تماش��ای 
بازی ه��ا از نزدی��ک در محل مس��ابقات حضور پیدا کردند. از ن��کات جالب توجه روز 
پایانی حضور آقاي رضا اخباریه مدیر واحد قطعات در بازي به عنوان داور بازی فینال 

   شرکت اطلس خودرو

اولین دوره
مس�ابقات فوتب�ال

برگزار شد
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از اگزوز خودرو است.
خ��ودرو بع��دی، فیس لیف��ت جدی��د 
سورنتو است که جوالی امسال معرفی 
ش��د. س��ورنتو های 2013 در مقایسه 
ب��ا مدل ه��ای فعل��ی، پیش��رفت های 
چشمگیری در زمینه اهمیت به محیط 
زیس��ت داشته اند. برای نمونه، GWP و 
AP در ای��ن خودرو به ترتیب به میزان 

10,5 و 7,3 درص��د بهب��ود یافته ان��د. 
این بهبود در پتانس��یل گرمایش زمین 
و پتانس��یل اسیدس��ازی نی��ز به دلیل 
کاه��ش قابل توجه مصرف س��وخت و 
گاز ه��ای آالینده خروجی از سیس��تم 

اگزوز میسر شده است.
اپتیما هیبرید هم به نسبت مدل قبلی 
خود ب��ه میزانی قابل توجه )25درصد( 
بهبود یافته که نشان دهنده برتری کیا 
در فن��اوری هیبری��د و کاهش 8,9 تن 

گاز گلخانه ای و دی اکسید کربن است.
همانط��ور ک��ه می بینی��د، خودروهای 
کی��ا روز ب��ه روز پاک ت��ر از گذش��ته 
می ش��وند. این امر از طریق آزمون های 
LCA به اثبات رس��یده اس��ت و توسط 

 ارگان های معتبر و قابل احترام همچون 
 نیز تایید می شود. کیا موتورز 
کم��اکان در جه��ت احترام بیش��تر به 
محیط زیس��ت گام خواهد برداش��ت و 
ش��ما نیز می توانید کماکان به این نام 

اطمینان داشته باشید.

پایبندی یک خودرو جدید به محیط زیست وجود دارد؟
اینجاس��ت که آزمون ارزش��یابی چرخه حیات )Life Cycle Assessment یا به 

اختصار، LCA( وارد عمل می شود.
)LCA( ارزشیابی چرخه حیات

کی��ا موتورز ب��ه منظور یافتن نس��بت دقیق ارتق��ای خصوصیات زیس��ت محیطی 
خودروه��ای جدید خود، از متدی بهره می گیرد ک��ه LCA نام دارد. آزمون LCA با 
توج��ه به فاکتور هایی همچون انتخاب مواد، آالینده های خروجی از موتور و بازیافت، 
تاثیر مخرب خودرو و فرآیند کلی س��اخت آن بر محیط زیس��ت در چرخه تولید و 
ارائ��ه را مورد بررس��ی قرار می ده��د. در نتیجه، فرآیند توس��عه محصول جدید کیا 
ش��امل مراحل اصلی زیر می شود که فاز های توسعه، تولید، تعمیر Repair و انهدام 

)بازیافت( کلیه خودروهای این برند را دربر می گیرد:
 به کارگیری برگه ثبت داده ها برای مش��خصه های زیس��ت محیطی در تمام چرخه 

حیات خودرو
 بهره گیری از ترس��یم های س��ه بعدی در مرحله طراحی به منظور بررس��ی قابلیت 

بازیافت
 انهدام )تجزیه( خودرو طی فرآیند توسعه به منظور بررسی قابلیت بازیافت

 استفاده از مواد اولیه دوستدار محیط زیست
 س��اده و کارآمد س��اختن فرآیند تولید از طریق ارتقا و بهبود مواد و ساده س��ازی 

طراحی قطعات
 برآورد کردن ورودی و خروجی مقدار مواد اولیه اصلی استفاده شده در تمامی مراحل

 تکثیر مقدار مواد با توجه به تاثیر آن بر محیط زیست
 برآورد کردن تاثیرات زیست محیطی خودرو در تمامی مراحل چرخه حیات

کیا موتورز از سال 2006 شروع به اعمال روش LCA بر قطعات و اجزای محصوالت 
خود کرده و طی س��ال های گذش��ته، رفته رفته به تجربه خود در این زمینه افزوده 

است.
خودروهای جدید کیا در سال 2012 چطور؟

کی��ا موت��ورز در س��ال 2012 هم ب��ه تولید خودرو ه��ای جذاب ادامه داده اس��ت؛ 
، س��دان لوکس کوئوریس، سورنتوی ارتقا  خودرو هایی همچون نس��ل دوم 
 یافته و اپتیمای هیبریدی که همگی با بهره گیری از روش LCA س��اخته ش��ده اند و 

به زودی راهی بازار های اروپایی خواهند شد.
، س��ورنتو و اپتیمای هیبرید در مدل های جدید از  حتما از خود می پرس��ید 
نظر تاثیرات زیس��ت محیطی تا چه حد بهینه ش��ده اند؟ برای پاس��خ به این پرسش 
باید نگاهی به نتایج Results بررس��ی ها داش��ته باشیم.  جدید با چهره و 
فناوری های بی نقص خود بازار های اروپایی را ش��یفته خود کرده و به مراتب بیش��تر 
از نس��ل پیش��ین خود برای محیط زیست اهمیت قائل اس��ت. برای مثال، پتانسیل 
گرمای��ش زمی��ن )Global Warming Potential یا ب��ه اختصار)GWP( در این 
نس��ل به می��زان 15,6 درصد بهبود یافته اس��ت. با معیار GWP می ت��وان تاثیراتی 

کی�ا موتورز ب�ه منظور 
یافت�ن نس�بت دقی�ق 
خصوصی�ات  ارتق�ای 
مح����یطی  زیس�ت 
خودروهای جدید خود، 
از متدی بهره می گیرد 

که LCA نام دارد

ب��ه کس��ب گواهینام��ه  ش��د 
مجم��وع  امس��ال،  گواهینامه ه��ای  و 
کیا هایی که موفق به کسب گواهینامه 
ایزو 14040 در ارزشیابی چرخه حیات 
ش��ده اند را به 10 می رساند. درضمن، 
نس��ل اول و دوم )فعلی( خودرو کالس 
C اروپایی کی��ا،  نیز موفق به 
کسب گواهینامه ایزو 14062 طراحی 
برای محیط زیس��ت )DfE( ش��ده اند. 
در نتیجه، کیا موتورز توانس��ته تمامی 
گواهینامه های مرتبط با محیط زیست 

TÜV Nord آلمان را کسب کند.

»دوس�تدار محیط زیس�ت« به چه 
معناست؟

حتم��ا از خود می پرس��ید ک��ه چطور 
س��نجش  ب��رای  معی��اری  می ت��وان 
دوس��ت داش��تن محیط زیست تعیین 
 ک��رد. آیا واقعا روش��ی مش��خص برای
اندازه گیری Measurement میزان   

70 کشور مختلف است و دفتر مرکزی 
آن در شمال آلمان قرار دارد. بنابراین، 
بس��یاری از برند ه��ای مط��رح آلمانی 
آزمون های زیس��ت محیط��ی خود را 
تحت نظر این موسسه انجام می دهند.

کی��ا اولی��ن ب��ار س��ال 2008 ب��ود 
اول  موف��ق  نس��ل  ب��ا  ک��ه 

  کسب گواهینامه های زیست محیطی از 
تابس��تان داغ امسال، امواج گرمایی، توفان های س��خت و پدیده های جوی غیرقابل 
پیش بین��ی پی در پی به خود دید. تجربه نابس��امانی های اینچنینی در اوضاع جوی، 
ذهن را به تفکر در مورد عوامل زیست محیطی بنیادین همچون گرمایش زمین که 

تاثیرات مخربی بر آب و هوای کره خاکی می گذارند، وا می دارد.
کیا موتورز از زمانی که تصمیم به توسعه خودرویی جدید گرفته، تالش بسیاری در 
راستای به حداقل رساندن آسیب های زیست محیطی نموده است. توانایی بهره گیری 
از فناوری های سبک وزن و کم مصرف، در کنار اجتناب از به کارگیری فلزات سنگین 
وزن، موجب تقلیل ردپای اکولوژیکی خودروها بر س��یاره ما خواهد ش��د. به همین 

دلیل است که کیا موتورز به تمرکز بر احترام بیشتر به محیط زیست تاکید دارد.
ب��ا ای��ن حس��اب، مفتخریم که اع��الم کنیم 3 خ��ودرو جدید کیا موفق به کس��ب 
 گواهینامه ه��ای زیس��ت محیط��ی از موسس��ه بازرس��ی فن��ی مس��تقل و معتب��ر 

  شده اند.

این گواهینامه های زیس��ت محیطی مطابق با سیاس��ت های زیست محیطی سازمان 
بین المللی استانداردسازی، ISO هستند و با توجه به 2 معیار اساسی ISO به دست 
آمده اند؛ ارزش��یابی چرخه حیات )LCA( بر پایه اس��تاندارد ایزو 14040 و طراحی 

برای محیط زیست )DfE( بر پایه استاندارد ایزو 14062.
 در ادامه به صورت مختصر به بررسی مضامین این گواهینامه ها خواهیم پرداخت.

 یک ارگان بازرس��ی بین  الملل��ی با بیش از 10 هزار مهن��دس از نزدیک به 
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امروزه »دوس�تدار محیط زیست« و »س�بز« به واژگان کلیدی بازاریابی تبدیل شده اند که 
توس�ط برند های بی ش�مار در صنایع متعدد به کار می روند؛ اما، کیا موتورز همواره به معنای 
حقیقی این واژگان واقف بوده و معتقد اس�ت که دس�تیابی به گواهینامه های معتبر زیست 
محیطی به مش�تریان این دلیل را می دهد تا نه تنها به برن�د کیا، بلکه به طبیعت نیز ایمان 
آورند. کیا موتورز ماهی که گذش�ت به افتخار زیست محیطی مهم دیگری دست یافت و 3 
مدل از جدید ترین محصوالت این برند به موجب آس�یب های ناچیز زیست محیطی، موفق 
به کسب گواهینامه های شناخته شده و معتبر بین المللی شدند. در این نوشتار قصد داریم 

راز دستیابی به این گواهینامه ها و رمز »سبز« بودن کیا را فاش کنیم.

 کیا موتورز
 همچنان به طبیعت
 عشق می ورزد ...
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اپتیم�ا هیبری�د ه�م به 
نسبت مدل قبلی خود به 
میزانی قابل توجه بهبود 
یافت�ه که نش�ان دهنده 
برت�ری کی�ا در فناوری 

هیبرید است

را ک��ه یک محص��ول در چرخه حیات 
خود بر روند گرمایش زمین می گذارد، 
ارزیابی کرد. ب��ه عبارت دیگر، می توان 
اینگون��ه برداش��ت ک��رد که  
جدید نس��بت به نسل قبلی خود، 4,5 
تن گاز گلخانه ای کمتر تحویل جو کره 
زمین می دهد. پتانس��یل اس��ید سازی 
به  ی��ا   Acidification Potential(
اختصار، AP( میزان گاز های اس��یدی 
متصاعد ش��ده در جو و پتانسیل ایجاد 
باران های اس��یدی که توسط گیاهان، 
ج��ذب  س��طحی  آب ه��ای  و  خ��اک 
می ش��وند و در نهایت، تاثیرات مخرب 
بر رش��د گیاه��ان می گذارن��د را مورد 
بررسی Check قرار می دهد. پتانسیل 
فتوش��یمیایی  اکس��اینده های  ایج��اد 
 Photochemical Oxidant(
Creation Potential یا به اختصار، 

POCP( اصطالحی اس��ت علمی برای 

مقدار »ِم��ه دود« تولید ش��ده در کل 
چرخه تولید و عرضه. معیار های AP و 
POCP نیز در  جدید به میزان 

13 و 7,5 درصد بهبود یافته اند.
دلی��ل ای��ن بهب��ود قاب��ل توج��ه در 
فاکتور های زیس��ت محیط��ی، کاهش 
مصرف سوخت و آالینده های خروجی 



را میسر می سازد. AFLS هم به منظور 
ارتقای س��طح ایمنی کوئوریس  هنگام 
 LED ش��ب، به همراه چراغ ه��ای تمام
جلو، هماهنگ با سرعت خودرو و زاویه 
چرخ��ش فرم��ان، بهتری��ن نورپردازی 

ممکن را ارائه می دهد.
کوئوریس ه��ای کیا ب��ه منظور کاهش 
ریس��ک آس��یب دیدن سرنش��ینان در 
تصادفات، مجهز به 9 کیسه هوا هستند 
ک��ه عبارتند از: 2 کیس��ه ه��وای جلو، 
کیس��ه هوای کناری و پ��رده ای دوبل 
صندلی های جلو به اضافه کیسه هوای 
جانبی سرنش��ینان عقب و کیسه هوای 
زانوی راننده. مهندس��ین کیا اطمینان 
دارن��د ک��ه لوکس ترین محص��ول این 
کمپانی قادر خواهد بود در آزمون های 
تص��ادف معتبر ترین موسس��ات ایمنی 
دنیا، باالترین امتیازات ممکن را کسب 

کند.
خودرویی به واقع لوکس برای کیا

کوئوری��س در کن��ار ارتق��ای آگاه��ی 
خری��داران از برند کیا، جایگاه این برند 
در می��ان اذه��ان عمومی را نی��ز ارتقا 
خواهد داد. مهم نیس��ت چه انتظاراتی 
 Ready دارید، چراکه کوئوریس آماده
اس��ت تا به عنوان تفس��یری حقیقی از 
یک خ��ودرو لوکس، فرات��ر از تخیالت 

شما گام بردارد.

Cd 0.27، یکی ازکمترین مقاومت های 

ممکن را در براب��ر جریان هوای روبه رو 
دارد.

نیروگاه V6، گیربکس 8 س�رعته و 
انتقال قدرت به چرخ های عقب

س��دان لوکس جدید کی��ا ابتدا با موتور 
V6 3.8 لیت��ری MPi ب��ا ت��وان تولید 

286 اس��ب بخار قدرت راهی بازار های 
بین المللی می ش��ود و در ادامه، نیروگاه 
V6 3.8 لیت��ری GDi که قادر به تولید 

329 اس��ب بخ��ار قدرت اس��ت نیز به 
ای��ن واحد اضاف��ه خواهد ش��د. وظیفه 
انتقال ق��درت این موتور ها به چرخ های 
عقب کوئوریس نیز ب��ر عهده گیربکس 
8 س��رعته خ��ودکار جدی��دی اس��ت 
ک��ه ش��تاب گیری تند و تیز به س��دان 

فول سایز لوکس کیا می بخشد.

نایب رئیس ارش��د مرکز فناوری شاسی 
و   Development توس��عه  پای��گاه 
تحقیق نامیانگ کیا موتورز معتقد است 
که توزیع عالی وزن روی محور های جلو 
و عقب، مبنایی مستحکم برای پایداری 
بی نق��ص خ��ودرو و پاس��خگویی آن��ی 
سیس��تم فرمان پدید  آورده که موجب 
کیفیت بسیار باالی سواری و هندلینگ 

شده است.
ساختار فوق مستحکم بدنه که به نسبت 
74.3 درصد از فوالد با اس��تحکام عالی 
س��اخته ش��ده، در کنار سیستم تعلیق 
ب��ادی با کنترل الکترونیکی و هندس��ه 
5 اتصال��ی در محور های جل��و و عقب، 
Specifications سواری  خصوصیات 
و هندلینگ عالی به س��دان لوکس کیا 
می ده��د. چه��ار  حالتی هم ک��ه برای 
س��واری درنظ��ر گرفته ش��ده )Eco یا 
 Sport ،یا عادی Normal ،اقتص��ادی
و Snow ک��ه مخصوص س��واری روی 
مس��یر های لغزنده است(، راننده را قادر 
می س��ازند تا بر اساس ش��رایط مسیر و 

ابعادیکهبهلوکسبودنخودرومعنامیدهند
خلق استایلی تازه برای یک پلت فرم دیفرانسیل عقب، فرصتی تازه به تیم طراحان کیا 

داد تا ابعادی را کشف کنند که به لوکس بودن خودرو معنی می بخشد.
کوئوریس به عنوان یک خودرو فول سایز دیفرانسیل عقب، طولی برابر با 5.1 متر دارد 
و روی دو محور به فاصله طویل 3.045 میلی متر س��وار ش��ده اس��ت، در نتیجه، ابعاد 
بزرگ، نخس��تین برداشتی است که از سدان لوکس کیا خواهید داشت. در کوئوریس، 
موتور کمی خوابیده تر ش��ده، از نوک دماغه قرار گرفته و به منظور ایجاد فضای کافی 
برای آن، س��تون های A ) ستون های طرفین شیشه جلو( نیز کمی عقب تر قرار گرفته 
اس��ت. نتیجه این عقب نشینی، کاپوتی است کش��یده که در کنار overhang کوتاه 
دماغه )حدفاصل نوک دماغه تا مرکز چرخ های جلو(، موجب افزایش فاصله مرکز چرخ 

جلو تا برش عمودی در جلو )موسوم به Prestige Distance( شده است.
فاصله بیشتر مرکز چرخ جلو تا برش عمودی در جلویی به سرنشینان احساس بزرگی 
می دهد و ارتفاع باالی Shoulder   )خط برجس��ته بین شیش��ه های جانبی و بدنه(، 
توام با احس��اس امنیت Security بیشتر اس��ت. درضمن، همین فاصله بیشتر مرکز 
چرخ جلو تا برش در جلویی و ارتفاع باالی Shoulder Line، در کنار عقب نش��ینی 
 ستون های A، موجب شده اند شیشه های جانبی نسبت به صفحات فلزی نمای جانبی

)side profile( مس��احت به مراتب کمتری داش��ته باش��ند که حاصل آن، جذابیت 
دو چندان پیکره کوئوریس بوده اس��ت. طول و عرض��ی که به ترتیب برابرند با 1.900 
و 1.490 میلی متر، درکنار طول 5.1 متری، کابینی جادار را ش��کل داده اند. درضمن، 
توجه کامل بر جزئیات بدنه موجب خلق فرمی آیرودینامیک شده که با ضریب پسای 

فرات�ر از تخی�ات ش�ما ...

اس��تایل رانندگی، تنظیم��ات پیش فرض ایده آل خود برای سیس��تم تعلیق، فرمان، 
موتور و گیربکس را انتخاب کند.

درضمن، دیفرانس��یل عقب بودن خودرو احساس��ی مهیج از س��واری را به راننده القا 
می کند.

تازه ترین امکانات رفاهی لوکس و پیشرفته در محصوالت کیا
کوئوری��س ب��ه هنگام عرض��ه در بازار ه��ای بین الملل��ی از مش��خصه های لوکس و 
پیش��رفته ای بهره خواهد برد که پیش از این در محص��والت کیا ندیده ایم. از جمله 
بارز ترین امکانات راحتی این سدان فول سایز لوکس باید به صفحه LCD 12.3اینچی 
TFT نش��انگر های پشت فرمان، سیس��تم نمایش اطالعات فنی خودرو روی شیشه 

جلو )HUD(، 2 مانیتور 9.2 اینچی برای سرنشینان عقب، سیستم صوتی لِکسیکان 
با 17 ش��بکه و بلندگو و سیستم دید 360 درجه محیط خودرو )AVM( با 4دوربین 
اشاره کرد. سیستم اطالعات و س��رگرمی )Infotainment( جدیدی که کیا برای 
کوئوری��س درنظر گرفته، مجهز به پردازش��گر Intel Atom اس��ت که با همکاری 
 KIA کمپانی اینتل و کیا موتورز توس��عه یافته و اولین بار اس��ت که روی محصوالت
به کار می رود. راننده از طریق صفحه نمایش لمس��ی روی داشبورد می تواند کارکرد 
اجزای مختلف خودرو را کنترل کند؛ صفحه نمایش های قرار گرفته روی پشت سری 
صندلی های جلو هم به منظور س��رگرمی سرنش��ینان عقب، گستره ای از فرمت های 

ویدئویی را پشتیبانی می کنند.
یکی از آپش��ن های راحتی درنظر گرفته ش��ده برای کوئوریس، پکیج VIP است که 
متش��کل است از صندلی های منفذدار عقب با 2 پشت  س��ری با قابلیت تهویه آنی و 
دقیق بدن سرنش��ینان، پشتی های قابل تنظیم و زیرپایی های متحرک. درضمن، در 
صورتی که صندلی سرنش��ین جلو خالی باشد، صندلی به طور خودکار به سمت جلو 

جمع می شود تا فضای بیشتر برای سرنشین صندلی عقب ایجاد شود.
سیستم های ابداعی ایمنی »فعال« و »غیر فعال«

کوئوریس کیا مجهز به گستره ای از پیشرفته ترین فناوری های ایمنی فعال و غیرفعال 
خواهد بود که با هدف حفاظت کامل از سرنشینان روی خودرو سوار می شوند.

Kia Quoris بس��ته به مدل انتخابی با سیس��تم های ایمنی فعالی همچون سیستم 

 )LDWS( سیستم هشدار خروج از خط مسیر ،)AFLS( نورپردازی تطبیق پذیر جلو
با دوربین رو به جلو، سیستم پیشرفته مدیریت ایمنی خودرو )AVSM(، سیستم های 
 )LCA( و همیار تغییر خط مس��یر )BSD( رادار- محور تش��خیص نقاط کور راننده

و ک��روز کنترل هوش��مند تطبیق پذیر 
)ASCC( ارائه می شود.

حف��ظ  منظ��ور  ب��ه   ASCC 

فاصل��ه Distance ایم��ن از خ��ودرو 
مقابل، سرعت خودرو را تنظیم می کند 
و در مواق��ع اضط��راری، قادر اس��ت با 
فعال ک��ردن ترمز ها، خ��ودرو را به طور 
کامل متوقف کن��د. AVSM درصورت 
تش��خیص احتم��ال تص��ادف، کنترل 
یکپارچه و بی نقص سیستم های متعدد 

کیا موتورز رفته رفته آماده عرضه سدان فول سایز لوکس خود، Quoris می شود و دیگر زمان 
آن رس�یده تا بازار های جهانی را با این پدیده لوکس آش�نا سازد. KIA که مشخصا برنامه های 
ویژه برای آش�نایی هرچه بیش�تر خریداران بالقوه با کوئوریس دارد، در اولین گام این سدان 
فول س�ایز لوکس را در موتوش�وی بین المللی مس�کو در معرض دید عموم قرار داد و سپس به 
فاصله چند روز، در مراس�می مجلل و با ش�کوه در عمان، آن را رس�ما ب�ه میهمانانی خاص از 

خاورمیانه معرفی کرد. اما شما تا چه حد با این محصول جدید کیا آشنا هستید؟

احساسی مهیج از فرمان پذیری 
و سواری با یک سدان فول سایز 

لوکس دیفرانسیل عقب

 GDi 3.8 لیتری V6 موتور
با 329 اسب بخار

 قدرت

س��واری بی دغدغ��ه در ترافیک های 
س��نگین و پارک آس��ان و بی دردسر 

AVM خودرو با

چهار حالت متفاوت برای 
 Eco، Normal، Sport( سواری

)Snow و

مانیتورهای 9.2 اینچی با 
پشتیبانی فرمت های متعدد 

ویدئویی

کروز کنترل هوشمند 
)ASCC( تطبیق پذیر

صندلی های راحت با تنظیم
 خودکار

Head-Up Display، فن��اوری 

نمایش اطالعات فنی ضروری 
روی شیشه جلو

)LCA( و همیار تغییر خط مسیر )BSD( سیستم های رادار- محور تشخیص نقاط کور
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مشابه ب ام و سري7 مي نامند؛ هرچند این 
ش��باهت نکته اي منفي ب��راي کوئوریس 
محس��وب نمي شود. س��بک طراحي کیا 
بع��د از معرف��ي نس��ل جدید  
اندکي دچار دگرگوني ش��ده است و این 

تغیی��ر نگ��رش در م��دل کوئوریس و به 
 ویژه طراحي جلو پنج��ره به وضوح دیده

مي ش��ود. بازار خودرو روس��یه در بخش 
خودروهاي لوکس از رشدي 12درصدي 
طي س��الیان اخیر برخوردار ش��ده است 
و به نظ��ر در این ب��ازار رقابتي که برخي 
از معتبرترین برنده��اي جهان حضوري 
ج��دي و ق��وي دارند،کی��ا کوئوری��س 
مي توان��د با ارائ��ه مجموع��ه اي کامل و 
 exact جذاب و لوکس از آزموني دقیق
و سنگین س��ربلند بیرون آید؛ همچنان 
که پیش از ای��ن محصوالتي همانند کیا 
 اسپورتیج، سید و اپتیما به این مهم دست 

یافته اند.

منابع:
www.world carfans.com
www.cardesign.ru

 ماه گذشته مس��کو، قلب روسیه بزرگ، شاهد برگزاري یکي از مهم ترین نمایشگاه هاي 
خودرویي منطقه بود. حضور بیش از 80 ش��رکت تولید کننده Manufacturer خودرو 
دنیا در این نمایشگاه نشان از اهمیت و داغ بودن بازار خودرو طي 2 سال اخیر در روسیه 
دارد. معرف��ي محصوالت جدید از کمپاني هاي معتبري همانند کیا موتورز ، الدا و رنو از 

مهم ترین جذابیت هاي نمایشگاه 2012 مسکو بود. 
 Introduction در ای��ن میان الدا به عنوان مهم ترین خودروس��از روس��یه با معرف��ي
کانسپت کراس اوور خود با نام X RAYبه عنوان جنجالي ترین اتفاق نمایشگاه به حساب 
مي آمد،  اما در کنار این اتفاق مهم ، کیا با معرفي کوئوریس یا همان K9 به صورت رسمي 
توجه بس��یاري را به خود جلب کرد، کوئوریس به عنوان لوکس ترین محصول کیاموتورز 
با ابعادي نزدیک به مرس��دس کالس  S، ب ام و سري 7 و لکسوس LS و سطح امکانات، 
پیش��رانه و مش��خصات فني قابل توجه، به نظر خواهد توانس��ت به فروشي قابل توجه و 
استقبالي کم نظیر دست یابد . در مراسم رونمایي کوئوریس همانند همیشه مرد خبرساز 
کیا یعني پیترشرایر سر طراح کمپاني کیاموتورز به معرفي و توصیف کوئوریس پرداخت. 
به گفته ش��رایر، پروسه طراحي و مدل س��ازي کوئوریس نزدیک به 3سال زمان به خود 
اختصاص داده و طرح نهایي از بین نزدیک به 20 طرح انتخاب ش��ده است. در طراحي 
بدنه و داخل کابین کوئوریس سعي شده تا حد زیادي استانداردها و تفکرات روز طراحي 
خودرو اروپا مدنظر قرار گیرد، ش��اید به همین دلیل که بس��یاري طراحي کوئوریس را 

 در نمايشگاه 

مسكو
كيا

به گفته ش�رایر پروسه 
مدل س�ازي  و  طراح�ي 
به  نزدی�ك  کوئوری�س 
3 س�ال زم�ان ب�ه خود 
اختص�اص داده و طرح 
نهایي از بین نزدیك به 
20 طرح انتخاب ش�ده 

است

گردآوري و ترجمه : علیرضا محمدزاده-کارشناس فروش

در سال گذشته KMIT، 21،014 خودرو 
)2 درصد باالتر از س��ال 2010( فروخت. 
در ط��ول فصل اول س��ال 2012 نزدیک 
ب��ه 6000 خودروی جدید به مش��تریان 
تحویل داده شد )43,3درصد زمان مشابه 
در س��ال 2011( و کیا دوب��اره به عنوان 
»س��ریع ترین برند در حال رش��د ایتالیا« 
مطرح شد. درصد مش��ارکت شرکت کیا 
در آوریل تا 1,7 درصد کل ش��رکت های 
خودرویی ایتالیا که در حال سقوط بودند 
)20,2 درص��د در 4 م��اه اول س��ال( باال 

رفت.
س��ال گذش��ته آغازی برای نس��ل جدید 
خودروه��ای کی��ا در ایتالی��ا ب��ود. هدف 
آرمانی ش��رکت های KMIT قرار گرفتن 
می��ان 10 ش��رکت اول در س��ال 2014 
اس��ت. دس��تیابی به ای��ن مه��م در بازار 
پرچالش ایتالیا مطمئنا تنها با یاری مدل 
تکمیلی line-up و فعالیت های خالقانه 
بازاریابی و روابط عمومی امکان پذیر است.

کیا به کمک برنامه ریزی واحد بازاریابی اش 
KMIT-  ووی برگزاری کمپین هایی نظیر

 Increase افزای��ش  کن��ار  در   ،COO

تقاض��ای مدل ه��ای جدید ب��رای ارتقای 
س��طح تصویر عمومی و محبوبیت تالش 
می کند. جوزپه بیتی می گوید: »س��رزنده 
و بش��اش، برای احساس ایتالیایی بودن«. 
در جهت پای��داري و انتق��ال ارزش های 
اصل��ی برن��د کی��ا و نمایش ش��خصیت 
تثبیت ش��ده مان یعنی ش��یک، ورزشی و 

جوان تمرکز کنید.
مث��ل  رایان��ه ای  بازاریاب��ی  ش��بکه های 
فیس بوک یک راه بس��یار کارآمد و واضح 
برای ارتباط با مشتریان است. هنگامی که 

ش��رکت تابع )KME( فعالیت خود را در 
ژوئن گذش��ته آغاز کرد، طرفداران کیا در 
ایتالیا کمت��ر از 20هزار نفر بودند. اکنون 
ب��ه کمک تالش های پیوس��ته و همگون، 
هم راستا با آفرینش محتوای هیجان انگیز 
و جالب برن��د و محصوالتمان، 118هزار 
طرفدار در صفحه فیس بوک پیدا کردیم و 
به رتبه 6 در میان شرکت های خودرویی 

ایتالیا رسیدیم.
ارتب��اط کی��ا و ورزش ب��ه کم��ک برخی 
فعالیت ه��ای رواب��ط عموم��ی و ارتب��اط 
ابت��کاری با برخ��ی افراد سرش��ناس باال 
م��ی رود. س��فیران ایتالیای��ی کی��ا فابیو 
فوگنینی تنیس باز، جورجیو روکا، قهرمان 
سابق اس��کی و ادواردو مولیناری قهرمان 
گلف هس��تند )هریک باعث ش��هرت کیا 
و خودروهای��ش و افزایش آگاهی عمومی 

نسبت به آنها می شوند(.
KMIT فعالیت های ارتباط با مشتریانش 

را در جه��ت ارتب��اط ب��ا فوتب��ال و جام 
ملت های اروپا در س��ال 2012 گسترش 
داد. KMIT ب��ا هم��کاری پائولو روس��ی 
معروف ترین Popular بازیکن ایتالیایی 
که باعث به قهرمانی رسیدن ایتالیا در جام 
جهانی س��ال 1982 ش��د، از یک انجمن 
غیرانتفاع��ی از جوان��ان مح��روم حمایت 
ک��رد. این انجمن آنه��ا را در فعالیت های 
ورزشی درگیر می کند و از این طریق آنها 
را برای یک زندگی سالم تشویق می کند، 
KMIT در س��اخت 2 زمی��ن بازی کمک 

ک��رد و نیز 6 کودک را ب��رای رقابت های 
جام ملت ه��ای اروپا در س��ال 2012 در 

اوکراین میزبانی کرد.
همه این فعالیت ها به اضافه شناخت جامع 
و اجرایی شبکه رایانه ای نمایندگی ها، کیا 
را ب��رای پیش��رفت مت��داوم و کارایی در 
ایتالیا و دستیابی به هدف 3 درصد سهم 

بازار در سال 2015 قدرتمند می کند.

ایتالیا کش��ور پرزرق و برق و پرش��ور، مفتخر به پیش��ینه در طراحی های جذاب و خالقانه 
خودرو و صاحب س��بک در طراحی خودروهای کوچک، به عنوان یک کشور بنام در اروپا 
برای طراحی Designing محصوالت جدید پذیرفته ش��ده اس��ت. در چنین بس��تری، 
پیش��رفت منطقه ای فروش کیا اس��پورتیج و س��ورنتو )در کنار مدل های هم نس��لش( و 
خودروی ش��هری پیکانتو، بر جاذبه کیا برای ایتالیایی ها صحه می گذارد و معرفی ماشین 

خانوادگی سید که به تازگی صورت گرفته، کیا را در رده باالیی قرار می دهد.
  در ادام��ه فعالیت های اولی��ه وارد کننده خصوصی کیا کوئیلیر در دهه 1990، ش��رکت 
کیاموتورز)KMIT( و یک ش��رکت تابع)KME( در ژوئن 2011 اس��تقرار یافت و هم راستا 
با معرفی مس��تمر مدل های جدید، باعث ش��د کیا به رش��د قابل توجهی دست یابد. کیا 
سردمدار معدود شرکت هایی بود که توانستند فروش باالیی در مدتی کوتاه داشته باشند. 

گردآوري و ترجمه: شیرین هراتی- کارشناس تبلیغات

www.kiamotors.com :منبع

کی��ا يک برند
جوان ورزشی و

ش�یک ايتالیايی
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“RED” یک پایگاه داده درون واحدی 
است که از پاییز 1389 با ورود اولین 
گ��روه داده ها به آن توس��ط پرس��نل 
واحد قطعات، ش��کل رس��می به خود 
گرف��ت و ب��ه فاصله نس��بتا کوتاهی، 
اولی��ن گزارش ه��ای خ��ود را نیز در 
اختیار مجموعه ق��رار داد. البته پیش 
از آن واح��د قطع��ات به عل��ت تنوع 
فعالیت های خود در حوزه های مختلف 
مانند تحلیل بازار، پیش فروش قطعات 
در راه، قیمت گذاری به ایجاد جزایری 
از پایگاه های داده پراکنده اقدام کرده 
ب��ود، اما با توج��ه به اینکه بس��یاری 
از ای��ن فعالیت ه��ا در واق��ع متأثر از 
یکدیگ��ر بودن��د، جم��ع آوری و ادغام 
جزایر یاد ش��ده در یکدیگر و تشکیل 
ی��ک پای��گاه داده فراگی��ر در قال��ب 
سیاست های کالن واحد قطعات مورد 

تصویب قرار گرفت.

 در طراحی نرم افزار چه مس�ائلی 
بیشتر مورد توجه قرار گرفت

از آنج��ا ک��ه گام اول در ایج��اد ه��ر 
نرم اف��زاری ش��ناخت کامل سیس��تم 
و اط��الع از نح��وه هم افزای��ی اجزای 
مختل��ف آن اس��ت، در همین راس��تا 
ی��ک تی��م تحلیلگ��ر در ابت��دا مأمور 
تجزی��ه، تحلی��ل و شناس��ایی کامل 

فرآیندهای جاری واحد قطعات ش��د. 
روی��ه کار ب��ه این صورت ب��ود که به 
وس��یله تکنیک مصاحبه با صاحب هر 
فرآیند، اطالعات کاملی از گردش کار 
و فرآیندهای عملیاتی ایش��ان کسب 
می ش��د و نتای��ج در قال��ب ابزارهای 
 DFD ترس��یمی نظی��ر فلوچ��ارت و 
ب��ه   )Data Flow Diagram(
س��مع و نظر تمامی پرس��نل ذی نفع 
آن فرآین��د می رس��ید. در خالل این 
نیز  بهب��ود  فعالیت ه��ا، فرصت ه��ای 
شناسایی و جهت اس��تفاده از آنها در 
قالب نرم افزار “RED” پیش بینی های 

الزم انجام می شد.

  نقش نرم افزارهای پراکنده قبلی در این فاز 
جهت پیش��گیری از هر گونه اختالل در فعالیت های روزمره واحد قطعات، حتی تا 
چندین ماه پس از تولید RED، سیستم های قدیمی نیز به موازات نرم افزار جدید 
به فعالیت خود ادامه دادند و به تدریج کنار گذاشته شدند. البته خوشبختانه طراح 
 RED و مجری پروژه های نرم افزاری قبلی واحد قطعات، نیز در تیم اجرایي پروژه
به صورت فعال حضور داشتند و همین مسئله باعث شد تجارب بسیار ارزشمندی 

را از به کارگیری سامانه های قبل از RED، به این پروژه منتقل کنند.
 RED ارزیابی روند توسعه سامانه 

 یکی از این جنبه ها دس��تیابی به داده هایی اس��ت که ش��ریان های حیاتی واحد 
قطعات محس��وب می شوند. یکی از محاسن فرآیند تجزیه و تحلیل نیازمندی های 
اطالعاتی کارشناسان و مدیریت این واحد، که در فاز طراحی سامانه RED حاصل 
ش��د، شناخت منابع و مسیر دس��تیابی به این داده های خام و سپس استخراج و 

استاندارد سازی آنها جهت استفاده در گزارش های حرفه ای و به روز است.
از جنب��ه دیگر، در آس��تانه به کارگی��ری نرم افزار یکپارچه  داخل��ی واحد قطعات 
ش��رکت اطلس خ��ودرو در قالب پروژه “ERP” ق��رار داری��م، بنابراین از طریق 
شناس��ایی بهترین روش انج��ام کار و آزمایش، تجربه و تثبیت آن روی س��امانه 
“RED”، بازخوری بس��یار ش��فاف از نیازهای خود را در اختیار واحد پش��تیبانی 

انفورماتیک قرار خواهیم داد.
در هر حال اگر توس��عه کمی س��امانه RED را مد نظر قرار دهیم، در عمل هرگز 
نباید به دنبال چنین توسعه ای باشیم چرا که وظایف ذاتی واحد قطعات می دانیم. 
آنچه به دنبال آن هس��تیم، فقط توس��عه کیفی این س��امانه و به کارگیری آن به 

عنوان یک مکمل حرفه ای جهت پوشش فعالیت های واحد انفورماتیک است.
  ب��ا به کارگی��ری این نرم افزار  آن قس��مت از پیمانه های س��امانه RED که فقط 
جنبه اتوماس��یون دارند، به سیستم یادش��ده واگذار خواهند شد. این امر از رشد 
کمی س��امانه “RED” در ح��د مطلوبی جلوگیری خواهد ک��رد، اما جهت ایجاد 
گزارش های بالدرنگ و پیچیده و از آن مهم تر انجام فعالیت های پژوهشی و تولید 
دانش و مستند س��ازی تجارب الزم اس��ت که س��امانه “RED” به حیات خود در 

واحد قطعات ادامه دهد. 
بخشی از فعالیت های پژوهشی

  از طریق س��امانه “RED” در حوزه کنترل موجودی و پیش بینی تقاضا و نحوه 
تأمین، همچنین در تحلیل بازار ، قیمت گذاری و بررس��ی وضعیت عاملین شرکت 
اطلس خودرو در حوزه فروش قطعات، گام های موثری برداش��ته ش��ده اس��ت و  
موفقیت “RED” مرهون عزم مش��ترک همه همکاران  در واحد قطعات است که 
به صورت روزمره با این س��امانه س��ر و کار دارند. آنها از همان ابتدا “RED” را به 
عنوان عضو جدیدی از خانواده قطعات، به جمع خود پذیرفتند و سهم بسزایی در 

شکل گیری و توسعه کیفی آن داشتند.
Reliable Enterprise Data-“ نام خود را از حروف اول عبارت ”RED“ 
base” به معنای پایگاه داده س��ازمانی مطمئن اخذ کرده است. بنابراین همواره 
به دنبال این بوده که اطالعاتی مطمئن را در بس��تری مناسب و در راستای اراده 
کاربر در اختیار وی قرار دهد. تیم پش��تیبان این س��امانه، همواره در یک تعامل 
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 یکی از کلیدی ترین ابزارهای به کار گرفته ش�ده در واحد قطعات یدکی 
ش�رکت اطل�س خودرو طی 2 س�ال اخی�ر، به کارگیری ف�وری تجزیه و 
تحلیل ه�ای آماری روی نتایج حاصل از فعالیت ه�ای متنوع این واحد و 
توجه به آنها در تعریف پروژه های بهبود مس�تمر اس�ت. بدون ش�ک در 
این مس�یر ، عالوه بر نرم افزار رسمی، واحد قطعات یدکی نیازمند پایگاه 
داده ای داخل�ی می باش�د که کل زنجیره تأمین قطع�ات از مرحله صدور 
س�فارش ت�ا تحویل کاال به مش�تری و ارزیابی رضای�ت وی را به صورت 
یک سیس�تم یکپارچه در نظر گرفته و در ه�ر یک از زمینه های فعالیت 
واحد یاد شده نسبت به نشر گزارش های مدیریتی قابل اطمینان و به روز 
اق�دام نماید، نتیجه این احس�اس نیاز در کنار تفک�ر دراز مدت مدیریت 
و کارشناس�ان زب�ده واحد قطعات منجر ب�ه طراحی و تولی�د راهکاری 
نرم افزاری به نام سامانه RED در سطح این واحد گردید. توسعه سریع و 
همه جانبه این پایگاه داده در زمانی بس�یار کوتاه، عالوه بر برطرف سازی 
بس�یاری از نیازهای ذکر شده، واحد قطعات را وارد فاز جدیدی از تولید 

دانش و بازنگری فرآیندهای خود نمود. 

 RED گفت و گو با طراح و مجری نرم افزار

 فرش قرمز واحد قطعات
”RED“ به افتخار ورود

RED بخشي از منوي گزارش های نرم افزار

درخواست تعريف قطعه در قسمت فروش

EURO 2012 حین برگزاري RED نرم افزار Startup
رسیدگي به مغايرت هاي رسید بار در انبار قطعات يدكي

پیگیري وضعیت تأمین قطعات در قسمت سفارشات خارجي

www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و هفتم ،  مهر  1391

مثبت با همکاران در 
واحد قطعات، در مورد 

نقاط ضع��ف و قوت آن 
به گفت وگو می نش��ینند و 

بهبود مس��تمر را در اولویت 
برنامه های خود قرار می دهند.

از ط��رف دیگ��ر ، “RED” را یک 
و   User Friendly س��امانه 

کام��ال بومی از خانواده کیا می دانیم، 
رنگ قرمز زیبایی که پس زمینه اصلی 
نماهای ای��ن برنامه اس��ت، عالوه بر 
آنکه نام “RED” را به ذهن می آورد، 
از رن��گ لوگ��وی ش��رکت کیاموتورز 

اقتباس شده است.

آن  دنب�ال  ب�ه  آنچ�ه 
توس�عه  فقط  هس�تیم، 
س�امانه  ای�ن  کیف�ی 
ب�ه  آن  به کارگی�ری  و 
مکم�ل  ی�ك  عن�وان 
پوشش  جهت  حرفه ای 
واحد  فعالیت ه�����ای 

انفورماتیك است

“RED” یك پایگاه داده 
که  اس�ت  درون واحدی 
از پایی�ز 1389 با ورود 
اولی�ن گ�روه داده ها به 
آن توسط پرسنل واحد 
قطعات، شکل رسمی به 

خود گرفت
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س��فارش خواهد بود و چرخ های آلیاژی 
19 اینچی 10 پره آپشنال که می توانند 
چه��ره ای تنومند ت��ر ب��ه نم��ای جانبی 

سورنتو بدهند.
تجهیزات مدرن و تزئینات با کیفیت 

برای کابین
 در کابی��ن Cabin س��ورنتوی جدی��د، 
تغیی��رات متع��دد، محیطی ت��ازه پدید 
آورده ان��د ک��ه در برخ��ی مدل ه��ا، ب��ا 
تجهی��زات م��درن و لوکس نی��ز همراه 
می شود و لیس��تی بلندباال از آپشن های 
متع��دد را دارد. کیا بس��ته به س��فارش 
س��ورنتو های 2013  کابی��ن  خری��دار، 

جن��س  از  ترکیب��ی  پوشش��ی  ب��ا  را 
 پارچ��ه یا چ��رم، به رنگ س��یاه ی��ا بِژ 
می پوشاند. پوشش کرومی که دستگیره 
درها، قاب خروجی های سیس��تم تهویه 
و کنترل های روی داش��بورد را پوشانده، 
در کنار صفحه LCD نش��انگر های پشت 
فرمان، کنس��ول میان��ی جدید با صفحه 
نمای��ش LCD 8 اینچ��ی )7 اینچی در 
مدل های اروپایی( و دس��ته  دنده چرمی 
در مدل های مجهز به گیربکس خودکار، 
از جمله مش��خصه های جدیدی هستند 
که کاراکت��ری لوکس تر به ک��راس اوور 
SUV سایز متوسط محبوب کیا خواهند 

بخش��ید. از جمل��ه آپش��ن های لوکس 
جدیدی که ب��رای کابین س��ورنتو های 

2013 درنظر گرفته شده، عبارتند از:
صندلی های برقی منفذدار جلو مجهز به 

چهره ای تازه با جذابیت خاص
تیم طراحان کیا نمای جلو و عقب خودرو جدید را ش��کل تازه ای بخش��یده اند و سعی 
کرده اند تا در طراحی جدید، بین عناصر کل و جزء و معرفی خط مشی جدید طراحی کیا 
هماهنگی بیش��تری ایجاد گردد. در طراحی سورنتوی جدید جنبه های زیبایی شناسی، 
بلکه بهبود آیرودینامیک بدنه نیز درنظر گرفته ش��ده و هدف اصلی، هماهنگی  بیش��تر 
ساختار مستحکم تر، کیفیت باال و مشخصات فنی technical specifications ارتقا  

یافته با چهره ای تازه بوده است.
المان های تازه در استایل بدنه سورنتوی جدید عبارتند از:

س��پر های تغییر شکل یافته جلو و عقب با مه شکن های عمودی، جلوپنجره تغییر یافته 
و چ��راغ جلو های LED، در جدید عقب با چراغ ه��ای از نو طراحی و خوش فرم، مجهز 
ب��ه فناوری LED، س��قف پانورامای جدید شیش��ه ای دوتکه که با پ��رده خودکار قابل 

مدل ارتقا یافته CUV محبوب کیا، س�ورنتو، تا اواخر سال جاری میالدی 
با پلت فرمی کامال جدید، پیش�رانه های بهبودیافته با هدف کاهش مصرف 
س�وخت و آالینده های زیست محیطی، سواری، هندلینگ و کارایی بهتر، 
امکان�ات رفاهی و تجهیزات ایمنی بیش�تر و چهره ای تازه راهی بازار های 
هدف کی�ا موتورز خواهد ش�د. در این نوش�تار، نگاهی خواهیم داش�ت 

موشکافانه بر تغییراتی که برای خلق سورنتوی جدید اعمال شده اند.

 پیکره ای مستحکم تر
و تجهیزاتی مدرن
 برای شاسی بلند محب�وب کیا

بهترین های کالس خ��ود قد علم کنند. 
سیس��تم فرمان در س��ورنتوی جدید با 
هدف کنت��رل بی نقص خ��ودرو و القای 
احس��اس بهت��ر از س��واری، دقیق تر از 
گذشته ش��ده و با 2,95 دور چرخاندن 
چرخ های جلو قفل می ش��ود. سیس��تم 
FlexSteer™ جدی��د کی��ا ک��ه برای 

تطبیق خودرو با نیاز راننده و سرنشینان، 
سه حالت Normal )عادی(، Sport و 
Comfort )راحت( دارد نیز در لیس��ت 

آپش��ن های س��ورنتوی جدید گنجانده 
خواه��د ش��د. از بی��ن این س��ه حالت، 
حالت Comfort بهتری��ن گزینه برای 

سواری های شهری است.
ب�ا  ایمن�ی  ب�االی  اس�تاندارد های 
و  »فع�ال«  ایمن�ی  س�امانه های 

»غیرفعال« پیشرفته
س��اختار بدن��ه به صورت اساس��ی مورد 
بازبین��ی ق��رار گرفته و به نس��بت اکثر 
رقبای حاضر در کالس سورنتو، به میزان 

25 درصد بیشتر از فوالد استحکام یافته 
با کش��ش باال بهره می برد، نقاط برخورد 
جل��و، عقب و کن��اری آن ارتقا  یافته اند، 
میل��ه تقوی��ت بین ن��وک س��تون های 
سیس��تم تعلیق جلو از نو تنظیم شده و 
اس��تحکام پیچشی ساختار به میزان 18 
درصد افزایش یافته است. با این حساب، 
مبنایی مستحکم برای سیستم تعلیق و 
فرمان به وجود آمده که موجب افزایش 
راحتی سواری و پایداری هدایتی خودرو 
می شود. فناوری های »فعال« ایمنی نیز 
نقشی اساسی در حفاظت از سرنشینان 
س��ورنتو های جدید کیا خواهند داشت. 
از جمل��ه ای��ن فناوری های م��درن باید 
 ،)ESC( به کنترل الکترونی��ک پایداری
دوربی��ن ایمنی دنده عق��ب، قرار گرفته 
روی درب عقب خ��ودرو  مجهز به لنزی 
ب��ا ب��رد 130 درج��ه، چ��راغ جلو های 
زنون HID )تخلی��ه ولتاژ باال(، HAC یا 
کنترل حرکت در سرباالیی که به هنگام 
توق��ف/ آغاز حرک��ت در س��رباالیی ها، 
از حرکت ناخواس��ته خودرو به س��مت 
عق��ب پیش��گیری می کن��د، سیس��تم 
رادار- محور تش��خیص نقاط کور راننده 
)BSD(، سیستم هش��دار خروج از خط 
مس��یر )LDWS(، مجهز به دوربین قرار 
گرفته در قس��مت فوقانی شیشه جلو و 
 )SPAS( همیار هوش��مند پارک خودرو
با حسگرهای فراصوت به منظور کنترل 
خودکار پارک موازی خودرو اشاره کرد.

سیس��تم گرمایشی، پشتی مجهز به سیستم گرمایشی صندلی های ردیف دوم، سیستم 
handsfree بلوتوث، و سیس��تم تهویه هوا  Air Condition برای سرنشینان ردیف 

سوم.
مهندس��ین کیاموتورز با بهره گی��ری از مجموعه اقدامات کاهنده NHV )صدا، لرزش و 
س��ختی(، سواری به مراتب راحت تری به سورنتوی جدید بخشیده اند و حال، کابین این 
خودرو یکی از بی صدا ترین و آرام ترین کابین های کالس CUV های س��ایز متوس��ط به 

حساب می آید.
پیشرانه های بهینه سازی شده با مصرف سوخت و آالیندگی کمتر

س��ورنتوی جدید کیا با هدف پاسخگویی به نیاز های مختلف خریداران در چهار گوشه 
دنیا، با گس��تره ای از موتور های بنزینی و دیزلی متفاوتی که 150 تا 280 اس��ب بخار 
قدرت دارند، در کره جنوبی تولید خواهد شد. مهندسین کیا با دانش کامل به نیاز های 
خری��داران، موتور های 2,4 لیتری بنزینی Theta II GDI و دیزل R2.2 TCI را مورد 

بازبینی قرار داده اند تا کارایی و راندمان این نیروگاه ها را بهبود بخشند.
 ،Cylinder head  بازبینی ش��ده از سرس��یلندر Theta II GDI موت��ور 2,4 لیتری
پیستون و انژکتور های سوخت جدید بهره می برد و مجهز به سیستم مکش جدید شده، 
9 درصد قدرت بیشتر )192 اسب بخار( و 6,6 درصد گشتاور بیشتر )242 نیوتن متر( 
 CO2 تولید می کند و مصرف س��وخت پایین تری دارد و با حداقل آالیندگی 199 گرم
در هر کیلومتر، پاک تر از گذش��ته شده اس��ت. موتور 2,2 لیتری دیزل TCI )مجهز به 
توربوشارژر و اینترکولر( 197 اسب بخاری هم که از خانواده R کیاست و در سرتاسر دنیا، 
به یکی از گزینه های محبوب خریداران محصوالت کیا موتورز مبدل ش��ده است، حال 
مجهز به سیستم جدید چرخش مجدد گاز های اگزوز )EGR( شده که می تواند آالینده 
CO2 را تا میزان 153 گرم در هر کیلومتر کاهش دهد و گشتاور آن هم در مدل های 

مجهز به گیربکس خودکار و دستی به ترتیب به 436 و 421 نیوتن متر ارتقایافته است. 
 سورنتو های 2013 در بعضی کشورها با موتور های بنزینی 3,5 لیتری 280 اسب بخاری 
)Lambda V6 MPI( و 2,4لیت��ری 176 اس��ب بخ��اری )Theta II MPI( نیز قابل 
سفارش خواهند بود. درضمن، برای خریداران اروپایی که عالقه ای خاص به موتور های 
دیزل دارند، واحد کوچک تر R2.0 TCI با حجم 2,0 لیتر و قدرت 150 اسب بخار نیز 

درنظر گرفته شده است.
4WD 2 وWD گیربکس های 6 سرعته خودکار، با انتخاب

سورنتو های جدید کیا با گیربکس 6 سرعته )دستی و یا خودکار( عرضه خواهند شد و 
همچون مدل های فعلی، بسته به انتخاب مشتری به صورت 2WD )محور جلو متحرک( 
یا 4WD )چهار چرخ متحرک( عرضه خواهد ش��د. در این میان، مدل های دیفرانسیل 
جلو )2WD( تقریبا 60 کیلوگرم سبک تر خواهند بود و همین امر، موجب مصرف کمتر 

سوخت در این مدل ها خواهد شد.
در مدل های چهار چرخ متحرک )4WD(، در سواری های عادی شهری و جاده ای، 100 
درصد گشتاور موتور به چرخ های جلو انتقال می یابد تا وقتی که یکی از چرخ های جلو 
کمی از چسبندگی  Adherence خود به مسیر را از دست بدهد. در این حالت است 
ک��ه برای حفظ پویایی خودرو، درصدی از گش��تاور )ت��ا 50 درصد( به چرخ های عقب 
 ،LockMode انتقال می یابد. در مس��یر هایی با لغزندگی باال، راننده می تواند با انتخاب

توزیع گشتاور بین محور های جلو و عقب را به نسبت 50/50 برساند.
بهبود عملکرد جاده ای، حفظ توانایی های خارج از جاده

مهندس��ین شاس��ی کیا تالش بسیاری به خرج داده اند تا س��ورنتو های 2013 در عین 
پاس��خگویی بی نقص به فرامین راننده، بتوانند با س��واری و هندلینگ عالی، در مقابل 

س�ورنتوی  کابی�ن  در   
جدید، تغیی�رات متعدد، 
محیط�ی ت���ازه پدی�د 
آورده ان�د ک�ه در برخ�ی 
ب�ا تجهی�زات  مدل ه�ا، 
مدرن و لوکس نیز همراه 

می شود



را از لح��اظ خس��ارات جان��ي و مالي و 
خس��ارات صرفا مالي عن��وان کرد. مثال 
خس��اراتي که در اثر استفاده از قطعات 
تقلب��ي لنت ترمز و پل��وس و جلوبندي 
خصوص��ا در س��رعت هاي ب��اال ناش��ي 
مي ش��ود منجر به خسارات مالي و جاني 
مي شود. به عنوان مثالي دیگر استفاده از 
قطع��ات بي کیفیت در موتور ولو قطعات 
خیلي س��اده مي تواند عامل��ي در ایجاد 
خسارات مالي و جاني باشد. در خصوص 
خس��ارات صرف��ا مالي نیز مث��ال کاربرد 
تس��مه تای��م تقلبي ک��ه مي تواند عامل 
کج شدن سوپاپ ها و تحمیل هزینه هاي 
گزاف تعمیرات به مالک خودرو باشد، به 
عنوان مثالي از این دس��ته از خس��ارات 

نام برد. 
 در نهای��ت مي ت��وان نتیجه گرفت ضرر 
و زی��ان جان��ي و مالي که به مش��تریان 
قطعات تقلبي تحمیل مي ش��ود، خیلي 
بیش��تر از عوای��دي اس��ت ک��ه از عدم 
اس��تفاده از قطعات اصلي خودرو حاصل 
مي گ��ردد. حال این ما هس��تیم که باید 
تصمیم بگیریم اس��تفاده از کدام یک از 
قطعات اصلي و تقلب��ي مي تواند به نفع 

ما باشد.

 منابع:

ط��رح و رنگ بس��ته بندي قطعات اصلي نیز از قاعده یکس��اني تبعی��ت مي کند که در 
خصوص قطعات تقلبي معموال کیفیت رنگ و نوشته هاي روي جعبه متفاوت است. در 
اکثر موارد قطعات تقلبي و بي کیفیت توسط افراد سودجو درون بسته بندي اصلي قرار 
مي گیرند. مالحظه موارد فوق کمک ش��ایاني به افراد مبتدي مي کند تا قطعات اصلي 

را از تقلبي تشخیص دهند.
 یکي دیگر از مواردي که در فرآیند تقلب قطعه مش��اهده مي  ش��ود، مشابه سازي یعني 
اعمال تغییرات جزئي یا کلي در آرم، برند، لوگو، بسته بندي یا هرگونه عالمت مشخصه 
ش��رکت مادر اس��ت که در نهایت ه��دف از انجام این کار تداعي برن��د اصلي در ذهن 
خریدار اس��ت. وجود قطعات تقلبي و مشابه س��ازي در بازار فروش قطعه س��بب بروز 
مش��کالتي ازجمله کاهش اعتماد عمومي نس��بت به کیفیت محص��ول، تضعیف برند، 

کاهش فروش محصول و ضرر و زیان شرکت هاي خودرساز مي شود.
 از جمله دالیل مهمي که خودروسازان، تامین کنندگان قطعات خود را ملزم به نظارت 
بر کیفیت س��اخت قطعه در مجموعه قطعه سازان طرف قرارداد شرکت مي کنند، حفظ 
کیفیت محصول، ارتقای ایمني و حفظ مشتریان برند است. بنابراین جداي از مقررات 
حاکم بر صنعت خودرو در هرکشور که نظارت مستمر تامین کنندگان قطعه بر عملکرد 
قطعه س��ازان را به عنوان الزام در خط مش��ي عملکرد خودروسازان قرار مي دهد، منافع 
فراواني که از همین طریق عاید خودروسازان مي شود، علت اصلي تالش تامین کنندگان 
قطعه در تامین قطعات اصلي با کیفیت اس��ت. به طور مثال، خودروس��ازي که کیفیت 
قطعات آن پایین باشد با توجه به عیوب مکرري که براي آن پیش مي آید، اقبال عمومي 
را براي فروش محصوالت خود از دست مي دهد و اذهان عمومي آن برند خودرو را جزو 
برندهاي بي کیفیت مي پذیرند. به همین علت به تبع آن سیر نزولي در فروش خودرو به 
وجود مي آید. همچنین از طرفي دیگر هزینه هاي ناش��ي از تعمیرات گارانتي و تعویض 
قطعات گارانتي به مقدار غیر قابل جبراني افزایش مي یابد و خودروس��از را با ضررهاي 
جبران ناپذیري مواجه مي سازد و تا مرز ورشکستگي پیش مي برد. با توجه به ذکر دالیل 
فوق مي توان عنوان کرد که علت اصلي تاکید و اصرار خودروس��ازان در تهیه و تامین 
قطعاتي با دوام و باکیفیت، افزایش ضریب ایمني، کیفیت و رفاه مشتریان خودرو است. 
بنابراین نیل به این اهداف زماني میس��ر مي شود که کیفیت قطعات خودرو مورد تایید 
مرجعي مطمئن باش��د؛ یعني به عبارتي تامین کننده واحدي بر عملکرد قطعه س��ازان 
نظارت کند و پس از اجراي برخي تست ها از جمله مکانیکي، سختي سنجي، ترک یابي، 
انواع کالیبراس��یون calibration و ... نسبت به صدور تاییدیه براي قطعات تولید شده 
به عنوان قطعه اصلي اقدام کند. ش��ایان ذکر اس��ت که کیفیت تولید، دقت و ظرافت 
تجهیزات قطعه سازان طرف قرارداد با تامین کننده اصلي قطعه بسیار مناسب تر و بهتر از 
قطعه سازان متفرقه و تقلبي است که همین امر در کیفیت تولید قطعه بسیار تاثیرگذار 
است. نمونه اي از این تجهیزات عبارتند از: قالب هاي فلزي، قالب هاي تزریق پالستیک، 
 قالب هاي دایکس��ت، فیکس��چرهاي تولیدي و کنترلي، تجهی��زات اندازه گیري ابعادي
 measuring equipment & آزمایش��گاهی  تجهی��زات  و  کال����یبراس��یون  و 
calibration devices و تست قطعه.  با عنایت به موارد ذکر شده مي توان استدالل 

ک��رد که نمي ت��وان در قطعاتي که به طور غیرعادي ارزان تر از قطعات اصلي هس��تند، 
چنین حساس��یت هایي را یافت و افرادي که قطعات تقلبي را روانه بازار مي کنند صرفا 
جنبه س��وددهي را در نظ��ر مي گیرند و به کیفیت قطعه و امنیت سرنش��ینان خودرو 
توجهي ندارند. از آنجایي که میزان فروش قطعات مصرفي )به طور مثال انواع فیلترها 
ش��امل روغن، هوا و بنزین( نس��بت به س��ایر قطعات خودرو از آمار بیشتري برخوردار 
اس��ت. میزان تقلب در این دس��ته از قطعات بسیار شایع تر است، چراکه داراي ساختار 
و فرآیند تولید بس��یار پیچیده اي نیس��تند و کش��ش زیادي در بازار ب��راي خرید این 
دس��ته از قطعات وج��ود دارد. عالوه بر فیلتره��ا برخي از قطعات دیگ��ر نیز به تعداد 
زیاد به صورت تقلبي تولید و به بازار عرضه مي ش��وند. این قطعات معموال در ش��رایط 

تبعی��ت مي کن��د. ب��ه عبارت��ي قطعات 
تولیدش��ده توس��ط قطعه س��ازان طرف 
ق��رارداد ب��ا تامین کننده اصل��ي پس از 
اخ��ذ تاییدیه هاي مربوط به تس��ت هاي 
بس��ته بندي هاي  درون  کیف��ي ،  کنترل 
یکس��اني که از اس��تاندارد ثابتي تبعیت 
مي کند، قرار داده مي ش��وند که به نوعي 
خریدار از مرغوبی��ت و کیفیت جنس و 
اس��تاندارد بودن قطعه اطمینان مي یابد. 
معموال کیفیت بسته بندي قطعات اصلي 
از جمله کیفیت چاپ نوش��ته هاي حک 
شده روي بس��ته بندي متفاوت تر و بهتر 
از بس��ته بندي قطعات تقلبي اس��ت و از 

استحکام باالتري برخوردار است.
 نص�ب هولوگ�رام ی�ا ه�ر عالم�ت 
مش�خصه دیگ�ر روي جعبه قطعات 
معموال از یکس��ري قواعد خاص پیروي 
مي کند که اولین و مهم ترین مش��خصه 
در هر قطعه، حک شدن آرم برند شرکت 
خودروساز روي بسته بندي قطعه است. 
لیبل شماره فني روي جعبه داراي بارکد 
است. طرح لیبل شماره فني نیز از قواعد 
خاص مربوط به ش��رکت خودروس��از و 
تامین کننده قطعه تبعی��ت مي کند. در 
برخي شرکت هاي تامین کننده قطعه، به 
منظور تشخیص قطعات اصلي از تقلبي 
روي جعبه، هولوگرام نصب مي ش��ود که 
داراي عالئم و نوش��ته هاي خاصي است.  

اصلي مرغوب تر و با کیفیت تر از قطعات 
غیر اصلي اس��ت. در حقیقت به واسطه 
مرغوبی��ت در کیفی��ت جن��س قطعه، 
کیفیت ظاهري این گروه از قطعات نیز 
بهتر از قطعات مش��ابه غیراصلي است. 
روش دیگ��ر لمس ک��ردن قطعه اس��ت. 
اف��راد حرف��ه اي با لمس ک��ردن جنس 
قطع��ه، اصلي ی��ا تقلبي ب��ودن قطعه را 
تشخیص مي دهند که البته این قابلیت 
در خص��وص افرادي ص��دق مي کند که 
با قطعات یدکي زیاد مواجه هس��تند و 

نمونه اصلي قطعه را قبال دیده اند. 
بررس��ي پرداخت کاري قطع��ه از دیگر 
مواردي است که معموال فروشندگان به 
س��رعت متوجه آن مي شوند که یکي از 
روش هاي تش��خیص اصلي یا غیر اصلي 
بودن قطعه اس��ت. برخي آیتم هاي مهم 
دیگر از جمله کیفیت جوش��کاري، نوع 
پرچ��کاري قطع��ات و در نهای��ت ن��وع 
نوش��تار روي قطعه که از سایز یا نحوه 
حک ش��دن حروف مي ت��وان به آن پي 
برد، در تشخیص کیفیت قطعه و اصلي 

و غیراصلي بودن قطعه موثر است. 
 کیفیت بسته بندي قطعه از استاندارد 
مورد تایید ش��رکت تامین کننده قطعه 

گردآوری و ترجمه: اشكان معتضد - كارشناس فني قطعات

کارکرد عادي بیشتر در معرض خستگي 
Fatigue، فرسایش یا گسیختگي قرار 

مي گیرن��د. تعدادي از آنه��ا عبارتند از: 
لنت ها، لوله هاي روغن و س��یلندر ترمز، 
انواع تس��مه ها، قطعات کالچ، چراغ هاي 
جل��و و عقب، کمک فنر ه��ا، واتر پمپ، 

شمع ها و یاتاقان ها. 
 یک��ي از اهداف مه��م در تولید قطعات 
با کیفیت و اس��تاندارد، تامین ایمني و 
آسایش سرنشینان خودرو است. کیفیت 
پایی��ن برخ��ي قطعات معادل اس��ت با 
مرگ سرنش��ینان خودرو که تحت هیچ 
عنوان نمي توان قصور در فرآیند کنترل 
کیف��ي و تولید این دس��ته از قطعات را 
 مورد اغماض قرار داد. میزان خس��ارات 
جان��ي و مالي ناش��ي از ع��دم توجه به 
کیفیت قطعه متفاوت است که مي توان 
بر این اس��اس دسته بندي هاي متفاوتي 

مزایاي استفاده از قطعات اصلي در چیست؟
 اولی��ن و مهم تری��ن مزیتي را که مي توان در اس��تفاده از قطع��ات اصلي و مورد تایید 
شرکت سازنده خودرو به آن اشاره کرد، تضمین سالمت خودرو و سرنشینان آن است. 
الزامات صنعت خودرو ، تامین کننده و س��ازنده قطعه را ملزم به رعایت اس��تانداردهاي 
مربوط��ه مي کند. ضمانت اجرایي این امر نیز در بازرس��ي هاي منظ��م و نامنظمي )از 
پیش تعیین نش��ده( است که توسط کارشناسان شرکت سازنده خودرو یا تامین کننده 
قطعه از قطعه س��ازان صورت مي پذیرد. با ای��ن اوصاف، مي توان عنوان کرد که قطعات 
اصل��ي از مش��خصات س��اختاري خاصي از جمله م��اده اولیه مرغوب و پروس��ه تولید 
 با کیفی��ت تبعیت مي کند. همچنی��ن در قطعات اصلي نظارت خاص��ي بر فرآیندهاي
 تولید این قطعات از جمله تس��ت قطعه و کالیبراس��یون اعمال مي شود که در قطعات 

غیر اصلي تضمیني بر اجراي صحیح این امر نیست. 
 مشخصه هاي مهم درتشخیص قطعات اصلي 

در بررس��ي کلی��ه قطعات خ��ودرو توجه به چند مش��خصه اصلي از اهمیت بس��زایي 
برخوردار اس��ت. با مالحظه این اصول، امکان انتخاب قطعه اصلي و باکیفیت توس��ط 

مشتري افزایش مي یابد. این مشخصه ها عبارتند از:
  کیفیت تولید قطعه

 کیفیت و نحوه بسته بندي قطعه
 نصب هولوگرام یا هر عالمت مشخصه دیگر روي بسته بندي قطعه 

 کیفیت تولید قطعه را مي توان از چند روش تشخیص داد؛ یکي از روش ها دقت در 
نوع آلیاژ قطعه اس��ت. معموال نوع مواد اولیه و آلیاژهاي به کار رفته در ساخت قطعات 
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 یک�ي از اهداف مهم در 
تولید قطعات با کیفیت و 
ایمني  تامین  استاندارد، 
و آس�ایش سرنش�ینان 

خودرو است
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یکي از مهم ترین زنجیره هاي صنعت خودرو ، تولید و تأمین قطعات خودرو به تناسب تیراژ تولید، تنوع و کیفیت 
س�اخت هر مدل خودرو اس�ت. از آنجایي که یک خودرو از مجموعه قطعات تش�کیل شده است. بنابراین دقت 
در کیفیت تولید قطعه که رابطه مس�تقیمي با کیفیت خودرو خواهد داش�ت، از اهمیت بسزایي برخوردار است. 
ش�رکت هاي خودروس�از نیز با علم به این موضوع نسبت به انتخاب سازنده و تامین کننده قطعه اقدام مي کنند. 
انتخاب قطعه ساز خوب، تضمین کننده کیفیت و عملکرد خودرو است و منجر به وفاداري مشتریان نسبت به برند 
خودرو مي ش�ود. در این مقاله، تالش نگارنده بر آن بوده است تا اطالعاتي مختصر درباره فواید استفاده و نصب 

قطعات اصلي در خودرو و روش هاي تشخیص قطعات اصلي از تقلبي به خواننده منتقل نماید. 

مزاياي استفاده 
از قطعات اصلي 
در خودرو

     دستورالعمل اجرایي قطعات شرکت موبیس
Distributor Parts Operation Manual/MOBIS/   
                      سایت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو
www.iapma.ir 
www.isaco.ir
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در پ�ي تعطی�الت عی�د س�عید فط�ر و افزای�ش حج�م مس�افرت هاي 
برون ش�هري و بار ترافیک�ي در جاده هاي پر ترددکش�ور ، واحد خدمات 
پس از فروش ش�رکت اطلس خودرو  ب�ا هدف ایجاد اطمینان خاطر و رفاه 
حال مشتریان اقدام به برگزاري طرح امداد جاده اي عید سعید فطر کرد . 
این طرح با مشارکت 17 عاملیت منتخب و با حضور 42 امدادگر از تاریخ 
91/05/26 لغای�ت 91/05/30 به م�دت 5 روز و ازطریق خودروهاي امداد 
تجهیز شده در مسیر هاي پرترددي همچون چالوس ، نور ، رامسر، بابلسر ، 
تبریز، آمل ، کرج، مش�هد ، رشت ، شیراز، قم ، کرمان ، گرگان ، یزد، تهران ، 
بابل ، بیرجند، س�اري ، قزوین ، اهواز و اراك و به صورت 24 س�اعته اجرا 
ش�د. خدمات ارائه شده در این طرح ش�امل مشاوره فني ، امدادرساني و 

حمل با خودروبر است.

ش�رکت اطلس خودرو همواره کوش�یده است تا گامي موثر در جهت 
رفاه حال مشتریان خود بردارد. درهمین راستا واحد خدمات پس از 
فروش ش�رکت اطلس خودرو با برگزاري طرح بازدید تخصصي ترمز 

در 29 عاملیت این امر را تحقق بخشید.
این طرح از تاریخ 91/05/21 لغایت 91/05/26 به مدت 6 روز و با ارائه 
خدماتي همچون بازدید سیس�تم ترمز و تس�ت با دستگاه عیب یاب 
به صورت رایگان و 10 درصد تخفیف در اجرت خدمات به مش�تریان 

محترم کیا برگزار شد.

بازديد تخصصي 
سیستم ترمز 

خودروهاي کیا

امداد جاده اي 
در تعطیالت

 عید سعید فطر

پذيرش خودرو عاملیت كهنمويي 521-تبريز  پذيرش و امدادرساني به مشتري در مسیر بابلسر                           

كارنیوال امداد عاملیت 211جاللي-گرگان         اهداي هديه به مشتريان عاملیت
 بالیران103-تهران

ورودي عاملیت شجاعي643-شیراز روشن 223- بابلپذيرش خودرو عاملیت بزرگ 

پذيرش و امدادرساني به مشتري در مسیر چالوس                    تست با دستگاه عیب ياب عاملیت خیاط زاده611-اهواز

كارنیوال امداد عاملیت 643)شجاعي(-شیراز                                            

پذيرش و امدادرساني به مشتري در مسیر رامسر تعمیرات و عیب يابي عاملیت آخوندي331-قم

كارنیوال امداد عاملیت 221 نادري -ساري تعمیرات و عیب يابي عاملیت سیاسي422-مشهد

كارنیوال امداد عاملیت 251احمدي-نعمتي-قزوين                       تعمیرات و عیب يابي عاملیت معیني زماني121- كرج

كارنیوال امداد شركت در مسیر نور

كارنیوال امداد عاملیت 232پوررستگار-رشت مشاوره فني به مشتريان عاملیت 
شیدايي105-تهران

كارنیوال امداد شركت در مسیر رامسر مشاوره فني به مشتريان عاملیت احمدي
 نعمتي251-قزوين

كارنیوال امداد شركت در مسیر چالوس مشاوره فني به مشتريان 
عاملیت قربانیان 532-زنجان

جلسه توجیهي طرح عاملیت مهاجر108-تهران

پذيرش و امداد رساني به مشتری در مسیر نور ترخیص خودرو عاملیت محسنیان101- تهران

كارنیوال امداد شركت در مسیر بابلسر                   

 گردآوري:  مريم طبسي- كارشناس خدمات ويژه

 گردآوري:  مريم طبسي- كارشناس خدمات ويژه
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008(
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نتیجه قرعه کش�ی: آتوس�ا کیازر برنده یک ع�دد کارت هدیه پیک اطلس

نظر سنجی شماره 26

نظر سنجی شماره 27

سوال نظرسنجی:  از نظر شما مهم ترین مزیت رقابتی خودرو اپتیما تی اف کدام است؟

1
10 درصد

مصرف   بنزين

2
15 درصد

شتاب بیشتر

3
55 درصد

طراحی

4
20 درصد

ايمنی

ام�روز خ�ود را س�وار بر 
خودرو ه�ای  از  کدام ي�ک 
مفهوم�ی KIA می بینی�د؟

شما می توانید نظرات خود را به نش��������انی 
ارس��ال و شانس   pr@atlaskhodro.com
خود را در قرعه كش��ی جوايز اطلس خودرو 

امتحان كنید.
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سیس��تم هاي دیگر خودرو مانند گیربکس ، 
ترمز ، سیس��تم فرمان و وضعیت س��وئیچ 
مي گیرد، روش��نایي تکمیل��ي را با توجه به 
تغیی��رات به وج��ود آمده ) ش��رایط جاده و 
وضعیت رانندگي ( در زمان رانندگي در شب 
فراهم مي کند و ایمني و میدان دید راننده را 
با تامین اپتیمم روشنایي Lighting مورد 

نیاز تضمین مي کند.
در حقیق��ت BCM ب��ا دریاف��ت وضعیت 
ب��از ب��ودن س��وئیچ و روش��ن بودن چراغ 
نور پایین- قرار داش��تن ول��وم چراغ جلو 
در وضعی��ت ON ی��ا AUTO - متوج��ه 
تاریکي هوا شده و همچنین وضعیت اهرم 
دس��ته دنده را از کنترل یونیت گیربکس 
اتوماتیک، س��رعت خودرو را از سیس��تم 
ترم��ز ضد قفل یا کنترل پای��داري خودرو 
) BS&ESP ( و زاوی��ه گ��ردش فرمان به 
س��مت چپ/ راس��ت را از طریق سیستم 
CAN دریاف��ت مي کند و متناس��ب با آن 

چ��راغ SBL را روش��ن مي کن��د . در زیر 

منطق روشن شدن این چراغ در خودروي 
اپتیماي جدید را مشاهده مي کنید. 

سیستم کنترل روش�نایي چراغ هاي 
 Dynamic( دینامی�ک  ن�وع  جل�و 

: )Bending lamp Control

در این م��دل وضعیت همانند نوع کنترل 
روش��نایي چراغ هاي جلو نوع ثابت است 
 BCM بدی��ن گونه ک��ه کنترل یونی��ت
از   Different مختل��ف  اطالع��ات 
سیستم هاي دیگر را دریافت مي کند ولیکن 
دیگر المپ تکمیلي روشن نمي شود بلکه 
با عملگري ک��ه روي مجموعه المپ هاي 
نور پایین داخل کاسه چراغ ها نصب شده 
است، باعث مي شود با زاویه گرفتن فرمان 
خودرو در س��ر پیچ ها )با توجه به سرعت 
خودرو و میزان پیچش فلکه فرمان( عملگر 
کاس��ه چراغ نیز به صورت اتوماتیک زاویه 
گرفته و نقاط کور در مسیر را روشن کند. 

 یکي از موارد رش��د تکنولوژي و فن آوري ، در سیس��تم روش��نایي خودرو اس��ت که از رقابت 
خودروسازان در بهبود کیفیت روشنایي آغاز شد. مانند ابداع المپ هاي  هالوژني و المپ گازي 
) معروف به المپ هاي پر نور ( ، المپ زنون که برد مسافتي بیشتري داشته و کیفیت نور باالتري 
دارد و بعدها تا امکان تنظیم دس��تي و اتوماتیک ارتف��اع نور چراغ هاي جلو با توجه به تعداد 
سرنش��ینان خودرو یا میزان بار داخل Inside خودرو ادامه پیدا کرد و اکنون در این مقاله 
به تکنولوژي سیستم کنترل روشنایي در سرپیچ خواهیم پرداخت. همانطور که مي دانیم نور 
همیشه مسیر مستقیم را طي مي کند و در خودرو نیز طبق الگوي لنز چراغ جلو روي سطح 
جاده تابیده ش��ده و مس��یر پیش روي خودرو را روشن مي کند. حال در صورتي که در هنگام 
رانندگي در شب، راننده قصد گردش به چپ یا راست را داشته باشد، تا زماني که خودرو کامال 
بدان سمت متمایل نشود، دید راننده نسبت به آن مسیر کور خواهد بود. لذا این امر مي تواند 
باعث برخورد خودرو با جسمي شود که در نقطه کور دید راننده قرار گرفته است. بدین منظور 
و جهت جلوگیري از بروز چنین مشکالتي، از سیستم کنترل روشنایي چراغ هاي جلو در سر 
پیچ ها استفاده شده که این سیستم با چرخاندن کاسه چراغ جلو به سمتي که فرمان گرفته 
شده است، مسیر خودرو را به محض فرمان گرفتن روشن کرده و دید راننده را تا حد امکان 

افزایش مي دهد. این سیستم به دو نوع ثابت و دینامیکي تقسیم شده است.
 Static Bending lamp ( سیس�تم کنترل روش�نایي چراغ هاي جلو نوع ثابت 

: )Control

در این سیس��تم BCM ، که مغز متفکر این سیس��تم اس��ت، با اطالعاتي که از کنترل یونیت 

سیستم کنترل 
روشنايي 
 چراغ هاي جلو 
خودرو 
در سر پیچ

پیشرفت روز افزون تکنولوژي و به کارگیري آن 
در صنعت خودرو آسایش و ایمني سرنشینان 

را هر چه بهتر و با کارایي بیشتر فراهم مي کند 
و امروزه یکي از شاخص هاي رقابت بین 

خودرو سازان بزرگ در جذب و ماندگار کردن 
مشتریان، به کارگیري سیستم هاي جدید 

الکترونیک است که با هزینه کم، بتواند 
تکنولوژي جدیدي در اختیار مشتري قرار دهد.

 گردآوري و ترجمه: مسعود ايزدي- مربي آموزش فني 
 منبع : جزوات آموزشي كياموتورز

1Body Electrical

Copyright ⓒ 2009 All rights reserved. No part of this material may be reproduced, stored in any retrieval system or transmitted in any form or by any means without the written permission of KIA Motor Company.

Inputs & Outputs for S.B.L (Static Bending Lamp) 

Power : Ignition 2
All of lighting Switch

CAN Signal

- Steering Angle Signal

- Vehicle Speed Signal

- Inhibitor Switch “R” signal

SBL Left Output Signal
SBL Right Output Signal

CAN
LINE

BCM

SJB

SBL
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Inputs & Outputs for S.B.L (Static Bending Lamp) 

Power : Ignition 2
All of lighting Switch

CAN Signal

- Steering Angle Signal

- Vehicle Speed Signal

- Inhibitor Switch “R” signal

SBL Left Output Signal
SBL Right Output Signal

CAN
LINE

BCM

SJB

SBL
در خودروي اپتیماي جديد چراغ SBL زماني روشن مي شود كه شرايط زير برقرار باشد: 

- سوئیچ خودرو باز باشد و چراغ نور پايین روشن باشد
- وضعیت دنده در هر وضعیتي به جز دنده عقب باشد 

- س��رعت خودرو بیشتر از 4Km/h باش��د و زاويه گردش فرمان بیشتر از 26° به سمت 
چپ يا راست چرخیده باشد 

ودر زمان برگرداندن فرمان به وضعیت مستقیم زماني كه زاويه فرمان از 20° كمتر شود 
چراغ SBL خاموش مي شود 

2Body Electrical
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SBL (Static Bending Lamp)  Control

Obstacle

Obstacle

Dynamic Bending Control Static Bending Control

S.B.L ON Right Side

S.B.L Off

كنترل چراغ نوع ثابت

شيء يا جسم 
مورد نظر

S.B.L on

 شيء يا جسم 
مورد نظر

كنترل چراغ نوع دينامیک

تغذيه: باز بودن سوئیچ 
روشن بودن تمام المپ ها 

CAN سیگنال
- زوايه گردش فرمان 

- سیگنال سرعت خودرو 
- وضعیت لیور دنده 

 شرايط عملكرد چراغ SBL در خودروي اپتیماي جديد

میزان سرعت خودرووضعیت 
SBL روشن شدنSBL خاموش شدن

میزان گردش زاويه فرمانمیزان گردش زاويه فرمان

SBL روشن /خاموش شدن
4Km/h26°20°

30Km/h30°24°
70Km/h36°30°
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افقي:
1- ن��ام دیگ��ر پرفروش ترین محص��ول کیا که 
در بازارهاي جهاني ش��ناخته ش��ده اس��ت - نام 

بزرگ ترین مرکز تست خودرو کیا 
2- همراه و یاریگر - یکي از روش هاي تش��خیص 

قطعات اصلي از تقلبي  - کشیدنی زندگان
3- از القاب اروپایي - خانه بزرگ - نمونه و الگو- 

قلمه گیاه
4- س��یلي - صورت غذا - ضمیر متصل پیوسته 

- چیزهاي کمیاب
5- قائم مقام هر سازمان- سرماي سخت - بخشي 
از موتورهاي GDI که به صورت فرورفته ساخته 

شده است - حرف اول انگلیسی
6- گفت��ن این کلمه روش س��اده اي براي ایجاد 
حس تفاهم است - میز قرآن خواني - وی در سال 
1991 و برای بازی در فیلم رز س��رگردان نامزد 
دریافت جایزه بهترین هنرپیش��ه زن از آکادمی 

اسکار شد. 
7- صدای زنبور - صد سال - وی فرماندهی سپاه 

انگلیس را در جنگ جهانی اول برعهده داشت
8- مقابل شرقی - هنوز بیگانه

9- دانش سرش��ماري - فیلمي با بازی جمشید 
مشایخي

10- تظاه��ر و ادع��ا - معب��ر رود - از داوران 
بازنشسته کشورمان

11- نام پرنده ای است با بال هایی بزرگ و پاهایی 
نسبتا ضعیف - پادشاه مغولی

12- یک��ي از محبوب تری��ن خودروهاي کوچک 
ش��هري کی��ا - با گرم ش��دن آن قطع��ه کاهش 
آالیندگي سوخت آغاز مي شود - موضوع و زمینه

13- زه��ر - روز عرب - برترین خودرو مفهومي 
کیا - از اساطیر یونانی

14- س��اده لوح - جهت - فرمان خودرو - نوعی 
گوزن کوچک 

15- یکي از نام هاي سیستم ترمز گیري در حالت 
اضطراري - بازی و سرگرمی - چاشني ساالد

16- غوزه پنبه - پهلوان - کالم شگفتي - پرنده 
سعادت - وسیله برف روبي

17- نام دومین شرکت منتخب خودرو سازي در 
 BSD ارزیابي شرکت هاي عرضه کننده خودرو - با

مي توان آن نقطه را دید 
 عمودي:

1- ک��دام قطعه س��بب ن��رم کارک��ردن موتور 
مي ش��ود- کدام قطعه در خودروه��ا 30درصد از 
احتمال مرگ سرنشینان خودرو را کاهش مي دهد

2- کنترل و بررس��ی - طال - رود ایتالیا - من و 
شما - کرانه رود

3- مقصدش دریاست - دریاي عرب - مفتش – 
تکه و پاره از چیزي

4- خیس - کدام نوع سیس��تم تزریق سوخت، 
باعث کاهش آالیندگي و مصرف مي شود - کدام 
ماشین کیا مجهز به اولین کروز کنترلرهوشمند 

رادار است
5- آفت مزرعه - بدي - خداي نور یونان قدیم - 

از حشرات بالدار
6- کدام سیس��تم س��رعت خودرو را بدون فشار 
دادن ب��ه پ��دال گاز ثاب��ت نگه م��ي دارد - میوه 

گرمسیري
7- آوا، صوت - تلخ عرب - سکون

8- آزادگي - از حروف انگلیسی - ماه اول پاییز
9- رفوزه - باالي فرنگي - ستون خیمه

10- درکدام مدل تست، امنیت سرنشینان خودرو 
سنجیده مي شود - کارگاه هنري

11- خاطر و اندیشه - عضو باالنشین - قدم یک 
پا - خودم!

12- صندلي راحتي - به حرک��ت درآوردن - از 
مبطالت روزه - تازیانه

13- جاش��نین او - ب��رق منف��ي - نایب رئیس 
اجرایي کیا موتورز 

14- حرف خوردني الفبا - نام اولین خودروهاي 
ک��ره اي که در پیس��ت ایندیاناپلی��س به رقابت 

پرداختند
15- درس نوشتني - از شهرهای مهم مغولستان- 

بیماری - آسیب
16- یکي از اهداف بازاریابي رابطه اي است- ضربه 
سر در فوتبال - زمین شوی دسته دار - از درختان

17- تصدیق انگلیسي - رقیق شدن روغن موتور 
از عوامل نشان دهنده فرسایش در این قطعه است

حل جدول - پیک اطلس شماره26

جدول شماره 27  فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/07/01جدول کلمات متقاطع

www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و هفتم ،  مهر  1391

آدرسنمابرتلفن ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

 تبریز-کیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به کوچه قدیم4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر کهنمویي1
 نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شرکت آناتا -کد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مرکز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سایپا )شاکری(- پالك 563 - کدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -  پالك 6252828335 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 3
 کد پستي  1698481759

 کرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679360 )026(34679259  )026(121کرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
 کد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 22584127)021(6-22763992 )021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان5
 کد پستي 1959916494

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري 44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران6
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -کد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازي88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی7
 پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه جنگ66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی کندوانی8
پالك 299 ، 301 ، 303- کد پستي 1318883444

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز 77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان پاسداران-انتهاي خیابان ساقدوش-بعد از میدان بني هاشم22309045 )021(3-22306402 )021(  109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
پالك 317-کدپستي 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-پالك79 88418801)021(88403723 )021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس11
 کد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي- نبش خیابان فرجام- پالك  77807665101)021(77894648 )021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني12
 کد پستي 1676743713

 تهران- بزرگراه شیخ فضل اله نوري-خیابان شهید تیموري- پالك257و259 66519246)021(  66510280)021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدي طامه13
 کد پستي 1451784797

 تهران- تهران نو - خیابان 30 متري نیروي هوایي- پ77477764422 )021(77473127 )021(115تهرانتهرانیحیي سلماني14
کد پستي 1733913951

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت - پالك 1 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی15
 کد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام-7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال- پالك1082 4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانشرکت خوزستان گل ماشین17
 کد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشرکت سام خودروکار18
 کد پستي 6198693569 

 زنجان – کمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان19
 کدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 20
 کد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین2292550 )0281(4- 2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی21
 کد پستي 3416763317

 قم- بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر8805378 )0251(8805373 )0251(331قمقماسماعیل آخوندي خضرآباد22
کدپستي:3716196714

 کرمان- خیابان 17 شهریور-200 متر باالتر از چهارراه بهار 3312199 )0341(3310006 )0341(451کرمانکرمانجاوید امیري-  یوسف امیري مقدم23
 کد پستي 7616673386

 گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه 3338002 )0171(3338001 )0171(211گرگانگلستانمحمود جاللي24
کدپستي  4914963417 

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار25
 کد پستي2593282851

 ساري - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی26
 کد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 27
 کد پستي 4731659439

 آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود 3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبي موسوي28
 کد پستي 4615989475 

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمرکزيمصطفي شاپوري29
 شاپوري- پالك  74 - کد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر30
 کد پستي 6571789949

 همدان- انتهاي خیابان 17 شهریور- پل هوایي- نمایندگي گواه سابق2653313 )0811(2654436 )0811(342همدانهمدانعلیزاده31
 کد پستي: 6513684697

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد32
 کد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان 6265389 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قناد باشي33
 کد پستي 8918617167




	Cover.pdf
	0-1.pdf
	2-25.pdf
	Back cover.pdf

