


تابستان متام شــد و پاییز خاطره انگیز با متام جنب و جوش هایش از 

راه رسید. روزهای اول پاییز ویژگی هایی دارد که اگر کسی بی خرب از 

تقویم پا به خیابان بگذارد، حضور مهر ماه را زیر قدم هایش احساس 

می كند؛ کودکان و نوجوانان با لباس های فرم مدرســه در خیابان ها، 

انــوار طالیی آفتاب بر روی برگ های هزار رنگ درختان و موســیقی 

زیبای خش خش برگ ها نشان از رشوع فصلی زیبا دارد. در این میان 

افزایش حضور خودروها در ســطح شــهر نیز رشوع تالشــی دوباره را 

تداعی می مناید.

هر ســاله افزایش سفرهای درون شهری با پایان تعطیالت تابستان، 

یکــی از مهم تریــن دغدغه های مدیریت شــهری در حوزه ی حمل و 

نقــل و كنرتل ترافیك بوده اســت و این امر می توانــد موجبات بروز 

اشــتباهات رانندگی ناشــی از عدم رعایت قوانین یا مشکالت فنی 

خودروهــا را فراهم آورد كه نهایتاً با اختالل در عبور و مرور خودروها 

همراه خواهد بود.

لزوم رسویس به موقــع و كامل خودروهای كیا، واحد خدمات پس 

از فروش را بر آن داشته تا با اعالم حضور و حامیت همیشگی خود 

و با به كارگیری كلیه ی امكانات و زیرساخت های مورد نیاز، آرامش 

خاطــر دارنــدگان خودروهای كیــا را همچون گذشــته در آغازین 

روزهای فصل پاییز فراهم آورد تا مهر تاییدی بر شــعار "پشــتیبان 

همچون خانواده" باشد.

واحد خدمات پس از فروش نیز هامنند سال های گذشته در نخستین 

روزهای ماه مهر با استقرار ایستگاه های امداد در میادین اصلی شهر 

و با هدف خدمت رســانی به مشرتیان محرتم حضور یافتند و به رسم 

یادبود، با ارائه ی هدایای تبلیغاتی بــه دانش آموزان در مدارس، آغاز 

سال تحصیلی را تربیك گفتند. 

پاییز دلپذیری را برای تک تک اعضای خانواده ی بزرگ اطلس خودرو، 

آرزومندیم.
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ســرمقالــه



تیم مسابقه ای کیا همچنان 
پیشتاز مسابقات قهرمانی جهانی پیرلی  

کیــا با 9 امتیاز اختالف در مســابقات جهانی تور بزرگ پیرلی،  مســابقه ی خودروســازان،  از 

تیم های فورد،  شورلت، پورشه،  نیسان و استون مارتین پیش می تازد.

تیم مسابقه ای کیاموتورز، در پی برتری های دور 11 و 12 مسابقات جهانی پیرلی )PWC( در 

مسیر مسابقه ای میدـ  اوهیو Mid-Ohio، اکنون در تاکستان های زیبای کالیفورنیای شاملی، 

در دورهای 13 و 14 همچنان پیشــتاز است. این مســابقات در پایان هفته ی ماقبل آخر در 

مســیر سونوما انجام می شــود. کیا، در حالی که تنها چهار مسابقه از 16 مسابقه باقی مانده 

اســت، در حال حارض با 9 امتیاز اختالف از تیم های فورد،  شــورلت، پورشه،  نیسان و استون 

مارتین پیشتاز است. مارک ویلکینز، راننده ی اپتیام توربو B.R.A.K.E.S. شامره ی 38، با 143 

امتیاز اول اســت و هم تیمی اش نیک جانســون،  راننده ی اپتیام DonorsChoose شامره ی 

36، در حال حارض در جایگاه دوم قرار دارد.

ویلکینــز گفت:»ایــن فصل برای تیم ما فصل بســیار خوبــی بود و اعتبــار دوچندانی به کیا 

امضای قرارداد سرمایه گذاری یک میلیارد دالری کیاموتورز 
برای تاسیس کارخانه در مکزیک 

رشکت کیاموتورز اعالم کرد برای ســاخت یک کارخانه ی بســیار پیرشفته در مونرتی، واقع در 

ایالت شامل رشقی نوو لئون،  با دولت مکزیک یک قرارداد رسمایه گذاری امضا کرده است.

مراسم رســمی امضای این قرارداد رسمایه گذاری روز 27 آگوست )به وقت محلی مکزیک( در 

موزه ی تکنولوژی کمیسیون فدرال الکرتیسیته )MUTEC( در مکزیکوسیتی با حضور هیأتی 

از مدیران کلیدی کیا و در رأسشــان هنک لی،  نایب رئیس گروه کیاموتورز، به میزبانی مقامات 

دولت مکزیک از جمله انریکه پنا نیتو، رئیس جمهور مکزیک و رودریگو دوالکروز، فرماندار ایالت 

نوو لئون برگزار شد. ساخت و ساز کارخانه ی مکزیکی کیاموتورز، طبق برنامه قرار است در اواخر 

سپتامرب 2014 آغاز شود و زمانی که در نیمه ی نخست سال 2016 کامل شد،  تولید ساالنه ای 

بالغ بر 300 هزار خودرو خواهد داشت؛ بنابراین ظرفیت کلی تولید جهانی کیا بالغ بر 3.37 

میلیون خودرو،  شامل 1.69 میلیون خودرو در کارخانه های داخلی کره و 1.68 میلیون خودرو 

در کارخانه های خارجی خواهد بود. کیا قرار اســت در این کارخانه ی جدید مدل های جمع و 

جور پرطرفدار را به تولید برساند.

ایــن کارخانه ی جدید و متام خودکار که منایانگر یک رسمایه گذاری تقریبا یک میلیارد دالری 

است،  در مساحتی بالغ بر 500 هکتار ساخته می شود.

رونمایی کیا از K4 جدید مخصوص بازارهای چین 
در نمایشگاه خودروی چنگدو 

ســدان کیا K4 جدید، آغاز فروش جهانی اش را در منایشــگاه خودرو چنگدو )Chengdu(در 

سیچوان چین جشن می گیرد. K4  جدید که منحرصا در چین ساخته شده و به فروش می رسد، 

برای مرصف کنندگان چینی طراحی و ساخته شده است.

کیا K4، با ارائه ی طراحی جدید، باشکوه و جسورانه که با خطوط شیک، جسورانه و مشخصه ی 

همیشگی کیا یعنی جلوپنجرهای دماغه بربی برجسته تر شده است، یک انتخاب متعادل و 

کاربردی برای رانندگان فهیم شهری است که تکنولوژی های جدید را در یک خودروی درجه 

یک ارج می نهند. بدنه ی باشکوه کیا K4، با وجود هامهنگی بین خطوط صاف و انحناها در 

قســمت بیرونی، ســطح باالیی از راحتی و جاداری را نوید می دهد. هم چنین بدنه ی نســبتا 

عریض )1،815 میلی مرت( و بلندش )1،465 میلی مرت( فضای زیادی را در اختیار رسنشینان 

در صندلی های  عقب و جلو قرار می دهد.

پلت فرم K4  که بر اساس آخرین تکنولوژی های روز دنیا و با استفاده از فوالد با رضیب کشسانی 

باال ساخته شده است، سدان جدید کیا را با فاصله ی محوری 2,770 میلی مرت و طول 4,700 

میلی مرت، از دیگر محصوالت این خودروســاز که در بازار کشــورهای دیگر عرضه می شــوند، 

بزرگ تر می سازد. کمپانی کیا اعالم کرد طی چند سال آینده، سدان جدید خود با موتور 1.6 

لیرتی مجهز به توربوشارژ و نخستین گیربکس مجهز به کالچ دوگانه را به بازار عرضه می کند. 

استفاده از سیستم تعلیقی با ارتفاع کمرت و ظاهری خشن تر در کنار این ترکیب، عملکرد این 

خودرو را افزایش می دهد. 

از جمله تجهیزات K4  می توان به کنرتل آب و هوای اتوماتیک برای صندلی های عقب، سیستم 

دسرتســی بدون کلید، صندلی های مجهــز به گرمکن در جلو و عقب، و جدیدترین نســخه 

سیستم اطالعات-رسگرمی اشاره کرد. 

کیا در ماالوی مدرسه ی جدید می سازد
کیا به عنوان یک خودروساز جهانی، همیشه به دنبال فرصت هایی است که منجر به رشد و ارتقاء 

جوامع محلی می شود و به شدت به ارزش مسئولیت اجتامعی رشکتی )CSR( اعتقاد دارد. برای 

کیاموتورز این تنها به معنی ادای دین به اجتامع است؛ به همین دلیل پروژه ی »نور سبز« را در 

ســال 2012 برای جوامعی در آفریقا به راه انداخت؛  پروژه ای جهت کمک به ســاخت امکاناتی 

نظیر مدارس جدید که با هدف دستیابی مناسب به مراقبت های بهداشتی و آموزشی از طریق 

حامیت از رشد پایدار در این جوامع، ساخته می شوند.

امروز،  کیا با افتتاح یک مدرســه ی نور سبز جدید در لیلونگوه Lilongwe، خیز بلند دیگری در 

پروژه ی نور سبز برداشت. لیلونگوه،  پایتخت ماالوی کشوری کوچک در جنوب رشقی آفریقاست 

که کیا یک مدرســه ی متوســطه در آنجا ساخته است؛ مدرســه ای که ساکنان لیلونگوه بتوانند 

حداقِل مراقبت های بهداشتی را دریافت کنند. میزان ثبت نام بچه های دوره ی متوسطه در  این 

مدرســه زیر 30 درصد اســت. با این مدرسه ی جدید،  کیا امیدوار است به ساکنان محلی برای 

دسرتســی بیشــرت به منابع آموزشی کمک کند و با هم در شــکل یک اجتامع، به سوی رشد و 

ترقی گام بردارند.

کیا به دنبال ادامه ی حامیت از اعضای محلی و دانش آموزان از طریق پشــتیبانی و حامیت از 

برنامه های بعد از مدرســه )فوق العاده( در پنج ســال آینده اســت. هدف غایی و نهایی پروژه ی 

نورسبز،  تشویق تحرکات اجتامعی به گونه  ای است که جوامع محلی بتوانند به خود متکی شوند 

و به ثبات و پایداری برسند.

بخــش بزرگ دیگر از پروژه ی نور ســبز گرد هــم آوردن کارمندان کیا در راســتای فعالیت های 

اجتامعی هدف دار و درگیر کردن آنها با ارزش های سازمانی کیاست. قبل از افتتاح این مدرسه 

در ماالوی، یک گروه 24 نفره از کارمندان کیا برای حامیت از این پروژه به تانزانیا ســفر کردند. 

داوطلبان در طول ده روز اقامت،  در ساخت و نوسازی مدرسه،  آموزش نگهداری و حفظ رسویس 

مدرسه،  فعالیت های آموزش کالسی و برنامه های بازدید از منازل کمک کردند.

کیا هم چنین جهت ساخت یک مدرسه ی متوسطه در موزامبیک و چندین درمانگاه در ماالوی، 

رسمایه گذاری کرده است. کیا جهت رسمایه گذاری در پروژه ی نور سبز تا سال 2018 برنامه ریزی 

کرده و به دنبال گسرتش این پروژه در سایر مناطق است.

نخستین نما از کیاسورنتوی فیس لیفت

نخســتین رومنایی از تصاویر و عکس های رســمی کیاسورنتوی کامال جدید را پیش روی شام 

می گذاریم. کیاســورنتوی کامال جدید، پرفروش ترین SUV کیا، در ســال 2015، ظاهر کامال 

جدیدی به خود می گیرد.

ســورنتوی 2015، از ترکیبی عضالنی تر و جذاب تر بهره می برد. طراحی موســوم به بینی برب 

که توسط پیرت رشایر اجرا شده است، در این خودرو با جلوپنجره ای مشبک و با الگوی املاس 

سه بعدی، چراغ های کشیده ی متصل به جلوپنجره و چراغ های عقب کالسیک، بزرگ و با هیبت 

به نظر می رســد. نگاهی از پهلو به این خودرو، نشــان از سادگی و پویایی آن در عین پرهیز از 

خطوط و برجســتگی های زائد دارد. سقف با شیب اندکی همراه است و ستون D نیز طراحی 

بســیار زیبایی دارد. این در حالی است که درهای عقب از پنجره های یک تکه ای برخوردارند و 

یک نوار کرومی نیز رستارس پنجره ها را قاب گرفته است. هم چنین یک رضبه گیر کرومی نیز در 

زیر درب ها به چشم می خورد. در واقع کیاسورنتو، یک شاسی بلند شهری نیمه لوکس محسوب 

می شود اما در عین حال توازن و متانت خاصی را نیز به منایش می گذارد.

ابعاد ســورنتوی جدید بزرگ تر شــده است. طول آن 95 میلی مرت افزایش یافته اما از ارتفاع آن 

15 میلی مرت کاسته شده است. فاصله ی بین دو محور آن نیز با 2780 میلی مرت، بیش از حد 

کشــیده به نظر می آید. در عوض فضای داخلی بسیار وسیعی فراهم می شود که می توان سه 

ردیف صندلی را در آن جای داد.

نسل سوم کیاسورنتو، طراحی مشخصه ی کیا را با فضای بیشرت و تعدادی ویژگی های خالقانه 

به منایش می گذارد. این ظاهر جدید و ارتقاء یافته ی مدل فعلی سورنتو همراه با عنارص برصی 

جدیــد بــا الهام از مدل مفهومی کیا کراس جی تی Kia Cross GT اســت که در منایشــگاه 

شیکاگو 2013 برای نخستین بار معرفی شد؛ با هامن کاپوت بلند و ستونهای متامیز و عریض 

D در سورنتوی قبلی. این خودرو با یک بدنه ی طویل تر )95 میلی مرت طویل تر،  یعنی 4،780 

میلی مــرت( و پایین تر )15 میلی مرت پایین تر، یعنی 1،685 میلی مرت( ظاهری صیقلی تر پیدا 

کرده اســت؛ در حالی که یک فاصله ی بیشــرت در بین دو محور )80 میلی مرت طویل تر یعنی 

2،780 میلی مرت( فضای بیشرتی جهت رسنشینان در هر سه ردیف فراهم آورده است.

کیاسورنتوی جدید، اواخر این ماه در کره به منایش درمی آید و معرفی اروپایی اش در منایشگاه 

خودرویی پاریس 2014 خواهد بود.

رشکت کیاموتورز به عنوان یکی از خودروسازانی که در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته 

است،  برای ورود به بازارهای خارجی جدید جهت تضمین رشد آینده ی برند،  گزینه های مختلفی 

را مورد ارزیابی قرار داده اســت. با پیش بینی رشــد زیاد تقاضا برای خودروی جدید،  مکزیک 

انتخاب شده است تا جایی باشد که کارخانه ی خارجی بعدی کیا در آن برپا می شود. البته باید 

توجه داشت که این کشور یکی از معدود بازارهای اصلی جهانی است که کیا در آن حضور ندارد.

اپتیامهای ما بخشید؛ آنها به صورت شگفت انگیزی شکست ناپذیر بوده اند. اما من ضمن تالش 

باید بر روی این دو رویداد نهایی مترکز کنم تا در این مسابقات نیز موفق شوم. من فکر می کنم 

در مسیر سونوما، با این پکیجی که به همراه آورده ایم، به خوبی رقابت خواهیم کرد. این مسیر 

برای اپتیام مناسب است. همگی حساسیت اعتبار برند کیا را می دانیم؛  بنابراین باید هامن 

کاری را انجام دهیم که در متام طول سال انجام داده ایم و در باالترین سطح مبانیم.«

آغاز طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس اتوماتیک
سیســتم موتور، قلب تپنده ی خودرو است كه هامنند قلب هر انسان، نیاز به مراقبت دارد؛ 

سیستم انتقال قدرت )گیربكس و دیفرانسیل( نیروی ایجاد شده توسط موتور را به چرخ های 

خــودرو منتقل می کند كه در صــورت بروز ایراد برای این سیســتم، زنجیره ی انتقال قدرت 

قطع خواهد شــد. با توجه به اهمیت این سیستم ها و پیرشفته شدن تكنولوژی آنها مطابق 

اســتاندارد روز دنیا، نیاز به مراقبت و بازدیدهای دوره ای و ویژه در فواصل مشــخص از این 

سیستم ها احساس می شود. 

لذا واحد خدمات پس از فروش رشكت اطلس خودرو اقدام به برگزاری بازدید تخصصی موتور 

و گیربكــس اتوماتیك طرح از تاریخ 93/6/22 الی 93/7/10 در عاملیت های مجاز رسارس 

كشور جهت كلیه ی خودروهای كیا )رشكتی و غیررشكتی( می کند. تخفیف های ویژه قابل 

ارائه توسط عاملیت های مجاز منتخب در طرح بازدید تخصصی موتور و گیربکس اتوماتیک 

عبارت اســت از: بازدید رایگان خودرو شــامل: تست با دســتگاه عیب یاب، بازدید سیاالت 

مرصفــی، صافی هوا، فیلرت تهویه ی كابین، تســمه ها، شــیلنگ ها و لوله هــای آب و روغن، 

عملكرد موتور و عملكرد گیربكس اتوماتیك )شامل كلیه ی خودروهای رشكتی و غیررشكتی(، 

هم چنین ده درصد تخفیف اجرت رسویس های دوره ای )شــامل كلیه خودروهای رشكتی و 

غیررشكتی( و پانزده درصد تخفیف مكمل های شستشــوی سیســتم های موتور و گیربكس 

اتوماتیك BG )برای خودروهای رشكتی و غیررشكتی(.
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اما بزرگداشت حاج سید محمد گرامی، امسال با رومنایی 

آن  به عکس  مزین  بود؛ متربی  یادبود وی همراه  از مترب 

دستاوردهای  کردن  ماندگار  برای  تالشی  که  بزرگوار 

مراسم  این  در  است.  عمومی  اذهان  در  وی  ارزشمند 

اطلس داران،  خودرویی  گروه  رئیس  گرامی،  محمدرضا 

و  اطلس خودرو  مدیرعامل  احتشام زاد،  فرهاد  همراه  به 

امیر روشن مدیر انتشارات مكث نظر از مترب یادبود رومنایی 

منودند و همه ی حارضین به احرتام آن مرحوم یك دقیقه 

مراسم  این  در  نیز  كوتاهی  فیلم  كردند.  اختیار  سكوت 

سید  حاج  نشیب  و  فراز  پر  زندگی  كه  شد  پخش  یادبود 

محمد گرامی و دستاوردهای وی را به منایش می گذاشت 

كه حارضین را بسیار تحت تأثیر قرار داد.

اطلس داران،  خودرویی  گروه  رئیس  گرامی،  محمدرضا   

گردهامیی  این  برگزاری  دست اندرکاران  از  تشکر  ضمن 

افتخار می کرد که موفق شود  طی سخنانی گفت: »پدرم 

جمعی را گرد هم آورد و امروز هم حتی با نبودنش، بهانه ی 

که  چیزی  »تنها  افزود:  وی  ماست.«  شدن  جمع  هم  دور 

باعث شادی و انگیزه بیشرت زندگی مرحوم حاج آقا گرامی 

می شد، حضورش در محیط کار و رسکشی به واحدهای 

صنفی اش، به خصوص مجموعه ی گلستان بود؛ این عشق 

وجود  با  عمرشان،  آخر  سال های  در  حتی  کار  محیط  به 

ناتوانی جسمی، ایشان را به حرکت وامی داشت.«

سید محمدرضا گرامی فرزند حاج سید محمدگرامی، ادامه 

داد: »روز خداحافظی پدر از ما، روزی بود که پزشکان به وی 

گفته بودند حق ندارد در محیط کار حارض شود؛ این خرب 

برای او به معنای وداع با زندگی بود.«

محمدرضا گرامی ترصیح کرد: »امیدوارم خواسته  ی قلبی 

پدر را که هامن اشاعه و گسرتش فضای کسب و کار بود، 

ادامه،  در  باشیم.«  راهش  امانتدار  و  دهیم  ادامه  بتوانیم 

با  اطلس خودرو،  رشکت  بازاریابی  مدیر  کثیری،  مرضیه 

که  است  مردی  یادمان  گردهامیی  این  این که  به  اشاره 

حاج  »فقدان  گفت:  است،  ایران  مردم  همه ی  به  متعلق 

سید محمد گرامی، اتفاقی جربان ناپذیر برای ماست، اما 

خوشحالیم که راه ایشان ادامه دارد و امید داریم این مسیر 

گرامی،  محمدرضا  از  سپس  وی  باشد.«  مستدام  همیشه 

فرزند مرحوم حاج سید محمد گرامی، فرهاد احتشام زاد، 

مدیر عامل رشکت اطلس خودرو و امیر روشن، مدیر گروه 

انتشاراتی مکث نظر، دعوت کرد تا از تابلوی مترب یادبود، 

مدیران  امضای  به  تابلو،  این  انتها  در  کنند.  رومنایی 

مجموعه خودرویی اطلس داران مزین شد، تا همگی در این 

حرکت منادین سهمی داشته باشند.

مرحوم حاج سید محمد گرامی كه یكی از كارآفرینان بزرگ 

كشور و بنیانگذار رشكت گلستان بوده است، سال 1388 

دار فانی را وداع گفت. وی گروه تجاری گلستان، مجموعه 

مدارس سیدالشهدا، بیامرستان مهدی كلینیك موسسه ی 

خیریه ی فاطمه الزهرا و یك دنیا بزرگی و بركت را برای ما 

به یادگار گذاشته است كه امیدواریم در نگهداری از این 

میراث ارزشمند رسبلند باشیم.

حـــاج  مـــرحوم  بزرگـــداشت   مــــراسم 

سید محمد گرامی، پدر معنوی و بنیان گذار 

گروه تجاری گلســتان شهریور ماه امسال 

در محــل رشكــت اطلس خــودرو برگــزار 

شــد. در ایــن گردهامیی اعضــای محرتم 

خانواده ی مرحوم حاج سید محمد گرامی به 

همراه مدیران ارشد رشكت های گلستان، 

آســان موتور، اطلس خودرو، محور ماشین، 

آســان خودرو، چین ران ماشــین و جیلران 

و همــكاران رشكت اطلس خــودرو حضور 

یافتند تا در سالگرد وداع آن مرحوم، یاد و 

خاطره اش را گرامی بدارند.

در مراسم یادمان در اطلس خودرو؛

از تمبر یادبود حاج سید محمد گرامی رونمایی شد
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آشنایی با اعضـای جدید 
خانواده ی اطلس خودرو

تبلور رشد و بالندگی در ارتقای 
مسئولیت های سازمانی همکاران اطلس خودرو

اطلس خودرو از جمله سازمان هایی است که در آن حس اتحاد و همدلی بین نیروهای انسانی 
حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار این رشکت یعنی »پشــتیبان همچون خانواده« که معرف 
آرمان او نسبت به مشرتیان است، درباره ی مدیریت داخلی سازمان نیز صدق می کند؛ از این 
رو توجه به زحامت گذشــته ی کارکنان، پاس داشت دستاوردهای زمان حال آنها و استقبال از 
رسمایه های جدید رشکت که با حضور آنها آینده ی جدیدی تجربه خواهد شد، از خط مشی های 
مدیران این رشکت اســت. »معرفی اعضای جدید اطلس خودرو« بخشی است که به نرشیه ی 
پیک اطلس اضافه شده است تا به همکارانی که به تازگی به مجموعه پیوسته اند، خوش آمد 

بگوییم و بیشرت با آنها آشنا شویم.

میترا فتوحینام و نام خانوادگی: 
1364/06/01تـاریـــــخ تـولـــــد:
کاردانی گرافیک و میــزان تحصـیالت:

کارشناسی تربیت بدنی و 
علوم ورزشی

کارشناس طراحی زمیـنه ی فعـالیـت:
ســـوابــق کــــاری:

طراح و گرافیست در شرکت شهر فرش، طراح 
و گرافیست در شرکت رضوان شکالت )شکالت 
شرکت  در  تبلیغات  سرپرست  و  طراح  باراکا(، 

میتاکیش 

امیدوارم  و  است  فعال  و  جوان  اطلس خودرو  رشکت 

بتوانم در پیرشفت و ارتقاء متام زمینه های گرافیک و 

تبلیغات مؤثر باشم.

کامیار فرنوش نام و نام خانوادگی: 
سرپرست بازاریابی و سـمــت ســـــابـق:

فروش قطعات 
قائم مقام قطعاتسـمــت جــدیـــد:

فریبا منصوری نام و نام خانوادگی: 
کارمند اداریسـمــت ســـــابـق:
کارشناس امور پرسنلی سـمــت جــدیـــد:

مهدی جعفرزاد نام و نام خانوادگی: 
سرپرست منابع انسانی سـمــت ســـــابـق:
قائم مقام منابع انسانی و سـمــت جــدیـــد:

توسعه ی سیستم 

الهام دانش نیا نام و نام خانوادگی: 
مسئول دفتر مدیر عامل سـمــت ســـــابـق:
کارشناس اجرایی دفتر سـمــت جــدیـــد:

ریاست گروه

مهدی ذوقیان نام و نام خانوادگی: 
کارمند تبصره 13 و سرگروه سـمــت ســـــابـق:

شماره گذاری 
سرگروه شماره گذاری و سـمــت جــدیـــد:

اسناد و مدارك

مجتبی نوری نام و نام خانوادگی: 
سرپرست پشتیبانی فنی سـمــت ســـــابـق:
قائم مقام سـمــت جــدیـــد:

خدمات پس از فروش

احمد غالمی نام و نام خانوادگی: 
نگهبان سـمــت ســـــابـق:
کارمند ارتباطات واحد سـمــت جــدیـــد:

خدمات پس از فروش

ابوالقاسم توسلی نیا نام و نام خانوادگی: 
کارمند بازرسی عاملین سـمــت ســـــابـق:
کارشناس اجرایی دفتر سـمــت جــدیـــد:

ریاست گروه

امیرحسین غیاثوند نام و نام خانوادگی: 
سرپرست تخصیص و توزیع سـمــت ســـــابـق:
سرپرست تخصیص و توزیع و سـمــت جــدیـــد:

اسناد و مدارك

طناز بحرکاظمی نام و نام خانوادگی: 
کارشناس پذیرشسـمــت ســـــابـق:
سرگروه پذیرشسـمــت جــدیـــد:

لیال رمضان پور نام و نام خانوادگی: 
کارمند حسابداری سـمــت ســـــابـق:
کارشناس حسابداریسـمــت جــدیـــد:

مهران تراب پرهیزنام و نام خانوادگی: 
1364/10/23تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی ارشدمیــزان تحصـیالت:

مهندسی صنایع
سرپرست سفارش قطعات زمیـنه ی فعـالیـت:

یدکی
ســـوابــق کــــاری:

فعالیت به مدت هفت سال در شرکت ستاره ی 
ایران )مرسدس بنز( در چند سمت و در نهایت 
به  برنامه  و  طرح  مدیر  قطعات،  مدیر  عنوان  به 

مدت یك سال و نیم در هولدینگ فوالدی رافا 

فعالیت  ارزیابی ها در خصوص  هامن گونه كه متامی 

رشكت  است،  منایانگر  خودرویی  رشكت های 

و  مدیریتی  سیستم های  استقرار  با  اطلس خودرو 

فرآیندی مناسب،  به بهرتین رشكت فعال در این صنعت 

تبدیل شده است. مسلامً برای اینجانب نیز حضور در 

بزرگی  افتخار  گروه  مجموعه  و  اطلس خودرو  رشكت 

عملكرد  با  را  مجموعه  اعتامد  بتوانم  امیدوارم  است. 

مناسب پاسخگو باشم.

نگار فوالدی وندا نام و نام خانوادگی: 
1366/07/19تـاریـــــخ تـولـــــد:
کارشناسی  میــزان تحصـیالت:

مهندسی صنایع 
)گرایش برنامه ریزی و 

تحلیل سیستم ها(
تکنسین فروش واحد زمیـنه ی فعـالیـت:

قطعات  
ســـوابــق کــــاری:  

مسئول  مدیران خودرو،  نمایندگی  مدیرفروش 
CRM  در نمایندگی مدیران خودرو، کارگزار بیمه ی 

ملت در شرکت سایپا یدك 

اطلس خودرو یكی از پیرشوترین رشكت های واردكننده ی 

محصوالت خودرویی كره ای است كه همكاری در آن باعث 

افتخار و امتنان است. امید است با تالش و پشتكار بتوانم 

حضوری مثمر مثر و همراه با پیرشفت داشته باشم. 

اطلس خودرو 
یکی از پیشروترین 

شرکت های واردکننده 
محصوالت خودرویی

شرکت اطلس خودرو 
موفق در استقرار 

سیستم های 
مدیریتی مناسب

شرکت اطلس خودرو، 
جوان و فعال
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 کیا  GT، آماده برای پرواز 

مــدل مفهومی GT، در صدر این فهرســت چهارتایی قرار 

دارد؛ نخســتین مــدل مفهومی دیفرانســیل عقب کیا  که 

از آن بــه عنوان »خودروی نهایی رانندگان« یاد می شــود. 

طراحی بیرونی اسپورت این خودرو، با یک طراحی داخلی 

مجلل luxurious کامل شده است. 
طراح ارشد کیا، پیرت رشایر، آن را » غرش کننده ی با انرژی، 

 آمــاده برای تیک آف )پرواز(« می نامد. دیری نخواهد پایید 

کــه خــودروی دیفرانســیل عقــب GT که زیر نظــر طراح 

ارشد کیا، پیرت رشایر، ســاخته شده است، به گل رسسبد 

محصوالت کیاموتورز تبدیل شود.

ایـن خـودرو بـا چراغ هـای انقالبـی، قطعات فیـرب کربنی و 

هواکش هـای پهلوهـا و درب های باز شـونده به دو سـمت، 

طراحی شـده اسـت. منونـه ی مفهومی GT، در منایشـگاه 

فرانکفـورت رومنایی شـده بود. 

نرشیه ی منایشگاه،   این  در   GT منایش  دنبال   به 

مفهومی  »این خودروی  داشت:  اظهار   Car and Driver

از  هیچ کدام  مشابه  و  است  فوق العاده  و  خوب  بسیار 

رو به سوی آینده با خودروهای مفهومی کیاموتورز

امروز می خواهیم لحظاتی را رصف آشنایی با 

خالقیت و نوآوری در طراحی خودرو کنیم و چه 

راهی بهرت از این که این کار را با چهار خودروی 

مفهومی برتر کیا انجام دهیم؟ طی سال ها ، 

کیا خودروهای مفهومی را معرفی کرده است 

و  رسگرم کننده  آزمایشی،  صورت  به  که 

طراحی  خالقانه  این ها،  از  فراتر  و  اسپورت 

کردن  غافلگیر  برای  کیا  شده اند.  ساخته  و 

هوادارانش، همیشه تالش می کند خودروهای 

مفهومی جدید و هیجان انگیزی را که عملکرد 

می گذارند،  آزمون  عرصه ی  به  را  خالقیت  و 

معرفی کند. بنابراین ما در اینجا چهار مدل 

کرده ایم؛  انتخاب  معرفی  جهت  را  مفهومی 

از  اعم  اقشار  همه  به  که  دیدنی  مدل های 

دادند  نشان  خودروسازی  صنایع  و  مردم 

چهار  این  داستان های  چه!  یعنی  خالقیت 

خودرو را در ادامه بخوانید.

 کیا KND7، رو به سوی آینده 

کیا KND7 که در آمریکای شــاملی و در منایشگاه ملزومات 

الکرتیکــی )CES( در الس وگاس رومنایی شــد، دارای یک 

سیستم هوشمند بســیار پیرشفته اســت. هم چنین دارای 

فناوری هایــی اســت کــه رسلوحــه ی محصــوالت آینده ی 

کیاموتورز، خودروســاز کره ای، قرار خواهد گرفت. خودروی 

مفهومی کیــا KND7، یک کوپــه ی چهار در بــا امکانات و 

تجهیزات جدید در کابین خود است. از تجهیزات این خودرو 

می توان به سامانه ی اطالعات خودرو که جزئیات لحظه ای 

وسیله ی نقلیه را در اختیار راننده قرار داده و دستورات آن را 

به صورت صوتی یا ملسی انجام می دهد، اشاره کرد.

این محصول مفهومی کیا نیروی مورد نیازش را از طریق یک 

موتور 1.6 لیرتی چهار سیلندر CDI به توان 204 اسب بخار 

و بیشینه ی گشتاور 265 نیوتون مرت تامین می کند.

،Kia NIRO کیا نایرو 

دوستدار محیط زیست

خودروی مفهومی بعدی نایرو Niro اســت که در منایشگاه 

خودروی فرانکفورت 2013، همراه با آغاز عرضه ی خودروی 

کامال جدید Soul EV، یک ســول ارتقا داده شده با طراحی 

تازه و مدرن،  متولد شــد. نایرو Niro یک خودروی مفهومی 

هیربیدی شــهری اســت که ثابت کرده است یک خودروی 

دوســتدار محیط زیســت نیز می تواند شیک و زیبا باشد. با 

نگاهی گذرا به طراحی و تکنولوژی های جالب آن، شــاهد 

درب هــای پروانه ای، صفحه منایــش عریض رسگرمی و یک 

سیستم جدید انتقال نیروی ابتکاری خواهیم بود.

جالب ترین ویژگی مدل مفهومی نایرو Niro به نظر می رسد 

که درب های پروانه ای دوســطحی آن باشــد کــه به بیرون و 

به باال باز می شــوند و به آن ظاهــری می دهند که می تواند 

منونه ای از طراحی برای خودروهای مفهومی آینده باشــد. 

دقیقاً باالی شیشه ی کناری، دوربین های توکار قرار دارد که 

به عنوان آینه های بغل عمل می کنند و قادرند هر چیزی در 

اطراف خودرو را ببینند.

مدل نایرو Niro بر مدل های بخش B شهری در آینده غلبه 

خواهد کرد. این خودرو برای بازار اروپایی کمپانی کیاموتورز 

و در استودیوی فرانکفورت طراحی شده است.

 GT 4  استینگر، 
یک خودروی اسپورت متام عیار 

ایــن خــودرو کــه در منایشــگاه خــودروی دیرتویت 

رومنایــی شــد، می تواند در آینــده به یــک خودروی 

اســپورت "مقرون به رصفــه" تبدیل شــود. یک جعبه 

دنده ی شــش رسعته ی غیرخودکار، با نسبت نزدیک 

تعویض دنده ها، نیروی پیرشانــه را به چرخ های عقب 

خــودرو منتقل می کنــد. با توجه به ماهیت اســپورت 

کیا GT4 اســتینگر، چرخ های عقب با تایرهای پیرلی 

پی-زیــرو بــه انــدازه ی  275/30R-20 و چرخ هــای 

 جلــو بــا تایرهایــی اندکــی کوچک تــر بــه انــدازه ی

235/35R-20  احاطه شــده اند. بــرای متوقف کردن 

این خودرو نیز ترمزهای برمبو گرن توریسمو 15 اینچی 

با کالیپرهای چهارپیستونه در نظر گرفته شده اند.

طراحی کیا GT4، اســتینگر زیر نظارت "پیرت رشایر"، 

طراح مشــهور آملانی، انجام شده اســت. در دو طرف 

جلو پنجره ی مشــبک و بزرگ این خــودرو، چراغ های 

LED عمودی قرار گرفته اند. این چراغ ها، ورودی های 

هــوا را که بــرای خنک کــردن ترمزها در نظــر گرفته 

شــده اند، به خوبی پنهان کرده اند. در زیر کاپوت این 

خــودرو هم از یک پیرشانه ی 2 لیرتی چهار ســیلندر 

توربوشــارژر T-GDI با قدرت خروجی 315 اسب بخار 

که به یک گیربکس شش رسعته ی دستی متصل شده 

اســت، استفاده شده و مجموع آنها هم بر روی شاسی 

4.3 مرتی )طول( ســوار شده اند. برای راحتی بیشرت 

رسنشینان، حفظ پایداری و عملکرد بهرت خودرو و نیز  

جهت خنثی کردن ارتعاشات، در زیر شاسی از سیستم 

تعلیق مستقل دوبل یا دوجناغی استفاده شده است.

تام کرنز، رئیس بخش مرکزی طراحی کیاموتورز آمریکا، 

 Priority می گوید: »لذت بــردن از رانندگــی اولویت

نخســت طراحی خودروی GT4 اســتینگر بوده است 

که تــا حد قابل قبولی در تحقق ایــن امر موفق عمل 

کرده ایم.«

GT4 اســتینگر، بــه تازگی جایــزه ی نقــره ای تعالی 

طراحــی بین املللــی )IDEA( در رده ی حمل و نقل را 

از سوی انجمن طراحان صنعتی امریکا دریافت کرد.

خودروهای کره ای که تا کنون مشاهده شده است، نیست.« 

 Adventuresome با طراحی جسورانه ی GT مدل مفهومی

و  عالقمندان  بین  در  را  هیجان  از  موجی  خود  خاص 

هواداران کیاموتورز پدید آورد.
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سبقت سبقت



 دی ان ای تیم رهربی شام

نگاهی به تیم رهربی رشکت خودتان یا رشکتی که در آن کار 

 Discernment می کنید، بیندازید. آیا می توانید تشخیص

دهید هر شخص در کجای دی ان ای رهربی قرار می گیرد؟ 

 دی: )Dreamer( یک مدیر خیالباف 

 معموال مؤســس یا مدیرعامل در این جایگاه قرار می گیرد؛  

این شــخص کسی است با رویایی در رس و شور و اشتیاقی 

برای رســیدن به آن؛  کسی که می تواند الهام بخش دیگران 

باشد و آنان را با خود همراه سازد. بیشرت اوقات رویاپرداز در 

زمینــه های مالی،  عملیاتی،  اعــداد و ارقام و جزئیات قوی 

نیســت. اما در عوض یک شــخص برون گرای دارای تصویر 

ذهنی بزرگ اســت کــه می داند چگونه دیگــران را ترغیب 

کند. 

رویاپردازی، مهم ترین نقطه ی آغاز یک کســب و کار موفق 

است. شام باید بتوانید خودتان را تصور کنید. یعنی این که 

بتوانیــد ببینید دنیــا که می تواند در مــواردی یک محله ی 

کوچک در یک شهر باشد، با حضور شام چگونه خواهد بود. 

در زمینه ی فناوری، رشکت هایی موفق بودند که توانســتند 

دنیای اتفــاق نیفتاده را تصور کنند. مشــکل اصلی در راه 

رؤیاپــردازی این اســت که دنیایی که شــام در آینده تصور 

می کنید، امروز برای شام قابل لمس Tangible نیست.

 )Number Cruncher( :ان 

یک حسابرس قدرمتند

یک حســابرس قدرمتند کســی اســت که معمــوال مدیر یا 

معاون امور مالی و شخصی است که عاشق اعداد و ارقام و 

مراقب پول هاســت؛  شاید هم یک حسابدار حرفه ای باشد. 

ایــن افراد معمــوال درون گرا Introverted هســتند و ذاتا 

رهرب نیستند. گاهی اوقات در ایجاد ارتباط موفق و ترغیب 

کردن دیگران با مشکل مواجه می شوند؛ زیرا استعدادشان 

در تجزیه و تحلیل اســت نه احساســات. بــا این حال این 

اشــخاص از جملــه اجزای حیاتــی برای هر کســب و کار 

موفقی به حساب می آیند.

 ای : )accomplisher( یک متام کننده

معموال مدیر اجرایی در این بخش قرار می گیرد. شــخصی 

که می تواند یک کارفرمای قدرمتند باشد و  شام را از انجام 

شدن پروژه ها و پیاده  شدن سیستم های کلیدی و عملیات 

مطمنئ ســازد. این شــخص باید یک متام کننــده ی قوی 

باشــد که شام را از انجام شدن امور، خاطر جمع سازد. این 

شــخص، در عین حال کسی است که می تواند تصمیامت 

پرســنلی مشــکلی اتخاذ و کســب وکار را به روشی صحیح 

بازســازی کند. این افراد از آنجایی که خوش بین،  پرانرژی 

و مثبت نگر  هســتند و روحیه ی رقابتــی دارند، احتامال در 

فروش نیز موفق هستند.

 متعادل کردن تیم در راستای موفقیت

این ســه دســته با هم یک تیــم تجاری رویایی را تشــکیل 

دی ان ای رهبری؛  
سه فرد کلیدی که هر شرکت موفقی باید داشته باشد

موفقیت در تجارت و کســب و کار، بدون شــک بســتگی به عوامل متعددی دارد؛ این عوامل 

یا درونی هســتند یا بیرونی. در این مقاله می خواهیم یکی از عوامل درونی را با نام دی ان ای 

رهربی تیم به شام معرفی کنیم.

سالها تجربه و کار با رشکتهای موفق نشان می دهد که رشکت های موفق سه نوع شخصیت یا 

کاراکرت را در تیم رهربیشــان دارند. در این شامره از پیک اطلس شام خوانندگان عزیز با این 

سه شخصیت اساسی آشنا خواهید شد.

می دهنــد. یک کســب و کار، بــدون یک حســابرس برای 

تصمیم گیری هــای مهــم، امکانــات و دانش مالــی الزم را 

نخواهــد داشــت. یک کســب وکار بدون یــک متام کننده، 

احتامال با مشــکالت پرسنلی و تولیدی روبه رو خواهد شد و 

هیچ رشکتی بدون یک تصویر و رویاپرداز نخواهد توانســت 

به باالترین مدارج موفقیت دست پیدا کند.

این یک تجربه ی شــخصی اســت که شــام معموال این سه 

ویژگی را در یک شخص یکجا پیدا منی کنید. شاید گاهی 

اوقات کســی را پیدا کنید که در دو حوزه قوی باشد اما در 

سه حوزه ندرتا پیش می آید.

اما اگر رشکت و کســب و کار شــام آن قدر بزرگ نیســت که 

امکان داشنت چنین تیم قدرمتندی را داشته باشید، چه؟ 

حتی اگر شام یک کســب و کار خیلی کوچک دارید یا یک 

کارآفرین تنها هســتید، باز هم می توانید به دنبال متعادل 

کردن این ویژگی ها باشید. برای مثال اگر شام بیشرت یک 

رویاپردازید،  باید به دنبال یک حســابدار باتجربه باشید که 

به شام کمک کند

 تصمیمات Decisions تجاری را بر اساس وضعیت مالی و 

اقتصادیتان بگیرید؛ یا مدیرپروژه یا مدیرفروشــی با توانایی 

انجام کارها استخدام کنید.

از نظر من این یک روش قدرمتند برای تشــخیص موفقیت 

بالقوه ی تیم رهربی اســت. وقتی این ســه نوع شــخصیت 

با احــرتام متقابل گرد هم می آیند، موفقیتی که به دســت 

می آورند، بسیار بیشرت از زمانی است که به تنهایی برایشان 

حاصل می شود.
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دانــش دانــش





اســپورتیج 2015 کــه بــا مــدل LX آغــاز شــده اســت، 

چرخ هــای  نظیــر  بی شــامری  اســتاندارد  ویژگی هــای 

آلومینیومی 17 اینچی جفت شــده با تایرهای سیلیکونی 

کم اصطکاک 225/60R17 ، دســتگیره های هم رنگ بدنه، 

اتصــال هندزفری تکنولوژی بی ســیم بلوتوث،  شیشــه ی 

خورشیدی،  شیشه ی حریم خصوصی،  سیستم ورود بدون 

کلید همراه با کلید تاشونده و یک سیستم انتقال اتوماتیک 

اســپورمتاتیک الکرتونیکی شش رسعته را معرفی می کند. 

مدل مجهــز و معروف EX نیز چرخ هــای آلومینیومی 18 

اینچی به همــراه تایرهای 235/55R18، چراغ های گردان 

LED بــر روی آیینه های بیرونی، دامپرهای دارای عملکرد 

بــاال،  ریل هــای ســقف،  یک اســپویلر عقبــی،  چراغهای 

مه شکن و بدنه و دستگیره های کرومی را ارائه می دهد. 

امــا SX کــه در میــان ســه مــدل، برتریــن اســت، یــک 

موتــور GDI توربوشــارژ 2 لیــرتی بــا 260 اســب بخــار،  

چرخ هــای آلومینیومــی 18 اینچی منحرص بفــرد،  اگزوز 

دوتایی، بدنه ای تراشــیده شــده در کناره هــا،  چراغ های 

جلویــی  چراغ هــای  معیــت  در   LED تشــدید کننده ی 

کــه ظاهری اســپورت تر و مجلل تــر ارائــه می دهد و یک 

جلوپنجــره ای SX منحرص بفرد دارد. برای راحتی بیشــرت 

 Diagonal راننده،  یک سیســتم فرمان تلسکوپی و مورب

در متام مدل ها استاندارد شده است.

بــرای افزایــش راحتــی و آســایش مســافران،  متــام این 

مدل هــا بــه دریچه هــای عقبــی و صندلی هــای قایقــی 

خمیــده و نیــز یک صندلی بــا انتخاب تهویــه ی هوا برای 

مســافر جلویــی مجهز شــده اند. راننــدگان مــدل EX به 

 ضیافــت صندلی های جلویی گرمابخش،  سیســتم صوتی

Infinhty Premium و آیینه هــای خارجــی گرمابخــش 

پـریـمیـــوم تاثیــرگــــذار   دعــوت می شــوند. بـستــــه ی 

بـرنـامــــه ی بــا  مـسـیـــریـابــــی  امـکــــان   Premium 

SiriusXM Traffic،  صندلی های چرمی،  سقف پانورامیک،  

کلید هوشمند intelligent و آیینه های خارجی تاشونده ی 

برقــی را نیــز مهیــا می ســازد. در رابطه با مشــخصه های 

تکنولــوژی،  مرصف کننــدگان درخواهند یافــت که متامی 

مدل هــای اســپورتیج 2015 با USB های Apple ســازگار 

هســتند. سیســتم UVO که در مدل هــای EX و SX وجود 

دارند و به عنوان یک بســته در مدل LX نیز ارائه می شــود،  

از رشــته تلامتیک هــای خدمات الکرتونیکــی پیرشفته ای 

که توســط یک نرم افزار کاربــردی انحصاری و رایگان تلفن 

هوشــمند راه اندازی می شــوند و به رانندگان امکان تجربه 

کردن یک ارتباط و اتصال درون خودرویی خالقانه شــامل 

توانایی هــای تشــخیص و ویژگی     هــای راحتــی اضافی را 

می دهد، بهره می برند. UVO خالصه شــده ی صدای شام 

)Your Voice( اســت و راحتی راننده را از طریق تکنولوژی 

تشــخیص صدای پیرشفته مهیا می سازد؛ به این صورت که 

به راننده اجازه می دهد موسیقی و عملیات تلفن های همراه 

را در عین حال که دستانشــان بر روی فرمان و چشامنشان 

بــه جاده اســت، کنرتل کننــد. اســپورتیج 2015 در عین 

برخــورداری از خدمــات الکرتونیکــی UVO، یــک دوربین 

عقبی و سیستم چراغ های جلویی اتوماتیک نیز دارد.

کیا اسپورتیج 2015 همچنان 
هیجان خریداران CUV را برمی انگیزد

کیا اســپورتیج، در سال 2015 نیز همچنان به ارائه ی مجموعه ویژگی های تاثیرگذار،  عملکرد 

قدرمتند و ســبک مدرن ادامه خواهد داد. اســپورتیج که اخیراً برای دومین ســال پیاپی از 

سوی مؤسســه مطالعات کیفیت اولیه J.D.Power عنوان بهرتین CUV کوچِک جمع و جور را از 

آن خود کرد، ســالی پر از پیرشفت و بهبود را پشت رس می گذارد؛

پیرشفت هایــی نظیــر بازنگری های قابل توجه در بخش بیرونــی و انواع بهبودهای مربوط به 

آســایش و راحتی. این اســپورتیج در سه سطح LX،  EX و SX ارائه می شود و دو نیروی محرک 

متفاوت شامل یک GDI14 2.4 لیرتی )LX and EX( و یک turbo GDI 2 لیرتی )SX( را پیش روی 

شام قرار می دهد.

 آقای جعفری، خواننــدگان پیک اطلس عالقمند 

هســتند درباره ی دنیای بازیگری و کارهای جدید 

شام در عرصه ی سینام و تلویزیون بیشرت بدانند؟

در حال حارض که با شام صحبت می کنم، منتظر اکران سه 

فیلمی هســتم که در آن به ایفای نقش پرداخته ام؛ »بیگانه« 

به کارگردانی بهرام توکلی، »ســیزده« بــه کارگردانی هومن 

سیدی و »بلوک 9، خروجی 2« به کارگردانی علیرضا امینی.

 رابطه ی شام با رانندگی خودرو چطور است؟

راســتش به دلیل ترافیک سنگین کالن شهر تهران چندان 

متایلی به رانندگی ندارم.

 چگونه با محصوالت کیا آشنا شدید؟

به صورت کامال اتفاقی با خودروهای کیا آشنا شدم. در واقع 

رس فیلمربداری و ضبط فیلم نفوذی بودم که به همراه مهران 

رجبــی و علی صالحی به محل رشکــت اطلس خودرو که به 

مــکان فیلم برداری مــا نزدیک بود، رسی زدیــم و هامن بار 

نخســت به دلیل عوامل و کارکنان خوش برخورد و با اخالق 

این رشکت، من یک اسپورتیج خریداری کردم.

 معیار شام برای انتخاب و خرید خودرو چیست؟

برای شــخصی مثل من که آشــنایی چندانی با موضوعات 

فنی خودرو ندارد، مالک اصلی این موضوع است که خودرو 

هیچ وقت وسط خیابان من و خانواده ام را تنها نگذارد. 

مســاله ی دوم بحــث امنیت خودرویی اســت کــه خودم و 

خانواده ام از آن استفاده می کنیم. 

من با خیال راحت فرزندم را درون خودروی خود می گذارم و 

هیچ نگرانی ندارم که حادثه ی ناگواری رخ بدهد؛ با انتخاب 

برند کیا و خرید از مناینده ی رسمی آن یعنی اطلس خودرو، 

با آرامش خاطر به معیارهایی که برایم اهمیت دارد، دســت 

پیدا کرده ام.

 بــا توجه به این که کاربر این رشکت هســتید، 

نظرتان درباره ی برند کیا چیست؟

جالب اســت بدانید که من برای کیاموتورز و خودروهای آن 

شــعاری انتخاب کرده ام: »فقط آب و روغن عوض کن!« این 

بدین معناســت که با انتخاب این خــودرو به عنوان همراه و 

هم سفر خود، جز تعویض آب و روغن خودرو هیچ کار دیگری 

الزم نیست انجام دهید و خیالتان کامال راحت است. 

 نظرتــان درباره ی خدمات پس از فروش رشکت 

اطلس خودرو چیست؟

بســیار راضی هستم و هیچ مشــکلی از نظر خدمات رسانی 

نداشــته ام؛ فقط در مــورد تعداد منایندگی هــا باید به این 

مســاله اشاره کنم که تعداد منایندگی ها در سطح شهر کم 

اســت. در واقع به نســبت تعداد افرادی که از خودروی کیا 

استفاده می کنند، این تعداد منایندگی کم به نظر می رسد. 

 سخن آخر؟

من از برند متعهد کیاموتورز و در واقع مناینده ی رســمی آن 

رشکت یعنی اطلس خودرو دعوت می کنم به حوزه ی فرهنگ 

و هرن توجه بیشرتی نشان دهد؛ هامن طور که در عرصه های 

مختلفی به جز خودرو، فعالیت های چشم گیری دارد؛ نظیر 

حامیت از جام جهانی و به صورت کلی مبحث ورزش. 

از ایــن برنــد می خواهــم در حوزه های فرهنگــی نیز ورود 

پیدا کنــد. این فعالیــت می تواند بدین صورت باشــد که 

از برنامه هــای هرنی حامیت کند و اســپانرس شــود.  دوم 

این کــه مــا هرنمندانی که بــه کیا اعتامد داریم، دوســت 

داریم این اعتامد و ارتباط دوسویه باشد. 

در واقــع کیــا به مثابــه خانــه ی دوم ما باشــد. این بدان 

معناســت کــه هامن طــور کــه هرنمنــدان به ایــن برند و 

خودروهایش اعتــامد دارند، کیاموتورز نیــز به هرنمندان 

اعتامد داشته باشد و تسهیالتی برایشان در نظر گیرد.

 امیـر جعفری :

با انتخاب 
خودروهای کیا

فقط آب و روغن 
عــوض کــن!

امیر جعفری، یکی از بازیگران توامنند ســینام و تئاتر ایران، متولد ۱۰ شــهریور ۱۳۵۳ در تهران است. بازیگری را زیر نظر حمید سمندریان آموخت. 

او تــا به حــال پنج بار برای بازی در منایش های »رژیســتورها منی میرند«، »یک دقیقه ســکوت، پاییز«، »هامن همیشــگی«، »رقص کاغذپاره ها« و 

»شــب های آوینیون« از جشــنواره ی تئاتر فجر برنده ی جایزه شــده است. جعفری، بازی در سینام را در سال 1380 و با بازی در فیلم »نان و عشق و 

موتور 1000« آغاز کرد و با بازی در فیلم »قارچ سمی« ادامه داد.

بازی در مجموعه ی بدون رشح )مهدی مظلومی، 1380(  نخستین حضور او در تلویزیون بود. زوج او و فتحعلی اویسی در دو مجموعه ی بدون رشح 

و کمربندها را ببندیم )مهدی مظلومی، 1383( با استقبال فراوان مخاطبان مواجه شد.

این هرنمند کشورمان، از اعضای خانواده ی اطلس است؛ با او گفت و گویی داشتیم که می خوانید. 
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تازه های کیا همکالم



داستان درختی که خشک شد
ســیاه پوشــیده بود؛ به جنگل آمد ... من هم استوار بودم و 

تنومند! مرا انتخاب کرد ... دستی به تنه و شاخه هایم کشید، 

تربش را درآورد و زد و زد .... محکم و محکم تر.

به خودم می بالیدم؛ دیگر منی خواستم درخت باشم؛ آینده ی 

خوبی در انتظارم بود. می توانستم یک قایق باشم، شاید هم 

چیز بهرتی ... 

درد رضبه هایش بیشرت می شد و من هم به امید روزهای بهرت 

توجهی به آن منی کردم؛ 

اما ناگهان چشمش به درخت دیگری افتاد؛ شاید او تنومندتر 

بود؛ شــاید هم نه! اما حداقل به نظر مرد ترب به دســت، آن 

درخت چوب بهرتی داشــت. شــاید هم زود از من سیر شده 

بود و دیگر جلوه ای برایش نداشتم. مرا رها کرد؛ با زخم هایم 

و او را برد ... 

من نه دیگر درخت بودم، نه تخته ســیاه مدرسه، نه عصایی 

برای پیرمرد و نه قایق و ... خشک شدم ... 

می گویند این رسم شام انسان هاست، قبل از آن که مطمنئ 

شوید انتخاب می کنید و وقتی با رضبه هایتان طرف مقابل را 

آزار دادید او را به حال خودش رها می کنید!

ای انســان تا مطمنئ نشــدی ترب نزن! تا مطمنئ نشــدی، 

احساس نریز ... دیگری زخمی می شود ... خشک می شود!

داستانک آشنایی با هشت ماده ی غذایی برای تسکین دردهای مزمن

در اینجــا می خواهیم برخی مواد غذایی طبیعی را به شــام 

معرفی کنیم که نتیجه ی مطالعات بسیاری خاصیت ضد درد 

و ضد التهاب آنها را نشان داده اند. بدون شک تأثیر این مواد 

غذایی در تســکین درد، به پای رسعت و قدرت یک مســکن 

قوی منی رسد اما مرصف طوالنی مدت آنها، ارزش ها و خواص 

بسیاری برای بدن به همراه خواهد داشت که بسیار فراتر از 

مرصف طوالنی مدت مسکن هاست.

 زنجبیل

زنجبیــل، تنها بــرای درمان درد معــده و رسماخوردگی های 

شایع مورد استفاده قرار منی گیرد. زنجبیل رسشار از ترکیبات 

ضدالتهابی اســت؛ مانند جینجرول هــا؛ ترکیباتی که نقش 

مهمی در کاهش دردهای استخوانی و ماهیچه ها دارند. در 

یک مطالعه ی جدید، افرادی که کپسول های حاوی زنجبیل 

را برای تنها یازده روز دریافت کرده بودند، 25 درصد کاهش 

درد مفصلی در حال ورزش را گزارش کردند. 

 ماهی ها و مخصوصاً ساملون

مطالعات بســیاری نشــان داده اند که امگا 3 نقش مهمی 

در فرو نشاندن درد و ناراحتی همراه با روماتیسم مفصلی بر 

عهــده دارد. این تأثیر امگا 3 بر دردهای مفصلی به دلیل 

خــواص ضدالتهابی آن اســت و هامن طور کــه می دانید 

آرتریــت روماتوئیــد هم یک بیــامری التهابــی در مفاصل 

اســت. عالوه بر این امگا 3 در کاهــش دردهای معدی و 

شکم دردها هم تأثیر قابل توجهی دارد. مخصوصاً آن دسته 

از دردهای معدی که ناشی از اسرتس باشند.

 سویا

نظرتان درباره ی یک کاهش 30 درصدی و یا حتی بیشرت در 

دردهای مفصلی ناشی از  روماتیسم مفصلی چیست؟ اگر موافق 

هستید سویا را به رژیم غذایی خود اضافه کنید. البته معامله در 

اینجا متام منی شود. شام با اضافه کردن سویا به رژیم غذایی 

خود از بیش از 10 فایده ی دیگر سویا برای سالمتی هم بهره مند 

می شوید. راز متام این فواید در ایزوفالوون های سویاست.

 قهوه: رسدرد

مرصف 200 میلی گرم کافئین، یعنی هامن مقدار کافئینی 

کــه در دو فنجان قهوه وجود دارد، می تواند در رفع رسدردها 

و مخصوصاً میگرن کمک کننده باشد؛ اما فراموش نکنید که 

وابستگی طوالنی مدت به کافئین می تواند تأثیرات متفاوتی 

داشته باشد. در واقع افرادی که به مرصف قهوه عادت دارند و 

به آن وابسته شده اند، در صورت مرصف نکردن نوشیدنی های 

کافئینی دچار رسدردهای شدید می شوند.

 زردچوبه: دشمن روماتیسم مفصلی

مدت هــا پیش این ادعا کــه ادویه های مرســوم در غذاهای 

هندی تأثیر مهمی در تســکین دردهای روماتیسم مفصلی 

دارند، مطرح شد. بعدها انجام مطالعات متعدد نشان داد که 

این ادعا کامال درست بوده و برخی از این ادویه ها می توانند 

تاثیــری حتــی در حد پروفــن، در کاهش دردهــای آرتریت 

روماتوئید داشته باشــند. یکی از پرطرفدارترین این ادویه ها 

زردچوبه است. 

 آلبالو

مقادیر باالی آنتی اکســیدان ها در آلبالو و مخصوصاً آلبالوی 

تــرش آن را به یک ضدالتهاب و ضــد درد فوق العاده تبدیل 

کرده اســت. مطالعات اخیر نشان می دهند افرادی که برای 

10 روز، روزانــه 60 میلــی لیرت آب آلبالــو مرصف می کنند، 

قدرت بدنی باالتر و تحمل بیشرتی برای فعالیت های روزانه 

و نیز ورزش دارند.

 روغن زیتون

یکی دیگر از ضدالتهاب های طبیعی و البته پرطرفدار، روغن 

زیتون اســت که در کاهش دردها و التهاب های مزمن تأثیر 

قابل توجهــی دارد. بر اســاس تحقیقات انجام شــده، روغن 

زیتــون بخــش قابل توجهی از ایــن خواص خــود را مدیون 

ترکیبی به نام Oleocanthal است که تاثیری مانند داروهای 

NSAID یعنــی هامن ضد التهاب های غیر اســرتوئیدی در 

تسکین دردهای مزمن دارد.

تندرستی راز 

8 مهر، روز بزرگداشت مولوی
جالل الدین محمد بلخی معروف به مولوی، از مشــهورترین 

شــاعران ایرانی تبار پارسی گوی اســت. جالل الدین محمد 

بلخــی، در 6 ربیــع االول )برابر بــا 15 مهرماه( ســال 604 

هجری قمری در بلخ زاده شد. 

شاعر پارســی گوی، موالنا، در 37 سالگی عارف و دانشمند 

دوران خود بود و مریــدان و مردم از وجودش بهره مند بودند 

تا این که شمس الدین محمد بن ملک داد تربیزی، روز شنبه 

26 جامدی الثانی 642 نزد موالنا رفت و موالنا شــیفته ی او 

شــد. در این مالقات کوتاه، وی دوره ی پرشــوری را آغاز کرد 

و در طــول مدت 30 ســال آثــاری بر جای گذاشــت که از 

عالی ترین نتایج اندیشــه ی برشی است. موالنا حال خود را 

چنین وصف می کند:

زاهد بودم ترانه گویم کردی   

رس حلقه ی بزم و باده جویم کردی

سجاده نشین با وقاری بودم   

بازیچه ی کودکان کویم کردی

موالنا در دوری از شــمس تربیزی ناآرام شــد و روز و شب به 

سامع پرداخت و حال آشفته اش در شهر بر رس زبان ها افتاد.

روز و شب در سامع رقصان شد   

بر زمین همچو چرخ گردان شد

موالنا، پس از مدت ها بیامری در پی تبی ســوزان در غروب 

یکشنبه 5 جامدی اآلخر 672 هجری قمری درگذشت.

چطور فضای خسته کننده را  ارزان تغییر دهیم؟ )قسمت دوم(

 تغییر وسایل کوچک

در صورتی که اتاق ها بیش از حد تکراری شده اند، کوسن ها، 

شمع ها، قالیچه ها و وسایل دیواری را تغییر دهید. اگر رنگ 

اصلــی اتاق شــام خنثی اســت، از رنگ های جدید و شــاد 

فصل برای وسایل استفاده کنید. مشکی را نیز در قالب یک 

کوسن ، قاب عکس های دیواری یا سینی روی میز بگنجانید 

تا سایر رنگ ها را واضح تر و زنده تر نشان دهد. حتی می توانید 

بعضی از وســایل قدیمی را با اســپری، مشکی کرده، از آنها 

دوباره استفاده کنید.

 تغییر چیدمان

چیدن دوباره ی وســایل راه بی هزینه ای بــرای ایجاد انرژی 

و تغییر دکوراســیون خانه اســت. با رس زدن به ســایت های 

دکوراسیون و رعایت چند نکته ی کلیدی، چیدمان را طوری 

انجام دهید که با روحیه ی شام سازگار و برایتان آرامش بخش 

باشــد. به جز وسایل الکرتونیکی ســایر چیزها به خصوص 

مبلامن را از اتاق خارج کنید. این کار جالب خواهد بود و بار 

دیگر وسایل برایتان ارزش پیدا خواهد کرد. هنگام چیدمان 

نکات زیر را به خاطر بسپارید:

• تقســیم بندی کنید؛ هر گوشــه از اتاق را بــه کار خاصی 

اختصاص دهید؛ مثال یک گوشــه را بــه مطالعه اختصاص 

دهیــد و یک فرش، تابلو و چراغ مطالعــه را به آن اختصاص 

دهید.

• راه را باز بگذارید؛ راه های رفت و آمد به ســایر قســمت ها 

مهم اند. اطراف مبل ها را بــاز بگذارید تا افراد بتوانند بدون 

عبور از روی میزها یا عسلی ها به راحتی عبور کنند.

• یــک قســمت مثال شــومینه را کانــون توجه قــرار دهید. 

چیدمان را طوری طراحی کنید که این مرکز رو به افراد بوده 

و دسرتسی به امکانات امکان پذیر باشد.

• از وسایل اتاق های دیگر برای تکمیل دکوراسیون استفاده 

کنید.

• آویخنت بعضی از وســایل تزئینی، فضای خسته کننده ی 

اتاق را شاد و تازه می کند.

آرایــه

مناسبت ماه
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دانستنی ها دانستنی ها



 اهمیت سازگاری

سازگاری چیست؟ ســازگاری »فرآیندی است که در آن فرد 

برای به حداقل رساندن احساسات منفی حاصل از تجارب 

منفــی تالش می کند.« به عبارت ســاده، ســازگاری، راهی 

اســت که ما فکر می کنیم چطور با رویداد اسرتس زا مقابله 

کنیم. نکته ی مهم این است که اغلب نگرش ما به تغییرات 

است که احساس و تجربه ی ما را تعیین می کند.

بعضی از افراد، تغییرات را مثبت و یک فرصت هیجان انگیز 

برای یادگیری و رشد می بینند. برخی دیگر تغییرات را منفی 

و ترسناک و مانعی برای رشد تلقی می کنند. مهم این است 

که بدانید چگونه با تغییرات مقابله کنید.

 سازمان ها به طور مداوم در حال رشد، تغییر، کوچک سازی، 

ادغام و دستیابی به افراد و منابع جدید هستند .

تحــوالت در فن آوری به این معنی اســت که ما به یادگیری 

روش های جدید کار و برقراری ارتباط نیاز داریم. هم چنین 

باید بدانید که چگونه با تغییرات کوچک ، مانند آشنا شدن با 

یکی از اعضای تیم جدید و یا یادگیری استانداردهای جدید 

در یک صنعت خاص سازگار شویم .

افرادی که در برابر تغییر مقاومت می کنند، به احتامل زیاد 

بــرای پروژه های مهم نادیده گرفته می شــوند. عدم توانایی 

در کنار آمدن با تغییر نیز می تواند به چالشــی بزرگ و دیگر 

اثرات جسمی و روانی منفی منجر شود.

 چگونه با تغییرات سازگار شویم

تغییر می تواند هم فرصت های شــگفت انگیز را خلق کند و 

هم موجب شکست شود. هم می تواند موجب رشد یک تیم 

شود و هم اخراج افراد و جستجوی کار جدید را در پی داشته 

باشد. 

محققان استدالل می کنند که دو نوع عمده از اسرتاتژی های 

مقابله وجود دارد :

»فرار از مقابله« و »کنرتل مقابله«

»کنرتل مقابله« مثبت و فعال است. شام را قادر می سازد که 

قربانی احساسات نباشــید و بتوانید بخشی از یک راه حل 

بوده و احساساتتان را کنرتل منایید .

»فــرار از مقابله« بــه معنی اجتناب اســت. تجربه ی افکار و 

احساســات و یا اقدامات خاص که به شام کمک می کند از 

تغییر اجتناب کنید.

افــراد می توانند در هنگام مقابله بــا تغییر از هر دو روش به 

طور هم زمان استفاده کنند.

کنرتل مقابله، بهرتین گزینه برای انتخاب است؛ چرا که شام 

سـازگاری با تغییـر

 آیا تا به حال از خودتان پرسیده اید که تا چه اندازه تجربیاتتان تغییر کرده است؟
 شاید یک نرم افزار جدید را آموخته باشید.

ممکن است در تیم جدیدی عضو شده و یا نقش جدیدی گرفته باشید.
حتی ممکن است تجربیاتتان را ادغام و یا اکتساب کرده باشید.

تغییــرات جاری محل کارتان، انجام کارهایی که شــام منی توانید یا نباید آنها را متوقف کنید، 
هر روز برای شام وجود دارد. با این حال، شام می توانید انتخاب کنید که چگونه به آن واکنش 
نشــان دهید. اگر بتوانید به راحتی با تغییرات ســازگار شوید، شــام برای سازمان تان بسیار 
ارزشمند هستید. شام به عنوان یک عضو بسیار انعطاف پذیر شناخته می شوید و فرصت های 
زیادی به رساغتان می آید. با این حال اگر شام به طور مدام در برابر تغییرات مقاومت کنید، 

به عنوان بخشی از مشکل شناخته شده و به راحتی پشت رس گذاشته می شوید.
در این مقاله، ما به سازگاری با تغییرات که بسیار مهم هستند، می پردازیم.

 اگر شما به طور مدام در 
برابر تغییرات مقاومت 

نمایید، به عنوان بخشی از 
مشکل شناخته و به راحتی 

پشت سر گذاشته می شوید

 نویسنده: هارلد ویلسون 

را در یک موقعیت از کنــرتل مثبت قرار می دهد. در اینجا، 

شام فعاالنه در جســتجوی راهی برای حل بحران، به جای 

اجتناب از آن هستید و می توانید رشایط را تغییر دهید.

 مدل کاربردی سازگاری با تغییر

ریچارد الزاروس و فولکمن ســوزان پیشــنهاد می دهند که 

یــک راه مفید برای انجام ایــن کار با »مدل کاربردی کنرتل 

اســرتس و مقابله« است. شــام می توانید از این روش ساده 

برای نگاه عینی تر به وضعیت قابل تغییر استفاده منایید.

سه مرحله در این مدل وجود دارد:

• ارزیابی اولیه

• ارزیابی ثانویه

• تالش برای سازگاری

اجازه دهید به هر یک از این مراحل نگاه جزئی تری داشــته 

باشیم و در مورد این که چگونه می توان با تغییر سازگار شد، 

به بحث بپردازیم. 

1- ارزیابی اولیه

ارزیابی اولیه، ارزیابی شام از رویداد و اهمیت آن برای شام، 

ارزیابی وضعیت منحرص به فرد خود، احساس شام در مورد 

امنیت است. هم چنین پاسخ به پرسش »آیا این تغییر تاثیر 

مثبتی بر من می گذارد یا منفی؟« ارزیابی اولیه است.

بخش عمده ای از ســازگاری با تغییر، پاسخ به این ارزیابی 

اســت که آیا این تغییر نشان دهنده ی یک تهدید است. در 

مرحله اولیه، شام ممکن است مطمنئ نباشید که این تغییر 

چه خطرات و فرصت هایی برای شــام در پی دارد.  تجزیه و 

تحلیل در مورد تهدیدها و فرصت ها برای شام روشن می کند 

که سازگاری ممکن است یا خیر. تجزیه و تحلیل یک خطر 

به درک بهرتی از خطراتی که ممکن اســت در این وضعیت 

تجربه کنید، منجر می شود.

2- ارزیابی ثانویه

هنگامی که شــام تعیین کرده اید چگونه این تغییر بر رشــد 

و رفاه شــام موثر اســت، بعد از آن می توانید ارزیابی ثانویه 

داشته باشید.

در ایــن ارزیابی، می توانید به چگونگــی کنرتل آنچه اتفاق 

می افتد، یعنی درباره ی پاسخ به پرسش »در این وضعیت چه 

کاری می توانم انجام دهم؟« بیندیشید. شام برای این تغییر 

به منابع در دسرتس فکر می کنید و در نظر می گیرید که آیا 

این منابع کافی هســتند؟ سپس  یک فهرست از چیزهایی 

که ممکن است به شام در انجام این تغییر کمک کند، تهیه 

کنید.

کدام یک از مهارت های فعلی تان به شام کمک خواهد کرد 

که به موفقیت برســید؟ آیا یک مهــارت یا دانش برای تغییر 

کافی است؟ و یا شام به آموزش های اضافی نیاز دارید؟

هم چنین، بهرتاســت برای سازگاری بیشــرت فعال باشید و 

اطالعات زیادی کسب کنید و از همکاران و دوستان کمک 

بگیرید و دانش خودتان را در اختیار آنها قرار دهید .

این کمک خواهد کرد که آنها احساس آگاهانه و راحت تری 

داشته باشند. این امر هم چنین از افزایش شایعات جلوگیری 

کرده و روحیه ی متعادلی ایجاد می کند.

3- تالش مقابله

تالش برای ســازگاری تعیین می کنــد که چطور موقعیت را 

در دســت بگیرید. این جایی اســت که راهربدهای کنرتل 

سازگاری و فرار از مقابله، اغلب به بازی می آیند.

این مهم اســت که بــرای جلوگیری از تنــش از راهربدهای 

اجتنابی اســتفاده و یا بر روی راهربدهای کنرتل سازگاری 

مترکــز کنیم و فکر کنیم چطور می توانیم از این موقعیت به 

صورت مثبت اســتفاده مناییم .افرادی که چشم انداز مثبت 

دارند، از راهربدهای کنرتل  ســازگاری آســان تر اســتفاده 

می کنند. 

بنابراین، استفاده از تکنیک های تفکر مثبت مانند تصدیق و 

تجسم نتیجه ی خوب بسیار کارساز است.

اغلــب، تالش برای کمــک به دیگران نیز می تواند به شــام 

کمک کند تا با تغییرات مقابله ی موثرتری داشته باشید.

به یاد داشــته باشــید اگر می خواهید با تغییر بزرگ سازگار 

شوید و گروه خود را ارتقاء دهید، باید با سختی هایی مانند 

ساعت کار وخطرات بیشرت در محیط کار سازگار شوید.

بنابراین برای بهداشــت روانی و جسامنی بهرت در طول روز 

به خوردن غذاهای ســامل، انجام برخی از ورزش ها و کنرتل 

اســرتس، بپردازید. هم چنین مهم است که پس از یک روز 

سخت کاری خوب اسرتاحت کنید.

در پایان، ســعی کنید نگــرش مثبتی در مــورد موقعیت ها 

داشته باشــید. حتی اگر موقعیتی در وهله ی اول منفی به 

نظر می رسد، شام آن را مثبت قلمداد کنید.

تنها این شــام هســتید که می توانید بر ایــن که موقعیتی 

موجب رشد و پیرشفت شــام شود و یا شام را تضعیف کند، 

موثر باشید. 

 www.mindtools.com                                                                  :منبع 
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روانشناسی روانشناسی



نگاهی به 
فعالیت های 

تبلیغـاتی همکاران 
در شعـب خـدمات 
پــس از فـــروش

ماهنامه ی پیک اطلس در راستای حامیت 

از فعالیت هــای تبلیغاتــی عاملیت هــای 

رشکــت اطلس خــودرو، در هــر شــامره 

فعالیت هــای عاملیت هــا در ایــن زمینه 

را، اعــم از آگهی هــای چاپــی در جرایــد 

کشــور، تبلیغات محیطی ماننــد بیلبورد، 

ملپ پســت برن و غیــره و یــا آگهی های 

تلویزیونی یــا رادیویی و هرگونه فعالیت 

تبلیغاتی دیگــری را که عاملیت ها در آن 

ماه انجام داده اند، منعکس می کند.

A4  نحوه انتشار:   تراکت

محل انتشار:   آگهی مجله

محل انتشار:   آگهی مجله

محل انتشار:   مجله تخته گاز

A4  نحوه انتشار:   تراکت

محل انتشار:   آگهی مجله

ثبت لحظات یادگاری با  برخی از 
برندگان قرعه کشی طرح سرویس کلینیک

شبكه ی عاملیت های مجاز رشكت اطلس خودرو، خرداد ماه امسال، شاهد یكی از پراستقبال ترین طرح های رسویس كلینیك تابستانه بود. این طرح، به مناسبت 

مســابقات جام جهانی در كلیه ی عاملیت های رسارس كشــور برگزار و به مشــرتیان محرتم به قید قرعه هدایایی نیز اهداء شد. در ماه گذشته، اسامی برندگان 

كارت های اعتباری طالیی و نقره ای اعالم شد. هم چنین در ماه جاری نیز برخی از عاملیت های اطلس خودرو با تهیه ی عكس، لحظات اهداء این جوایز به برندگان 

را ثبت منودند تا خاطره ی آن در نرشیه ی پیك اطلس كه در حكم یك آلبوم خانوادگی برای خانواده ی اطلس است نیز ماندگار شود.

عاملیت آقای  حسینی  عاملیت آقای محسنیان  عاملیت  آقای محسنیان 

عاملیت آقای  بالیران عاملیت  آقای پوررستگار عاملیت آقای  سیاسی

عاملیت آقای  بالیران عاملیت آقای  پوررستگار عاملیت  آقای سیاسی

عاملیت آقای باژدان عاملیت   آقای باژدان
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شبکه اطلس گــزارش



 تاریخچه ی فعالیت
رشوع همــکاری عاملیــت با کــد 311 از ســال 1386 با 

مرتاژ 1350مرت مربع آغاز شــده و تاکنون وظیفه ی فروش 

و ارائــه ی خدمات پــس از فروش رشکــت اطلس خودرو در 

استان اصفهان را بر عهده دارد.

 واحدهای فعال
مســاحت عرصــه ی فعالیــت ایــن عاملیــت 1700 مــرت 

مربــع بــوده کــه شــامل بخش هایــی چــون واحــد فــروش، 

ــرش  ــی، پذی ــوازم یدک ــات و ل ــات، قطع ــی، خدم بازاریاب

خــودرو، گارانتــی، صافــکاری و نقاشــی، آپشــن خــودرو، 

ــت. ــی اس ــد اداری و مال ــرتیان و واح ــور مش ام

 تجهیزات مورد استفاده

گواهینامه ی  دارای  عاملیت  این  دستگاه های  کلیه ی 

کالیرباسیون بوده و بر اساس استانداردهای روز دنیا، رشکت 

ایران  استاندارد  و  کیفیت  بازرسی  رشکت  و  اطلس خودرو 

)ISQI( است که شامل جک دوستون، دستگاه ساکشن روغن 

موتور، شارژ گاز کولر، تنظیم نور چراغ جلو، دستگاه شارژ 

باتری، باتری چکر، دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک، 

جوش برق، رسویس انژکتور BG، جک سوسامری، خشک کن 

عیب یاب  دستگاه های  پالیش،  واکس  دستگاه   موضعی، 

 نگاهی به عاملیت 311 ، 
نماینده ی اطلس خودرو در استان اصفهان

عاملیــت مجــاز 311 اصفهــان عاملیــت مجاز اطلس خــودرو در اســتان اصفهان اســت که در 
محدوده ی جنوب غربی شهر اصفهان در خیابان ارتش واقع شده است و با در اختیار داشنت 

فضای بالغ بر 1700 مرت مربع  به مشرتیان محرتم خودروی کیا رسویس می دهد.
ایــن عاملیت بــه مدیریت آقای عباس حاجی نیلــی که با بیش از نیم قرن تجربه و ســابقه ی 
کاری در زمینــه ی خدمــات خودرویــی و همکاری با دیگــر رشکت های خودروســازی داخلی و 
خارجی فعالیت داشــته، از ســال 1386 همکاری با رشکت اطلس خودرو را آغاز کرده اســت و 
اینک جزء نخســتین عاملیت های موجود در سطح کشور است که با کادری مجرب و متخصص 
متشــکل از 30 پرسنل، در حال رسویس دهی به مشــرتیان خودروهای کیاست و با تعهد به 
شعار »پشــتیبان همچون خانواده« موفق به دریافت رتبه بندی های A و B از اطلس خودرو در 
زمینه ی فروش و خدمات پس از فروش و قطعات یدکی و هم چنین رتبه ی نخســت از رشکت 

بازرسی کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( در سال 1392 شده است.

تجهیزات  سایر  و  کیا  امداد  خودروی   ،G-scan- GDS

تخصصی و ابزارآالت مخصوص خودروهای کیا است.

 موفقیت های کسب شده تاکنون
- کســب رتبه ی نخســت فــروش و خدمات پــس از فروش 

اطلس خودرو در سال 1388،

- کسب رتبه ی نخست از رشکت بازرسی کیفیت و استاندارد  

ایران در رضایت مندی مشرتی در سال 1392،

- کسـب رتبه ی دوم از رشکت بازرسـی کیفیت و اسـتاندارد 

ایـران در رضایـت منـدی مشـرتی در سـال های 1389، 

،1391  ،1390

- کســب رتبــه ی B از ابتــدای همــکاری و ارتقــاء آن در 

زمینه های فــروش و خدمات پس از فروش توســط رشکت 

اطلس خودرو،

- کسب رتبه ی دوم و مدال نقره در املپیاد ارتباط با مشرتی 

در سال 1389،

- کســب رتبــه ی نخســت و مــدرک Master در املپیــاد 

کارشناس فنی برگزاری شــده توسط رشکت اطلس خودرو 

و کیاموتورز،

- کســب رتبــه ی دوم در حوزه ی قطعات یدکــی و دریافت 

تندیس و سفر به ترکیه در سال 1390،

،)KCL( فروش CERTIFICATE کسب -

،ISO 9001-2008  دریافت گواهینامه های -

، ISO 10002: 2004  دریافت گواهینامه های -

، ISO 10004: 2010 دریافت گواهینامه های -

- حضور در متام طرح ها شــامل: طرح هــای امداد نوروزی، 

امــداد جــاده ای، بازدیدهای تخصصــی و دیگر طرح های 

برگزار شده توسط رشکت اطلس خودرو،

- حضور کلیه ی کارکنان در دوره های آموزشــی برگزار شده 

توسط رشکت اطلس خودرو و گذراندن مراحل آن و دریافت 

گواهینامه ی آموزشی.

 معرفی کارکنان
27 نیــروی متخصــص در ایــن عاملیت مشــغول بــه کار 

هســتند که همگــی در کار خــود متبحر بــوده و با پیروی 

از خط مشــی های مدیریــت عاملیت، ســعی در پیرشفت 

و ارتقاء ســطح کیفــی کار خود و عاملیت دارند. اســامی و 

مسئولیت های آنها در جدول آمده است.

عباس حاجی نیلیمدیر عاملیت

محمد حاجی نیلیمدیر تعمیرگاه

رسول حاجی نیلی مدیر فروش

بابک حاجی نیلیکارشناس گارانتی

علی رضازادهکارشناس فنی 

بابک حاجی نیلیکارشناس قطعات

علیرضا حاجی نیلیپذیرشگر

عباسعلی شیرانی رسپرست مکانیک

 ایامن حسینی امدادگر

 رضا سنبلیجرنال رسویس

رسول شیرانی – رضا نرصمکانیک

وحید کرمیرسپرست برق

احمدرضا یوسفیجلوبندی ساز

منیژه رئیسی- سارا مصیبیانباردار

مجید انتظامیرسپرست صافکاری

غالمرضا شیرانی- محمد انتظامیصافکاری

فرهاد عابدیرسپرست نقاشی 

فرهاد عابدی- مهدی عابدینقاش 

مریم سلطانیارتباط با مشرتی
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -33294568 (041) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

ارومیه - بلوار شیخ شلتوت - روبروی میدان میوه و تره بار - پالک 573 - کد پستی 323583755719645741 (044)513ارومیـهافشین ضیاء2

4- 36261181 (031) 311اصفهانعباس حاجی نیلی 3
اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائی حسین آباد - پالک 335

کد پستی 1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالک 14 - کد پستی 346792593198777777 (026) 121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی 4

48644444 (021)100تهرانتعمیرگاه مرکزی5
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خیابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستی 1389796711

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز(دولت) - پالک 135 - کد پستی 61959916494-22763992 (021)101تهرانامیر حسین محسنیان6

44404664 (021)103تهرانشرکت بالیران7
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

66591331 (021)105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی8
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303 

کد پستی 1318883444

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 (021)111تهرانکارکین آرمنیانس9

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی10
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه11
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی12
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 13
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالک 924 

کد پستی 163468718

7-66021285 (021)118تهرانداود جاللیان14
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک 186

کد پستی 1341784673

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

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

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

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

کد پستی 6164813545

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

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

کد پستی 3616798411

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

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

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

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

24
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

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

کد پستی 6719734549

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

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

کد پستی 2593282851

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

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

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

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

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

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

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

کد پستی: 6513684697

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

1393/07/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ
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