


افتخارات گذشته 
و امیدهای آینده 

در جشن 
سال نوی میالدی 

ســال نو، پدیده ای است که همیشــه با تغییرات و نگاه به سال طی 

شده و سال پیش رو همراه است. خواه این تغییر سال میالدی باشد 

خواه شمســی، بخش مهمی از شــادی این نو شــدن، بــا افتخار به 

گذشته و امید به آینده آغشته است.

همدلی مردم یک شــهر، یک کشــور، یا متام دنیا در لحظات آغاز نو 

شدن، انرژی عظیمی پدید می آورد که گویی قرار است در این جشن، 

انرژی مورد نیاز برای تحقق هامن امیدها و آرزوها را در ســال جدید 

فراهم کند.

بــرای متام برندهــای مردمی و متــام رشکت هایی که حیــات، بقا و 

اعتبارشان را از همین مردم می گیرند، الزم است تا در جشن نو شدن 

سال در کنار آن ها پا بکوبند و آرزوی روزهای خوش آینده را همدل با 

آن ها به هستی اعالم کنند.

در سالی که گذشــت، کیاموتورز به واسطه ی محبوبیتی که در قلب 

هوادارانــش افــزون کــرد، باز هم با کســب افتخارات متعــدد آنها را 

ناامید نکرد. جوایز متعدد بین املللی برای کیاموتورز که به واسطه ی 

نوآوری هایــش به ســوی او روانه شــد، شــاید بخشــی از آنها هامن 

امیدهای سال نوی گذشته را تحقق بخشید.

حاال بار دیگر مردم رسارس دنیا سال نوی میالدی را جشن می گیرند 

و کیاموتــورز به عنوان یکی از صد برنــد برتر دنیا که این جایگاه را از 

همراهی و همدلی با همین مردم به دســت آورده است، در کنار آنها 

آرزوهای خوب برای مردم رستارس دنیا دارد.

این برند در متام کشــورها از جمله ایران، برای هواداران اش آرزوهای 

نیک دارد و اطلس خودرو به عنوان مناینده ی رسمی این کمپانی در 

ایران، هم صدا با کیاموتوز،  به متام هم وطنان مســیحی به خصوص 

آنهایــی که عضو خانــواده ی اطلس نیز هســتند، آغاز ســال جدید 

میالدی را شادباش می گوید.

امید داریم در سال جدید میالدی با انرژی و نیروی افزون تر، پابه پای 

این خانواده ســال پرباری را رقم بزنیم و در راســتای شــعار پشتیبان 

همچــون خانواده، در کنار مــردم و پابه پای آنها، رشایط امنیت خاطر 

آنها را فراهم آوریم. 
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کیا در انتظار جام ملت های آمریکای 2015 شیلی )کاپا آمریکا(  
از 11 ژوئن تا 4 جوالی سال آینده، یک بار دیگر تب فوتبال، قاره ی آمریکا را در طول برگزاری 

چهل و چهارمین جام ملت های آمریکا با میزبانی شــیلی در بر خواهد گرفت. کیا، از این که 

می تواند در این رویداد جهانی به عنوان حامی پالتینی این مســابقات قهرمانی فوتبال و در 

خدمت تیم های ملی آمریکای جنوبی باشد، بسیار هیجان زده است. کیا، اکنون بعد از حامیت 

موفقیت آمیز از ســه جام جهانی فوتبال، با افتخار این روند را، یعنی به ارمغان آوردن هیجان 

مسابقات جام ملت های آمریکا برای متام هواداران در رسارس آمریکای جنوبی، ادامه می دهد.

همین چند وقت پیش، کیا ده خودروی رســمی نخســت این تورمننت را به ANFP، انجمن 

فوتبال حرفه ای شیلی، تقدیم کرد. 

خودروهای پیرشوی کیا، از جمله سورنتو، اسپورتیج و کئوریس، مسئول رفع نیازهای حمل و 

نقلی هیأت های این تورمننت در رسارس شیلی خواهند بود.

»مردان ایکس« الهام بخش کیا سورنتو 
جهت آغاز در اپن 2015 استرالیا

کیا موتورز، جزئیات همکاری جدیدش را با رشکت فیلم سازی فاکس قرن بیستم برای تبلیغ فیلم 

مردان ایکس: »روزهای گذشته آینده« بر روی بلوری، دی وی دی و دیجیتال اچ دی و نیز حامیت 

مالی کیا از اپن 2015 اسرتالیا اعالم کرد.

همکاری با فاکس قرن بیستم، ناظر بر رومنایی از کیا سورنتوی کامال جدید و الهام گرفته شده از 

مردان ایکس خواهد بود که یک هفته قبل از نخستین دور از مهم ترین مسابقات قهرمانی تنیس 

ســال 2015 صورت می گیرد. این خودرو توســط ســفیر »مافوق برشی« کیا، ستاره ی تنیس، 

رافائل نادال، رومنایی خواهد شد.

در انتظار برای رومنایی از این مدل، کیاموتورز از متام هواداران فیلم سینامیی مردان ایکس و 

نیز طرفداران این خودروساز کره ای دعوت می کند تا حدس بزنند کدام یک از شخصیت های 

"ایکــس- من" الهام بخش طراحی منحرص بفرد این خــودرو بوده اند. افراد با رفنت به صفحه ی 

فیس بوک کیا موتــورز به آدرس http://bit.ly/KiaXmen می توانند از بین چهار شــخصیت 

 Mystique ،)گرگ منا(Wolverine ،)طوفــان( Storm :مــردان ایکس یکی را انتخاب کنند

)کاریزما( و Magneto )مغناطیس(. هوادارانی که درست حدس بزنند به قید قرعه برنده ی یک 

دی وی دی مردان ایکس: »روزهای گذشته آینده« خواهند شد.

کیا ســورنتوی کامال جدید چندی پیش رومنایی شد و ترکیبی منحرص بفرد از سبک، عملکرد 

 کیا K900 و کیا سول، جوایز معتبر بهترین خرید خودرویی 
CONSUMER GUIDE AUTOMO�( نراهنمای مصرف کنندگا
TIVE BEST BUY AWARDS( در سال 2015 را از آن خود کردند

 Consumer( ایرویــن، کالیفرنیا، 19 نوامــر 2014- راهنامی خودرویی مرصف کننــدگان

Guide Automotive ( جایزه ی معتر بهرتین خرید خودرویی در ســال 2015 را در بخش 

بهرتین خودروهای بزرگ و بخش خودروهای جمع و جور به ترتیب به کیا K900 و کیا ســول 

اهدا کرد. کیا K900، برای امکانات داخلی لوکس، صندلی های پشتی مدل لیموزینی، موتور 

V8 اصالح شده و فهرست بلندباالی دیگری از عالی ترین مشخصات مورد تقدیر قرار گرفت و 

همه ی این ها در حالی است که قیمت این خودرو بیست تا سی هزار دالر از سایر رقبا ارزان تر 

اســت. کیا ســول نیز داوران و رسدبیران را با فضای بزرگ برای رسنشینان، فضای باری قابل 

انعطاف، ویژگی ها و امکانات مجلل و لوکســش که همگی در یک بســته بندی جمع و جور و 

مقرون به رصفه گرد هم آمده اند، تحت تاثیر قرار داد.

مایکل اســپراگ )Michael Sprague(،  معاون  اجرایی بازاریابی و فروش کیاموتورز آمریکا، 

گفت: » کســب دو جایــزه از بهرتین جوایــز راهنامی خودرویی مرصف کنندگان برای ســال 

2015، نشان می دهد که تولیدات ما همچنان در حال باال بردن انتظارات از طریق ترکیبی 

موفقت آمیز از طراحی در سطح کالس جهانی، کیفیت فوق العاده، هرن، تکنولوژی و امکانات 

برتر است که همه ی این مشخصات دارای ارزشی فوق العاده نزد مشرتیان است.«

رسدبیران راهنامی خودرویی مرصف کنندگان، هر ساله بهرتین خودروها را در بیست بخش 

برای دریافت جایزه ی بهرتین خرید با توجه به قیمت وسیله ی نقلیه و سایر فاکتورهای اصلی، 

انتخــاب می کنند. در واقع جوایز بهرتین خرید با اولویت قرار دادن این نکات کلیدی به طور 

عملی در خدمت خریداران خودرو است.

با کیا به مالقات نماد رسمی جام ملت های اروپا در سال 2016 بروید
از مناد رسمی جام ملت های اروپا در سال 2016، که از دهم ژوئن تا دهم جوالی سال 2016 

و با حامیت مالی کیا در فرانسه برگزار می شود، رومنایی شد. مناد نیمه-پرس، نیمه- قهرمان که 

قدرت جادویی پرواز بر فراز جهان و ارتباط با مردم از طریق قدرت فوتبال را دارد، در رویدادهای 

کلیدی تورمننت جام ملت های اروپا در ســال 2016 ظاهر خواهد شــد و با هواداران فوتبال از 

رسارس جهــان مالقات خواهد کرد. او با اســپورتیج کیا، پرفروش ترین مدل CUV در فرانســه، 

خواهد آمد. بنابراین اگر شام یک عشق فوتبال هستید، منتظر این پرس کوچولو در تورمننت جام 

ملت های اروپا )یوفا( در ســال 2016 باشــید! او از مالقات با هواداران فوتبال از رسارس جهان 

بسیار هیجان زده است و این فستیوال بین املللی فوتبال را جشن می گیرد!

و تکنولوژی که بر اساس موفقیت مدل قبلی ساخته شده بود را به منایش گذاشت. این مدل 

جدیــد، همراه با بخش داخلی با کیفیت تر، رانندگی و کنرتل نرم تر و طیفی از تکنولوژی های 

جدید، بی صداتر و بهبود یافته تر از متام مدل های پیشــین است.. کیا سورنتوی جدید که وارد 

بازارهای کره شده است، از ابتدای سال 2015 در بازارهای خارجی نیز به فروش می رسد.

کیا اسپانسر اصلی مسابقات اپن استرالیا
رشکت کیاموتورز، ســازنده ی خودروهای باکیفیت بــرای آنان که قلبی جوان دارند، از زمان 

تاسیس اش در سال 1944، راهی طوالنی را پیموده است. در سال 2013، فروش جهانی 

خودروهایش به حدود 2.7 میلیون دســتگاه رســید. کیا از ســال 2002 بــه منظور ارتقاء 

آگاهی ها از برند خود و نیز حرکت به ســوی تبدیل شدن به یکی از برندهای معتر و پیرشو 

خودروسازی در جهان،  همکاری خود را با مسابقات اپن اسرتالیا آغاز کرده است.

کیاموتورز، که از ســال 2002 حامی مالی مسابقات اپن اسرتالیا بوده است، یک بار دیگر 

این هیجان را در مســابقات اپن 2014 اســرتالیا تجربه می کند. کیاموتورز، مشــتاقانه در 

انتظار این است که نقش کلیدی خود را در حامیت از بازیکنان و ارتقاء رشد ورزش تنیس در 

رستارس جهان از طریق فعالیت هایی در داخل و خارج از زمین بازی ایفا کند.

کیاموتورز، مســئولیت تهیــه ی بهرتین خدمات حمل و نقل را از اولیــن روز همکاری اش با 

اپن اســرتالیا به عهده داشته است. هر ســال، بیش از 100 خودروی جدید کیا در اختیار 

اپن اســرتالیا قرار می گیرد تا از حمل و نقل ایمن و راحت برترین تنیســورهای جهان، افراد 

مهم و مقامات رســمی و رســانه ای در طول این تورمننت اطمینان حاصل شــود. عالوه بر 

تهیــه خودروهای مناســب، کیا موتورز از آخرین تولیداتش در ملبورن پارک شــهر میزبان و 

از پیرشفته ترین تکنولوژی ها و هرنی ترین سبکش در مقابل مخاطبان بین املللی رومنایی 

می کند.
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برگزاری طرح زمستانه ی بازدید خودروهای کیا 
در آذر ماه سال جاری

واحــد خدمــات پــس از فــروش رشكــت اطلس خــودرو، هم زمــان بــا هفتمیــن ســالگرد فعالیــت 

رشکــت اطلس خــودرو بازدیــد كلــی و سیســتم گرمایشــی خودروهــای كیــا را به صــورت رایگان 

برگزارکــرد و در ایــن طــرح کــه از پانزدهــم آذر ســال جــاری آغــاز شــد، نــه تنهــا خودروهــای 

رشکتــی بلکــه کلیــه ی خودروهــای کیــا در رسارس کشــور از خدمــات آن اســتفاده کردنــد.

پوریــا میر آفتابــی، مدیــر خدمــات پــس از فــروش اطلس خــودرو در گفتگویــی با خرنــگار پیک 

اطلــس اعــالم منــود: »خدمــات ایــن طــرح عبــارت بودنــد از مــواردی چــون بازدید فنــی رایگان 

خــودرو و هم چنیــن از تخفیفــات ویــژه ی طــرح شــامل اجــرت رسویس هــای دوره ای، تعویــض 

روغــن موتــور و مکمل هــای شستشــوی BG سیســتم های موتــور، گیربكــس اتوماتیــك، 

سوخت رســانی و هیدرولیــك فرمــان.«

ــاز  ــای مج ــی 93/9/27 در عاملیت ه ــخ 93/9/15 ال ــرح از تاری ــن ط ــت ای ــر اس ــه ذک الزم ب

رسارس كشــور، جهــت كلیــه ی خودروهــای كیــا ) رشكتــی و غیررشكتی( برگزار شــد وگزارشــات 

آن در شــامره آتــی انعــکاس خواهــد یافــت. 

رشکــت اطلس خــودرو، دو ســال پیاپــی موفــق بــه کســب رتبــه یــک ارزیابــی خدمــات پــس از 

فــروش ارزیابــی رشکــت بازرســی و کیفیــت ایــران در ســال های 92 و 93 شــده اســت.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



در بازار رقابتی امروز، دنیا مملو از انتخاب های بی پایان و گزینه های متفاوت برای مشــریان 

اســت؛ از یــك ســو برندها در بازار بــا چالش و نفــوذی تاثیرگذار بر اذهــان مخاطبان مواجه 

شده اند و از سوی دیگر هزینه های رسسام آور بازاریابی و تبلیغات، رشکت ها را به جستجوی 

راه حل های جدیدتر و موثر تری تشویق می کند. از جمله  ی این راه حل ها، جلب مشاركت سایر 

برندها برای هم افزایی بیشر در حوزه بازاریابی یكدیگر است. " ترکیب قوی ترین وجه متایز 

محصول یا رسویس خود با بهرین برند مکمل در راستای معرفی محصوالت و خدمات جدید 

رشکت اصلی ترین دلیل با مشــاركت های گوناگون در حوزه ی بازاریابی است". به بیان دیگر، 

ارزش بالقوه ای که از طریق اجرای این گونه طرح ها برای برندها ایجاد می شود، می تواند بسیار 

با ارزش تر از تالش های انفرادی برندها در راستای اهداف تجاری خود باشد.

ــز  ــکار نیـ ــای همـ ــه برندهـ ــارکتی کـ ــازی مشـ در برندسـ

نامیـــده می شـــوند، دو رشکـــت بـــا هـــم متحـــد شـــده و 

ـــد  ـــات جدی ـــا خدم ـــول ی ـــد محص ـــم و تولی ـــکاری ه ـــا هم ب

هم افزایـــی بازاریابـــی ایجـــاد می کننـــد. 

امـــا طرح هـــای مشـــرتک بازاریابـــی، بـــه طرح هایـــی 

ــد از  ــت، دو برنـ ــل دو رشکـ ــه حداقـ ــود کـ ــه می شـ گفتـ

ــان هـــدف  ــا مخاطبـ ــاوت بـ ــات متفـ ــوالت و خدمـ محصـ

یکســـان و یـــا مشـــرتک، در راســـتای اهدافـــی مشـــرتک 

رشکت هـــا،  طرح هـــا،  ایـــن  در  می مناینـــد.  برگـــزار 

ــان و از  ــک زمـ ــود را در یـ ــات خـ ــا خدمـ ــوالت و یـ محصـ

طریـــق یـــک طـــرح تبلیغاتـــی معرفـــی می مناینـــد. 

رشکت هـــا در ایـــن طرح هـــا، ســـعی دارنـــد اعتـــامد و 

توجـــه مشـــرتیان را از طریـــق حســـن شـــهرت یکدیگـــر 

جلـــب مناینـــد.

  تفاوت بازاریابی مشارکتی 

)Collaborate Marketing( با برندینگ مشارکتی 

)Collaborative Branding( چیست؟

در حالــی کــه هــر دو روش شــامل مشــارکت بیــن دو برنــد 

اســت و بــه دنبــال هم افزایــی افزایــش بازاریابــی هســتند، 

ــر  ــارکتی از نظ ــی مش ــارکتی و بازاریاب ــازی مش ــا برندس ام

اجرایــی بــا هــم تفــاوت دارنــد.

ــج  ــرای تروی ــر ب ــد هم فک ــن دو برن ــارکتی بی ــی مش بازاریاب

محصــوالت و یــا خدمــات یکدیگــر رخ می دهــد؛ در حالــی 

کــه یــک محصــول ترکیبــی ایجــاد منی کننــد. 

امــا برندســازی مشــارکتی عبــارت اســت از یــک محصــول 

ــاط  ــا ارتب ــد و ی ــام برن ــک ن ــش از ی ــا بی ــک ب ــت ت ــا خدم ی

یــک محصــول بــا کســی غیــر از تولیدکننــده ی اصلــی آن 

ــا  ــد ت ــم می کن ــد فراه ــک برن ــرای ی ــی ب ــع فرصت و در واق

چرایی اهمیت انجام 
طرح های مشترک برندینگ و 
بازاریابی بسیار ساده است: 
"ترکیب قوی ترین وجه تمایز 

محصول یا سرویس خود 
با بهترین برند مکمل در 

راستای معرفی محصوالت و 
خدمات جدید شرکت"

بازاریابی مشارکتی یا برندینگ مشارکتی؟
تهیه و تنطیم:
مرضیه کثیری
سمــت:

مـدیــر 
واحد بازاریابی

ــد  ــادار برن ــرتیان وف ــه مش ــود را ب ــات خ ــول و خدم محص

ــد. ــی کن ــر معرف دیگ

Partner شناسایی پارترن  

اگــر بــه دنبــال همــکاری در یــک بازاریابــی مشــرتک 

برندهــای  از  لیســت  یــک  ابتــدا می بایســت  هســتید، 

ــد.  ــاب کنی ــود را انتخ ــول خ ــا محص ــط ب ــوب و مرتب محب

ــد  ــر خواه ــه موثرت ــد، نتیج ــدود باش ــت مح ــن لیس ــر ای اگ

ــا یکدیگــر  ــت ب ــال رقاب ــه دنب ــت شــام ب ــن حال ــود. در ای ب

نیســتید، بلکــه بایــد مکمــل هــم باشــید. مطمئنــا برنــدی 

و  مشــابه  بازاریابــی  ایدئولوژی هــای  مخاطبــان،  بــا 

موفقیــت  مختلــف  متفــاوت  خدمــات  یــا  محصــوالت 

ــرن  ــک پارت ــاب ی ــا انتخ ــی آورد. ام ــان م ــه ارمغ ــیاری ب بس

بــرای برندســازی مشــرتک، بســیار مهم تــر و پیچیده تــر 

اســت و هــدف ترکیــب قــدرت دو برنــد بــه منظــور افزایــش 

تعــداد مرصف کننــدگان، مقاوم تــر کــردن و یــا ترکیــب 

ــه یــک  ــا برندهــا در نتیجــه ارائ ــف مرتبــط ب خــواص مختل

محصــول واحــد اســت. حفــظ بودجــه و منابــع از اهمیــت 

ــرای  ــد پذی ــداران شــام بای خاصــی برخــوردار اســت و خری

برنــد رشیــک شــام باشــند و بالعکــس. هنگامی کــه رشیک 

ــرای  انتخــاب می کنیــد، یکسان ســازی و یكپارچه ســازی ب

کمپیــن بازاریابــی قبــل از هــر چیــز دیگــری مهــم اســت.

ــی قــوی داشــته باشــند،  ــک اطالعات ــد بان اگــر هــر دو برن

ــه  ــان را ب ــگاه داده هایش ــا و پای ــد فعالیت ه ــا می توانن آن ه

هــم معرفــی و فرصت هــای جدیــدی بــرای هــم فراهــم 

کننــد. هم چنیــن دسرتســی بــه منابــع و اعتبــار را افزایــش 

دهنــد. بازاریابــی مشــارکتی، اجــازه ی دسرتســی بــه یــک 

بانــک اطالعاتــی کامــل از مشــرتیان جدیــد را می دهــد و 

بــه همیــن دلیــل از نظــر رصفه جویــی زمــان موثــر اســت.

در بازاریابــی یــک محصــول یــا خدمــات، همیشــه بودجه ی 

ــارکتی  ــازی مش ــای برندس ــدارد. فرصت ه ــود ن ــی وج کاف

اجــازه ی راه انــدازی یــک محصــول یــا خدمــات جدیــد 

ــان را  ــام و رشیک ت ــن ش ــده بی ــهیم ش ــای تس ــا هزینه ه ب

ــا بــه كارگیــری برندســازی مشــارکتی، امــکان  می دهــد. ب

ــه  ــا مشــرتیان جدیــد افزایــش می یابــد و ب ایجــاد روابــط ب

قلمــروی ناشــناخته ی برنــد رشیک تــان وارد می شــوید. 

هنگامــی کــه دو برنــد گــرد هــم می آینــد، کنجــکاوی مــردم 

در مــورد نتیجــه ی آن طبیعــی اســت. 

ــش  ــور افزای ــودرو به منظ ــت اطلس خ ــتا رشك ــن راس در ای

جــاری،  ســال  در  بازاریابــی  فعالیت هــای  هم افزایــی 

اقــدام بــه اجــرای طــرح مشــرتك بازاریابــی بــا بانــك 

ــوان  ــه عن ــوی 2015 ب ــودروی ری ــه خ ــود، ک ــیان من پارس

و شــعار کمپیــن  تعییــن شــد  برتــر کمپیــن  جایــزه ی 

"کارتخــوان پارســیانی، ماشــین آنچنانــی " بــر ایــن اســاس 

ــانه های  ــه ی رس ــور در کلی ــن مذک ــد. در کمپی ــاب ش انتخ

ــم از  Above the line( ATL(و  ــرتیان اع ــا مش ــی ب  ارتباط

)BTL)Below the line  ، نــام رشکــت اطلس خــودرو و 

بانــک پارســیان در کنــار هــم آمد. اشــاره بــه این نکتــه حائز 

اهمیــت اســت کــه بانــک در ایــن كمپیــن رویکــرد هدیــه ی 

رصف بــه خودروهــا نداشــته و بــرای مشــرتیانش ارزش ویژه 

ــه  ــی را ب ــا خودروی ــرای کســب اعتــامد آنه ــل شــده و ب قائ

ــر  ــالوه ب ــه ع ــت ک ــرده اس ــاب ک ــزه ی آن انتخ ــوان جای عن

ــه  ــی عرض ــط رشکت ــازار توس ــدش در ب ــژه ی برن ــگاه وی جای

ــرصف  ــور م ــی در خ ــس از فروش ــات پ ــه خدم ــردد ک می گ

کننــده ارائــه می کنــد. هم چنیــن از مثال هــای دیگــر 

فعالیت هــای رشكــت بازاریابــی می تــوان بــه هفتمیــن 

دوره ی قرعه كشــی مــرصف كننــدگان محصــوالت گلســتان 

اشــاره منــود كــه ســه دســتگاه خــودروی پیكانتــو بــه عنوان 

هدیــه ی آن در نظــر گرفتــه شــد.
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آشنایی با اعضای جدید و ارتقا یافته خانواده ی اطلس خودرو

بهزاد نویداننام و نام خانوادگی: 
1360/01/12تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی اقتصاد صنعتیمیزان تحصـیالت:
سرپرست منابع انسانیزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
گسترش  شركت  در  انسانی  منابع  سرپرست 
ارتباطات تالیا و سرپرست اداری و منابع انسانی 

در شركت بهستان پخش به مدت دو سال و نیم

مجموعه ای جوان متشكل از کارکنان و مدیرانی جوان و محصوالتی 

جوان پسند بی گامن نویدبخش و شایسته ی آینده ای طالیی است 

كه آرزوی قلبی متامی اعضای خانواده اطلس خودرو است. 

بهزاد بی غمنام و نام خانوادگی: 
07/21/ 1368تـاریخ تـولـــــد:

لیسانس حسابداریمیزان تحصـیالت:
كارشناس حسابداریزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
دكتر  شهید  بیمارستان  حسابداری  كارشناس 

بهشتی شهرستان مراغه

روزترین  به  و  معروفرتین  از  یک  خودرو،  اطلس  رشکت 

رشکت های خودرویی در کشور عزیزمان ایران است. امیدوارم 

بتوانم با تالش و پشتکار، قدمی هر چند کوچک در پیرشفت 

و رسیدن به اهداف بلند مدت رشکت اطلس خودرو بردارم.

اطلس خودرو 
شایسته ی

 آینده ای طالیی

اطلس خودرو جای 
پیشرفت و رسیدن به 

اهداف بلند مدت 
عباس حسین کالنتر       نام و نام خانوادگی: 

1354/12/07       تـاریخ تـولـــــد:
لیسانس مهندسی مكانیك میزان تحصـیالت:
سرپرست خدمات ویژه  زمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
در  محصـول  مهندسـی  واحـد  كارشـناس 
شـركت خودروسـازان فتـح بـه مـدت یک سـال، 
كارشـناس اداره ی فنی و مهندسـی و سرپرست 
بـه  سـایپا  شـركت  در  قطعـات  كیفیـت  كنتـرل 
مالـی  خسـارت  كارشـناس  سـال،  یـازده  مـدت 
اتومبیـل و صـدور مسـئولیت در شـركت بیمه ی 

ملـت بـه مـدت سـه سـال

رشكت اطلس خودرو در واردات محصوالت خودرویی و 

ارائه ی خدمات پس از فروش مطلوب، یكی از رشكت های 

پیشتاز است. امید است با به كارگیری همه ی تالش 

خود، بتوانم به عنوان عضوی موثر در پیشرد اهداف 

سازمان فعالیت منایم.

شرکت اطلس خودرو، 
یکی از شرکت های 

پیشتاز

اطلس خودرو از جمله ســازمان هایی است 

کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بیــن 

نیروهای انســانی حــرف اول را می زند. به 

عبارتی شعار این رشکت یعنی »پشتیبان 

همچون خانواده« که معرف آرمان او نسبت 

به مشــریان اســت، دربــاره ی مدیریت 

داخلی ســازمان نیز صدق می کند؛ از این 

رو توجه بــه زحامت گذشــته ی کارکنان، 

پاس داشت دســتاوردهای زمان حال آنها 

و اســتقبال از رسمایه های جدید رشکت 

که با حضور آنها آینــده ی جدیدی تجربه 

خواهد شــد، از خط مشی های مدیران این 

رشکت است. 

»معرفــی اعضــای جدید اطلس خــودرو و 

اطالع رسانی ارتقاءهای سازمانی همکاران« 

بخشی اســت که به نرشیه ی پیک اطلس 

اضافه شــده اســت تا هم بــه همکارانی 

که بــه تازگی بــه مجموعه پیوســته اند، 

خوش آمد بگوییم و هم با تغییرات درون 

رشکتی آشنا شویم.

رضا مسعودی فردنام و نام خانوادگی: 

كارشناس گارانتیسـمــت ســـــابـق:

سرپرست گارانتیسـمــت جــدید:

احمد داوودینام و نام خانوادگی: 

نگهبانسـمــت ســـــابـق:

تكنسین مرکز تماسسـمــت جــدید:

زمینه فعالیتسمت اشتباهنام و نام خانوادگی

كارشناس تحقیقات بازارمسئول تحقیقات بازارمجتبی ضیائی

كارشناس ارتباطاتمهسا جنابی مطلق
كارمند ارتباطات واحد 

انفورماتیك

كارمند بیمه و گارانتیكارمند اسناد و مداركامیر سمیعی

ه
صالحی

ا

نرشیه پیک اطلس به اطــالع مخاطبان ارجمند 
میرســاند که در شــامره پیشــین این نرشیه 
پــاره ای از اطالعــات مربــوط به پرســنل جدید 
اشــتباه درج شــده بود کــه بدینوســیله این 

اطالعات به رشح روبرو اصالح می گردد:

یلـدا شـب  تـصـویری  گـزارش 
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در امتداد اطلسدر امتداد اطلس



سهم مثال زدنی و پایدارکیا در رابطه با محیط زیست؛ 

تحقق عشق بشری،  جامعه ی پایدار،  
مسئـولیـت اجتمـاعـی شـرکت ها

تـا کنـون جهـت افزایـش آسـایش و راحتـی مـردم در حرکـت، اقدامـات زیـادی توسـط کیـا صـورت 

گرفته اسـت. تعهدکیا ارتقاء سـطح زندگی افراد، با ارائه ی راه حل های حرکتی خالقانه،  مسـتحکم و 

متداوم اسـت؛ اما گذشـته از آن، محیط زیسـت نیز از دل مشـغولی های این رشکت است. به عنوان 

شـهروندان بـا مالحظـه ی جهان،  این رشکت می خواهد سـهمی مثال زدنی و پایـدار در رابطه با محیط 

زیسـت داشته باشد.

  قسمت نخست

  کیا در لیست بهرین برندهای سبز جهانی 

سال 2014 

 کیا موتــورز ســی و پنجمیــن جایــگاه فهرســت اینرتبرنــد

Interbrand  را در بیــن 50 برنــد برتــر ســبز جهانــی ســال 

2014، از آن خــود کــرد؛ ایــن یعنــی دو پلــه ی صعــود 

بــرای خودروســاز کــره ای در رتبه بنــدی عملکــرد زیســت 

ــن  ــا ارزش تری ــد از ب ــن 100 برن ــداری در بی ــی و پای محیط

برندهــای جهانــی. اینرتبرنــد Interbrand کســب و کارهــا 

را بــر اســاس درک بــازار و عملکــرد زیســت محیطــی واقعــی 

ــد. ــی می کن ــش ارزیاب ــوالت و خدمات ــت و محص رشک

کیــا از ســال 2006، مدیریــت محیــط زیســتی را همــراه بــا 

ــام  ــاپیش مت ــت، پیش ــی و کیفی ــت طراح ــر مدیری ــد ب تاکی

راهردهــای مدیریتــی برنــدش قــرار داده اســت. تحــت 

ایــن رشایــط،  کیــا گام هــای بلنــدی در راســتای بهبــود 

عملکــرد خودروهایــش،  بــا مترکــز شــدید بــر ارتقاء بهــره وری 

ســوخت و یــک هــدف دراز مــدت بــرای تولیــد خودروهایــی 

بــا انتشــار صفــر آالیندگــی،  برداشــته اســت. کیــا، همچنین 

ــه کــرده اســت؛ نخســتین خــودروی  ســول Soul EV را ارائ

متام الکرتیکــی بــدون انتشــار آالیندگــی کــه در ســال 

2014 در رسارس جهــان بــه فــروش رســید. در نتیجــه ی این 

ســعی و تــالش،  کیــا همچنــان بــه عنــوان رهــر و پیشــتاز در 

ــود. ــوب می ش ــت محس ــط زیس ــداری محی ــش پای بخ

ــادی و  ــن،  اقتص ــی ایم ــا خودروهای ــد ت ــالش می کن ــا ت کی

دوســت دار محیــط زیســت تولیــد کنــد. کارمنــدان کیــا در 

رسارس جهــان بــرای اطمینــان از عملکــرد زیســت محیطــی 

ــد. ــالش می کنن ــب و کار ت ــن کس ــای ای ــام جنبه ه در مت

  ماموریت: پایداری

شکل دادن به پایداری آینده ی ما.

  منادها: اکو برند و اکو گرین
کیاموتــورز در ســال 2009، برند دوســت دار محیط زیســت، 

 اکو دینامیــک،  خــود را روانــه ی بــازار کــرد و متعهــد شــد تــا 

ایــن رونــد را بــرای رســیدن بــه انتشــار صفــر آالینــده ادامــه 

ــد  ــورز یــک سیســتم اکو برن دهــد. در ســال 2012،  کیاموت

)برنــد دوســت دار محیــط زیســت( جدیــد ارائــه و همچنیــن 

ــا شــکلی ســاده و آیرودینامیــک طراحــی  ــدی ب منــاد جدی

کــرد کــه بیانگــر تصویــر دوســت دار محیــط زیســت و 

 ECO Green اســت. اکــو گریــن Futuristic آینده نگــر
)ســبز محیــط زیســتی(، رنــگ منحــرص بــه فــرد ایــن منــاد 

جدیــد،  جهــت کامــل کــردن ایــن طــرح اعــال و نیــز بهبــود 

دیــد انتخــاب شــد.

  برند اصلی: اکودینامیک
واژه ی » اکــو«،  دال بــر »محیــط زیســت« و »اقتصــاد«،  در 

ــوق  ــک« )حق ــالح »اکودینامی ــک« اصط ــا »دینامی ــب ب ترکی

ــن  ــد ای ــی از تعه ــه حاک ــازد ک ــا( را می س ــد کی ــهام برن س

رشکــت بــه داشــنت ســهمی قابــل توجــه در قبــال تعهــد بــه 

ــت. ــی اس ــت جهان ــط زیس ــت و محی برشی

  زیر برند: خودروهای هیربیدی 
کیاموتورز که در سال 2009 تولید خودروهای هیریدی اش را 

با معرفی رساتو هیریدی آغاز کرده بود،  در سال 2011، اپتیام 

و در سال 2013،  را   Ray الکرتیکی و خودروی  هیریدی 

کادنزا هیریدی را ارائه کرد. عالوه بر این،  رشکت کیاموتورز، 

 ارائه ی سول )Soul )EV را در برنامه ی سال 2014 دارد. در 

کنار همه ی اینها،  کیاموتورز موهاوی آزمون- محور )خودروی 

الکرتیکی پیل سوختی( را نیز از سال 2008 دارد.

  ارزش های مرکزی: انتشار صفر آالینده

محصوالت/  تکنولوژی

-  ارائه ی خودروی اکو برای عملکرد دینامیک

ــک  ــر اکودینامی ــردن تصوی ــده ک ــال زن ــه دنب ــورز ب کیاموت

ECO dynamics )حرکــت و فراتــر(، بــا بــه نتیجــه رســاندن 

ــز و  ــده،  متای ــر آالین ــار صف ــون انتش ــزی چ ــای مرک ارزش ه

پویایــی از طریــق نوآوری هــای تکنولوژیــک متــداوم در رابطه 

بــا آالیندگــی پاییــن و بهــره وری ســوخت باالســت.

Eco Corporate فعالیت های سازمانی

- تاســیس مرکــز محیــط زیســتی کیا بــا هدف ایجــاد محیط 

پایــدار بــرای آینــده ای بهــرت و محیط زیســتی جهانی

عنـوان  بـه  خـود  نقـش  گسـرتش  دنبـال  بـه  کیا موتـورز 

برنـدی دوسـت دار محیـط زیسـت، اسـت و ایـن هـدف را بـا 

و  پایـدار  زیسـت محیطـی  فعالیت هـای  عهـده گرفـنت   بـر 

داوطلبانه Voluntary ،  بر اسـاس تعهد خالصانه و مستحکم 
کیـا به محیط زیسـتی پایدار در آینـده، دنبال می کند.

کیا تلاش می کند تا 
خودروهایی ایمن، 

 اقتصادی و دوست دار 
 منبع:                                                                                          www.kia.comمحیط زیست تولید کند
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تازه های کیا تازه های کیا



 ،Provo دو جایــزه نیــز بــه خودروهــای کیــا تعلق گرفــت. کیــا

یــک خــودروی مفهومــی در بخــش B  کــه در منایشــگاه ژنــو 

2013 رومنایــی شــد، برنــده ی عنــوان »بهرتیــن بهرتین هــا« 

ــی کــه نســل  در بخــش خودروهــای مفهومــی شــد. در حال

ــش  ــده ی بخ ــوان برن ــه عن ــول ب ــور کیا س دوم SUV جمع و ج

طراحــی خارجــی برنــد برگزیــده شــد. اهــداء جوایــز در 

منایشــگاه خــودروی پاریــس صــورت گرفــت.

هیــأت داوران در توضیــح انتخــاب »تیــم ســال« گفــت: »پیــرت 

رشایــر و تیــم بین املللــی اش در طــول چنــد ســال گذشــته 

ــباع  ــر اش ــه ظاه ــی ب ــد. در محیط ــام داده ان ــی انج کار بزرگ

ــه ســبک  ــا، آن هــا ب ــد کی ــرای برن شــده از ترکیــب و شــکل ب

طراحــی منحــرص بفــردی بــرای ایــن برنــد دســت یافتنــد کــه 

کامــال متامیــز و قابــل تشــخیص اســت.«

پیــرت رشایــر گفــت: »ایــن پیــروزی ســه گانه، ستایشــی 

خارق العــاده از کار تیــم طراحــی ماســت کــه بی شــک الیــق 

ایــن موفقیــت هســتند. مــن از کســب ایــن جوایــز هیجــان 

زده ام و بــه تیمــم افتخــار می کنــم.«

»در طراحــی خودرویــی درجــه یــک تصادفــی رخ منی دهــد؛ 

ــه و  ــاس عالق ــر اس ــداوم ب ــد م ــک فراین ــول ی ــن کار محص ای

توجــه بــه جزئیــات اســت و تنهــا بــا تبــادل فعاالنــه ی ایده هــا 

ــی  ــه معن ــوان ب ــا می ت ــایر حوزه ه ــرات از س ــنت تاثی و پذیرف

ــه ی  ــه، روحی ــن جنب ــا مهم تری ــود. ام واقعــی کلمــه خــالق ب

تیــم اســت کــه می توانــد فاصله هــای بیــن قاره هــا را بــه هیــچ 

تقلیــل دهــد. تیــم طراحی کیــا، متشــکل از افرادی از بیســت 

ــا ایــن حــال هــر  ــان و فرهنــگ مختلــف اســت- ب ملیــت، زب

یــک از افــراد ایــن تیــم یــک انگیــزه ی قوی مشــابه بــرای خلق 

چیــزی کــه بتــوان آن را بی کــم و کاســت کیــا نامیــد،  دارنــد.«

 :B ستاره های طراحی سگمنت  

مدل مفهومی Kia Provo و Kia Soul جدید

عضالنــی،   طراحــی  بــا   Kia Provo مفهومــی  مــدل 

ــن  ــت. ای ــز اس ــال متامی ــش Sleek کام ــک و براق آیرودینامی

ــی  ــز طراح ــه در مرک ــگمنت B ک ــرتی س ــودروی 3.88 م خ

ــت،  ــده اس ــی ش ــان طراح ــورت آمل ــا در فرانکف ــی کی اروپای

ــی  ــلیقه های اروپای ــق س ــال مطاب ــه کام ــت ک ــی اس خودروی

ــل  ــه نس ــت ک ــده اس ــق ش ــه ای خل ــه گون ــده و ب ــاخته ش س

جدیــدی از کوپه هــای اســپورت قدیمــی را ارائــه دهــد.

خــودروی کیــا پــروو Kia Provo، همــه ی امتیــازات مربوط به 

پیرشفته تریــن تکنولوژی هــا و مــواد درجــه یــک، نظیــر نیروی 

محرکــه ی هیریــدی چهــار چــرخ هوشــمند را داراســت. 

  204 psــدرت ــا ق ــور Turbo GDI ب ــک موت ــودرو، ی ــن خ ای

ــای  ــه در زمان ه ــی ک ــور الکرتیک ــک موت ــا ی  )kW 150(را ب

ــد و در  ــب وارد می کن ــای عق ــه چرخ ه ــی ب ــروی اضاف الزم نی

عیــن حــال امــکان حرکــت بــا رصفــا موتــور الکرتیکــی و بدون 

آالیندگــی در رسعت هــای پاییــن را فراهــم مــی آورد،  ترکیــب 

کــرده اســت. 

ــزه ی  ــوان و جای ــن عن ــول Kia Soul،  ای ــورد کیاس ــا در م ام

ــزه ی طراحــی معتــری اســت کــه ایــن  اخیــر،  ســومین جای

کیا و سه جایزه ی طراحی 
2014 پاریس  نمایشگاه  از 

ــرای  ــان ب ــی آمل ــن طراح ــط انجم ــه توس ــاالنه ک ــی س ــی بین امللل ــت طراح ــورز در رقاب کیا موت

ــی  ــای خودروی ــت برند ه ــزرگ رقاب ــدگان ب ــان برن ــد، در می ــزار  ش ــی برگ ــای خودروی برنده

)Automotive Brand Contest( ســال 2014 قــرار گرفــت. داوران مســتقل ایــن جایــزه، کیــا را در 

ســه بخــش برنــده اعــالم کردنــد.

تیــم طراحــی کیــا بــا رهــربی پیــر رشایــر، رئیــس و طــراح ارشــد رشکــت کیا موتــورز و گــروه 

ــان، از آن  ــاره ی جه ــرای ســاخته هایش در ســه ق ــوان »تیــم ســال« را ب ــور، عن ــدای موت هیون

خــود کــرد. مراکــز طراحــی کیا موتــورز در کــره، کالیفرنیــا و آملــان قــرار دارنــد.

 red و جایــزه ی IF خــودرو بعــد از جایــزه ی طراحــی محصــول

ــل دوم  ــی نس ــی خارج ــت. طراح ــرده اس ــود ک dot از آن خ

ایــن خــودرو در مرکــز طراحــی کیــا واقــع در ایرویــن کالیفرنیــا 

صــورت گرفتــه اســت. در مقایســه بــا کیــا ســول اولیــه،  ایــن 

خــودرو،  خودرویــی کامــال جدیــد بــا طراحــی جدیــد اســت- 

امــا شــخصیت و ویژگی هــای متامیــز آن حفــظ شــده اســت: 

ــک  ــض،  گرافی ــانه های عری ــتوار،  ش ــن و اس ــت مطم وضعی

پنجــره ای خــاص،  جایــگاه بــاالی چراغ هــای عقبــی و ارتفــاع 

ســواری SUV ماننــدش. در قســمت داخلــی،  کــه طراحــی آن 

توســط تیــم طراحــی فرانکفــورت صــورت گرفتــه  اســت، البتــه 

بــا همــکاری تیــم منیانــگ کــره،  بــا یک طراحــی شــیک،  مواد 

بــا کیفیــت و عنــارص راحتــی جدیــد روبــه رو هســتیم؛ ماننــد 

ــل  ــی قاب ــو، صندل ــی در قســمت جل ــه ی هــوای صندل تهوی

تنظیــم الکرتیکــی بــرای راننــده و فرمــان حرارتــی.

  انجمن طراحی آملان: 

سنتی طوالنی در رقابت طراحی

 )Automotive Brand Contest( ــد خودرویــی رقابــت برن

ــت  ــه رسع ــت، ب ــده اس ــذاری ش ــال 2011 پایه گ ــه در س ک

تبدیــل بــه یکــی از معترتریــن مســابقات طراحــی شــد. ایــن 

 Rat( رقابــت توســط انجمــن طراحــی آملــان برگــزار می شــود

ــاز  ــوان آغ ــه عن ــال 1953 ب ــه در س fürFormgebung( ک

ــت  ــت کــردن رقاب ــرای تقوی ــدرال آملــان ب ــه کار مجلــس ف ب

طراحــی در اقتصــاد آملــان، تاســیس شــد.

ایـن موسسـه ی مسـتقل از سـوی بیـش از 200 رشکـت از 

آملـان و سـایر کشـورها حامیـت می شـود. درهـای رقابـت 

برنـد خودرویـی بـر روی متـام رشکت هـای فعـال در صنعـت 

خودروسـازی و رشکایشـان در صنایـع حامـی و زمینه هـای 

طراحـی و ارتباطـات برنـد،  بـاز اسـت. جوایـز ایـن رقابـت در 

ده بخـش و چهـار بخـش جوایـز ویـژه ی کل طیـف طراحی را 

- از طراحـی خـودرو و مدل هـای مفهومـی گرفتـه تـا طراحـی 

برنـد و شـبکه چندرسـانه ای Multimedia Networking تا 

ـ در بـر می گیـرد. کمپین هـا و رویدادهـا 

www.kia.com                                                                                          :منبع 
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نگاهی به افتخارات و جوایز کیا در سال 2014

کیا، همچنان در حال رشد و پیرشفت است. این رشکت خودروسازی، نه تنها یکی از برندهایی 
است که رسیع ترین رشد را داشته، بلکه یکی از بزرگ ترین برندهای ایاالت متحده محسوب 
می شود. برای فهم چرایی آن فقط کافی است نگاهی به خط تولید خودرویی کیا بیندازید؛ خط 
تولیدی هیجان انگیز که به طور مداوم در حال ارتقاء یافنت است. به طوری که خودروهای جدید 

صنعت خودروسازی را تحت تاثیر قرار داده و از آن مهم تر، رانندگان را به هیجان آورده است.

  کسب جایزه ی باالترین امتیاز ایمنی 
همـه ی خودروهـای کیـا دارای سیسـتم قفـل کننـده 

)پیـش کشـنده( کمربنـد در صندلی هـای جلویـی،  

کیسـه های  جلویـی،   دوگانـه ی  هـوای  کیسـه های 

هـوای جانبی جلویی و بسـیاری سیسـتم های ایمنی 

پیرشفتـه ی دیگـر هسـتند. هـر چنـد امیدواریـم کـه 

 شـام هرگـز نیـازی بـه تجربـه ی آن هـا پیـدا نکنیـد.

مدل هـای  کـه  بدانیـد  کردیـد،   پیـدا  هـم  اگـر  امـا 

2013، باالتریـن امتیـاز ایمنـی را از مدیریـت ایمنی 

National Highway Traf�(  ترافیـک بزرگـراه ملـی

fic Safety Administration( و یـا موسسـه ی بیمه 

 the Insurance Institute( بزرگـراه  ایمنـی  بـرای 

کرده انـد. کسـب   )for Highway Safety

  کادنزا و فورته در صدر 
Motor Trend رقابت های موتور ترند

  ،Motor Trend فول سـایز  سـدان های  رقابـت  در 

کادنـزا   ،300s کرایسـلر  و  اولـون  تویوتـا  حضـور   بـا 

در صـدر قـرار گرفـت. سـدان فورتـه نیـز یک بـرد را به 

نـام خـود ثبـت و توجـه داوران را بـه ترکیـب جـذاب 

مـرصف بهینـه ی سـوخت و ویژگی هـای منحـرص بفرد 

خـود جلـب کرد.

  کیا برنده ی بزرگ 

)PWC( مسابقات جهانی پیرلی

در  حضور  سال  چند  از  بعد  تنها  آمریکا،  کیاموتورز 

جهانی  قهرمانی  مسابقات  برنده ی  عنوان  مسابقات، 

پیرلی )PWC( در سال 2014 را از آن خود کرد. این 

مسابقات  مطرح ترین  و  بزرگ ترین  از  یکی  مسابقات 

خودرویی جهان است. در سال 2010، کیا در آغاز با 

کینتیک موتوراسپورت Kinetic Motorsports، یک 

جورجیا  در  که  جهانی  سطح  در  مسابقه ای  سازمان 

مستقر است، تیمی تشکیل داد که رسآغاز آنچه امروز 

ما به عنوان تیم مسابقه ای کیا می شناسیم، بود. کیا 

نخستین برند کره ای است که عنوان قهرمان PWC را 

به دست آورده است.

برابر  در  مسابقات  این  در  کیا،  مسابقه ی  تیم 

رسسخت ترین تیم های مسابقات خودرویی جهان قرار 

داشت و با تیم هایی نظیر فورد، شورلت، پورشه، استون 

 Optima SX( مارتین و نیسان رقابت کرد. اما کیا اپتیام

Turbo( پس از این که مدعی مسابقات بزرگ جهانی 

پیرلی ))Grand Touring Sport )GTS( و مسابقات 

سازندگان خودرو ))A )Touring Car A )TC�A در دو 

Miller Motors� تهفته ی پیش در میلر موتوراسپور

ports Park توئل ایالت یوتا در فصل پایانی شد، خود 

را اثبات کرد. بدین ترتیب رانندگان کیا، مارک ویلکینز 

و نیک جانسون بعد از کسب جایگاه دوم این مسابقات 

در سال گذشته، امسال جایگاه نخست را از آن خود 

کردند و این افتخار به مجموع افتخارات تیم مسابقه ای 

کیا از سال 2012 یعنی زمانی که به عنوان نخستین تیم 

کره ای به مسابقات جهانی پیرلی پیوست، اضافه شد.

کیا، همچنان در حال رشد 
و پیشرفت است. این 
شرکت خودروسازی، نه تنها 
یکی از برندهایی است که 
سریع ترین رشد را داشته، 
بلکه یکی از بزرگ ترین 
برندهای ایالات متحده 
محسوب می شود

   کسب عنوان»بهرین بازار انبوه 
در مطالعه ی کیفیت کلی چشم انداز 

اسراتژیک 2014«
مطالعه ی  در  انبوه  بازار  » بهرتین  عنوان  برنده ی  کیا، 

 Best(  »2014 اسرتاتژیک  چشم انداز  کلی  کیفیت 

To� 2014 Mass Market in Strategic Vision'ss

tal Quality Study( یا » بهرتین برند جریان اصلی در 

مطالعه ی کیفی کلی چشم انداز اسرتاتژیک 2014« 

Awarded Best Mainstream Brand in Stra�(

Total Quality Study 2014 tegic Vision'ss( شد.

KBB جایزه ی تصویر برند  
 Kelley Blue Book برنـد  تصویـر  جایـزه ی  کیـا، 

نیـز  را  سـال 2014  در    Brand Image Awards

بـرای »بهرتیـن ارزش برند« به دسـت آورد. این جایزه، 

بـه خودروسـازانی تعلق می گیرد کـه در زمینه ی جلب 

توجـه و عالقـه ی خریـداران خودروهـای جدیـد موفق 

عمـل می کننـد. در آوریـل سـال 2014،  کیا موتـورز 

آمریـکا، نخسـتین جایـزه ی تصویر برند را بـرای عنوان 

»بهرتیـن ارزش برنـد« از آن خـود کـرد. کیـا، امتیازات 

در  رصفه جویـی  و  مناسـب  قیمـت  بـرای  را  باالیـی 

مدل هـای  واسـطه ی  بـه  بیشـرت   - سـوخت  مـرصف 

اپتیـام،  ریـو، سـول و فورتـه- ثبـت کـرد.

  کیا در بین 100 برند برتر جهان 
برای سومین سال پیاپی

 5.4 معادل  ارزشی  کسب  با  امسال  کیا،  برند 

میلیارد دالر آمریکا، خود را از جایگاه هشتاد و سوم 

 Interbrand’s Best Global Brands درجه بندی 

در سال 2013 به جایگاه هفتاد و چهارم رساند.

میانگین  محصول،  افزایش  طراحی  پیرشفت های 

خالقانه،  بازاریابی  و  صادراتی  خودروهای  فروش 

موفق و جذاب به عنوان فاکتورهای کلیدی در افزایش 

ناگهانی ارزش برند کیا مورد اشاره قرار گرفتند.
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  کیا دوباره عنوان یکی از بهرین 
برندهای اینربرند Interbrand را 

از آن خود کرد
زیسـت  بـا محیـط  زمینـه ی دوسـتی  در  کیاموتـورز، 

و حفـظ آن، همیشـه یکـی از سـتاره های درخشـان 

در بیـن برندهـای خودروسـازی جهـان بـوده اسـت و 

اخیـرا در بیـن 50 برند جهانی، رتبه ی 35 را از سـوی 

 موسسـه ی مشـاوره بین املللی مدیریـت برند، بهرتین 

برندهـای سـبز جهانـی اینرتبرنـد Interbrand،  بـه 

دسـت آورده اسـت.  کیا، یکی از ده برند خودروسـازی 

اسـت کـه در بیـن 50 برنـد برتـر قـرار گرفته انـد و از 

سـال 2012 در ایـن رتبه بندی سـیر صعودی داشـته 

رتبـه ی 87، سـپس  بـا  سـال 2012  ابتـدا  اسـت:  

در  رتبـه ی 35  و حـاال  در سـال 2013  رتبـه ی 37 

سـال 2014. همیـن گواهـی اسـت روشـن بـر تعهـد 

کیـا نسـبت به تبدیل شـدن به برنـد خودرویـی پایدار 

و سـبز.

نتایـج امسـال را می توان محصول آغاز مطرح شـدن و 

روی کار آمـدن بیشـرت خودروهای »سـبز« دانسـت که 

بـه کیـا کمـک کرده اسـت تـا به عنـوان برنـدی پیرشو 

در زمینـه ی پایـداری ارتقـا یابـد. این موضوع، شـامل 

 Soul EV  سـول کیـا،  الکرتیکـی  خـودروی  اولیـن 

می شـود کـه در منایشـگاه خـودروی شـیکاگو 2014 

در مـاه فوریـه آغـاز بـه کار کـرد و نیـز اپتیـام هیریـد 

بازارهـای  و کادنـزا هیریـد کـه در حـال حـارض در 

منتخـب بـه فـروش می رسـند، را نیـز در بـر می گیـرد.

  کسب جایزه برای لوگوی کیا

CALI�(  کیا موتـورز آمریـکا جایـزه ی ممتـاز کالیفرنیـا

FORNIA EXCELLENCE AWARD( را از موسسـه ی 

SMALL BUSINESS IN�(  کسـب و کارهای کوچـک

STITUTE( بـرای موفقیـت در تجـارت به دسـت آورد. 

 SMALL BUSINESS INSTI� معتـر  موسسـه ی 

 TUTE for Excellence in Commerce )SBIEC(

مشـارکت  و  تعهـد  کـه  می پـردازد  رشکت هایـی  بـه 

کسـب و کارهـای کوچـک را از طریـق خدماتـی کـه 

بـه مشـرتیان و جوامـع آنهـا ارائـه می کننـد،  افزایـش 

از  بعـد  مشـاوران،  و  مدیـران  از  هیأتـی  می دهـد. 

تحقیـق و نظرسـنجی یـک سـاله، در نهایـت کیـا را از 

بیـن سـایر رقبـا انتخـاب کـرد.

  جایزه ی دستاورد طراحی  برای مدیر و 

طراح ارشد رشکت کیا موتورز

پیـرت رشایـر،  مدیـر و طـراح ارشـد رشکـت کیا موتـورز 

و گـروه هیونـدای موتـور،  جایـزه ی معتـر یـک عمـر 

Lifetime Design Achieve�( طراحـ  یدسـتاورد 

 EyesOn Design دیزایـن   آیسـون  از  را   )ment

دریافـت کـرد.

اسـرتاتژی  بـر  نظارتـی اش  کارهـای  بابـت  رشایـر، 

طراحـی جهانـی کیا موتـورز،  در مراسـم اهـداء جوایـز 

موسسـه ی  چشم پزشـکی  چشـم انداز  بزرگداشـت 

Detroit Institute of Ophthalmol�( تدیرتویـ 

ogy’s Vision Honored( مـورد تقدیـر قـرار گرفـت. 

ایـن جایـزه، رشایـر را در زمـره ی طراحـان بین املللـی 

رسجیـو  چـون  طراحـی  اسـطوره های  کـه  داد  قـرار 

پینینفارینا، شـیرو ناکامـورا، والرت دو سـیلوا و جورجتو 

جیوجیـارو از آن جمله انـد. جایـزه ی آیسـون دیزایـن  

EyesOn Design از آن نظـر قابـل توجـه اسـت کـه 

برنـدگان دوره هـای قبلـی، هیـأت داوران را تشـکیل 

می دهنـد. 

رشایـر، از زمـان پیوسـنت اش بـه کیا موتـورز در سـال 

2006، انقالبـی در سـبک ایـن برنـد پدیـد آورد و در 

میـان متـام ویژگی هـای دیگـر جدیدتریـن مدل های 

کیـا، امضـای دماغه  بـری کـه مشـخصه ی مدل هـای 

رهـر  رشایـر،  اسـت.  او  آثـار  از  کیاسـت،  فعلـی 

اسـرتاتژی طراحـی کیـا و هیونـدای اسـت و بـر هـر 

سـه اسـتودیوی طراحـی کیـا در کـره، آملـان و ایاالت 

متحـده نظـارت دارد.

 خطرات ناشی از اسرس ها در بلند مدت
اســرتس یــک عامــل مؤثــر در ســالمت شامســت؛ در واقــع 

اســرتس خطــر ابتــال بــه بیامری هــای قلبــی را تــا 40 

درصــد، خطــر بــروز حملــه ی قلبــی را تــا 25 درصــد و 

خطــر ســکته ی مغــزی را تــا 50 درصــد افزایــش می دهــد؛ 

همچنیــن مطالعــات نشــان می دهــد اســرتس یــک عامــل 

خطــرزا بــرای انــواع خاصــی از رسطــان اســت و حتــی 

ــد.  ــش می ده ــمی کاه ــر جس ــز را از نظ ــدازه ی مغ ان

ترشـح  بـدن  در  اسـرتس  وجـود  به خاطـر  كـه  هورمونـی 

می شـود، باعـث تجزیـه و تخریب سیسـتم بدن شـام از لثه 

گرفتـه تـا قلـب می شـود. بـا توجـه بـه مـوارد اشـاره شـده، 

بیامری هـای مرتبـط بـا اسـرتس هزینـه ای بیـش از 300 

میلیارد دالر در بهره وری از دسـت داده و صورتحسـاب های 

هزینه هـای از  بیشـرت  دالر  میلیـارد   100 آن   پزشـکی 

چاقی obesity در جوامع است.

 مترین خونرسد بودن
ــته  ــزرگ داش ــه ی ب ــی و حرف ــک زندگ ــد ی ــر می خواهی اگ

ــه  ــرتس ب ــا اس ــه ب ــد راه آن مقابل ــر می رس ــه نظ ــید، ب باش

روشــی مناســب اســت.

ــش و  ــای پرچال ــح و موقعیت ه ــان تفری ــاوت می ــب تف اغل

ــه  ــود ك ــخص می ش ــا مش ــی از آنج ــه راحت ــرتس، ب پراس

شــام از آن موقعیــت چــه انتظــاری داریــد. اولیــن راه بــرای 

كاهــش اســرتس ایــن اســت كــه ایــده ای روشــن از آنچــه 

انتظــار داریــد، در اختیــار داشــته باشــید و انتظــارات 

ــد. ــت كنی خــود را مدیری

ــق و  ــراد موف ــن اف ــدی بی ــای کلی ــر از تفاوت ه ــی دیگ یک

ــگاه  ــت. ن ــی اس ــد، خوش بین ــرتس دارن ــه اس ــانی ک کس

خوشــبینانه نســبت بــه نتایــج مشــكالت و یــا حتــی تصــور 

ــش داده و  ــام را كاه ــرتس ش ــه ی كار، اس ــت از نتیج مثب

ــود. ــز می ش ــت نی ــب موفقی ــب كس موج

اگـر شـام بعـد از رفـنت بـه خانـه بـه طـور مـداوم در مـورد 

کارتـان اسـرتس داریـد، زمانـی را بـه برنامه ریـزی نحـوه ی 

از تـرك رشكـت اختصـاص  تـا قبـل  بـا مشـكالت  مقابلـه 

دهیـد. ایـن نخسـتین قدم بـرای كمك به شامسـت تا كار 

را در محـل كار جـای بگذاریـد. انجـام برنامه ریـزی بـرای 

امـور، حتـی بـرای تصمیـامت سـاده ی روزانـه، بـه عنـوان 

مثـال سـاعت ناهـار، بـه شـام كمـك می كنـد، از اسـرتس 

روزانـه ی خـود بكاهیـد.

اگر شـام از آن دسـته افرادی هسـتید كه به خاطر نگرانی 

از در آمـد بسـیار كار می كنیـد، بایـد بدانیـد كـه تحقیقات 

نشـان داده اسـت افزایـش اسـرتس و خسـتگی ناشـی از 

بـا شـادی و احسـاس تندرسـتی كـه ممكـن  اضافـه كار 

اسـت بـا افزایش در آمـد ایجاد شـود، قابل جران نیسـت.

استرس قاتل کار، حرفه و زندگی شما
مترجم:

مریم سدیو
سمــت:

کارشناس 
روابط عمومی

ــا نیمــه شــب كار كــردن و  اگــر شــام جــزء آن دســته از افــراد هســتید کــه فکــر می کنیــد ت

ــا  دامئــا مشــغول بــه كار بــودن بــرای  حرفــه ی career شــام خــوب اســت. امــا بایــد بدانیــد ب

ادامــه ایــن رونــد بــه طــور جــدی بــه حرفــه و ســالمتی خــود صدمــه وارد مــی کنیــد.

بـه نظـر می رسـد بیشـر افـراد موفـق، در زندگـی اسـرس ندارنـد؛ نـه بـه خاطـر این کـه آنها 

هیچـگاه وضعیـت اسـرس زا را تجربـه منی کننـد، بلکـه آنها ابـزاری بـرای مقابله و انتشـار آن 

در دسـت دارنـد. اسـرس یکـی از بزرگ تریـن قاتـالن جهـان امروزی به شـامر مـی رود که بر 

حرفـه ی مـا اثـرات منفـی می گـذارد. بسـیاری از مـردم خودشـان اسـرس را رشـد می دهند و 

تنش همراه آن را دوسـت دارند. اما اثر آن بر روی سـالمت wellbeing جسـمی و روانی را انکار 

می کننـد. ایـن مهـم اسـت کـه متوجه خطـرات ناشـی از اسـرس در دراز مدت باشـیم و امروز 

بـه آن عکس العمـل نشـان دهیم.

  Stress : The Exhilarating killer of your career and life              :منبع 

استرس خطر ابتلا به 
بیماری های قلبی را تا 40 
درصد، خطر بروز حمله ی 

قلبی را تا 25 درصد و خطر 
سکته ی مغزی را تا 50 

درصد افزایش می دهد
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روانشناسی تازه های کیا



در طـی ایـن سـال ها خودروسـازان داخلـی، خودروهـای 

جدیـدی برای پاسـخ به این نیـاز بازار عرضـه ننموده اند اما 

بـازار خودروهـای وارداتـی كالس شـهری بسـیار پرطرفـدار 

بـوده اسـت و خانواده هـا بـرای سـفرهای درون شـهری خود 

از سـوی  رفته انـد.   B و   A بـه رساغ خودروهـای سـگمنت 

دیگـر، بر خالف گذشـته كـه خانم ها این خودروهـا را بیش 

از آقایـان می پسـندیدند، حـال شـاهد آن هسـتیم آقایـان 

و جوانـان و حتـی افـراد میانسـال نیـز بـه ایـن سـگمنت 

خودرویـی روی خـوش نشـان می دهنـد. 

بــه نحــوی كــه آقایــان زیــادی بــا ســنین بــاالی 50 ســال 

و یــا بیــن 20 تــا 30 ســال مشــرتیان پروپاقــرص كیــا 

ــش از  ــن بخ ــای ای ــن خودروه ــده اند. مهم تری ــو ش پیكانت

ــازار را كیــا پیكانتــو و هیوندایــی i20 تشــكیل می دهنــد  ب

ــم  ــود، حج ــك خ ــه ی كوچ ــود جث ــا وج ــته اند ب ــه توانس ك

قابــل توجهــی از بــازار ایــن خودروهــا را از آن خــود كننــد. 

در ســال های 90 و 91 بــا وجــود نوســانات قیمــت ارز، 

تقاضــای ایــن خودروهــا بــا  كاهــش مواجــه نبــوده و حتــی 

ــد  ــا امی ــده می شــود. در ســال 92 ب ــز دی رشــد اندكــی نی

ایجــاد شــده در فضــای اقتصــادی كشــور، رشــد 274 

درصــدی تقاضــای ایــن خودروهــا دیــده می شــود و در 

ــه  ــدازه ی 12 ماه ــه ان ــاری ب ــال ج ــت س ــاه نخس ــت م هف

ــود  ــا وج ــی تقاض ــن كالس خودروی ــرای ای ــش ب ــال پی س

پایــان ســال  در  پیش بینــی می شــود  و  اســت  داشــته 

ــال 92  ــه س ــبت ب ــدی نس ــدی 70 درص ــا رش ــم ب ــن رق ای

مواجــه شــود. در منــودار زیــر رونــد تقاضــای ایــن ســگمنت 

ــت. ــاهده اس ــل مش ــی قاب خودروی

تب بازار خودروهای کم مصرف
تهیه و تنطیم:
مهدی چراغی
سمــت:

کارشناس 
تحقیقات بازار

در امتداد اطلس

شــاید از هر یک از شــهروندان یکی از کالن شهرهای کشــورمان پیرامون مشكالت موجود در 

شهرش سوال كنیم، نخستین موردی را كه مطرح می كند آلودگی هوا، ترافیك و مشكل پارك 

خودرو باشــد. از سوی دیگر با افزایش قیمت سوخت در سال های اخیر، شهروندان به رساغ 

خودروهای كم مرصف و با ابعاد كوچك می روند تا با مرصف ســوخت كمر، هم میزان هزینه ی 

مرصفی سوخت را در سبد هزینه های خود كاهش دهند و هم با ابعاد كوچك تر این خودروها، 

مشــكل جای پارك خودرو را تا حدودی برای خود مرتفع منایند و خواســته یا ناخواســته سهم 

كمری در افزایش آلودگی محیط زندگیشان ایفا منایند.

شـاید اگـر تـا چند سـال پیش در بـازار ایران در جسـتجوی 

خودروهـای سـگمت A و B بودیـم، تنهـا چند مـدل محدود 

پیـش رویـامن بود كـه عبـارت بودند از:

 امـا ظـرف 4 تـا 5 سـال اخیـر شـاهد افزایـش چشـمگیر 

عرضـه ی ایـن خودروهـا بوده ایـم؛ بـه نحـوی كـه طـی ایـن 

سـال ها لیسـت ایـن خودروهـا به شـكل زیـر افزایـش یافته 

است:

در  بـازار  رصـد  بـا  همـواره  اطلس خـودرو،  كـه  آنجایـی  از 

صـدد اسـت تغییر ذائقـه ی مشـرتیان ایرانی را بـا بروزترین 

محصـوالت كیا موتـورز پاسـخ دهـد، بعـد از عرضـه ی موفق 

پیكانتـو، ایـن بـار خـودروی ریـو را بـرای عرضـه بـه بـازار در 

نظـر گرفته اسـت تا دوسـت داران این خودروهـا گزینه های 

انتخابـی بیشـرتی را پیـش روی خود ببیننـد. خودرویی كه 

بـرای سـفرهای درون شـهری ایـده آل و بـرای مسـافرت های 

خارج شـهر بسیارمناسـب اسـت.

رقبـای هـم كالس خـود،  بـا  مقایسـه  در  ریـو 5  خـودروی 

از مزایایـی نظیـر كـروز كنـرتل برخـوردار اسـت و بـا چهـره 

و امكاناتـی بسـیار متفـاوت از آنچـه ریـوی تولیـدی داخـل 

خاطـره ی  مجـددا  تـا  می شـود  عرضـه  بـازار  بـه  داشـت، 

خـوب ریـو را  ایـن بـار بـا شـكوه تر از قبـل بـرای مشـرتیان 

ایرانـی اش فراهـم كنـد. 
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دانـش دانـش



  تاریخچه ی فعالیت

مجموعــه آقــای امامــی از ســال 85 بــا رشکــت خودروســازان 

فــروش  از  پــس  و خدمــات  فــروش  زمینــه ی  در  رایــن، 

ــون  ــا هــم اکن ــدای، همــکاری داشــته و ت محصــوالت هیون

نیــز رتبــه ی نخســت فــروش و خدمــات پــس از فــروش 

خودروســازان رایــن را داراســت. در ســال 90 نیــز همــکاری 

بــا رشکــت مدیران خــودرو را آغــاز منــوده اســت و هم چنــان 

ــای  ــه منایندگی ه ــوری ک ــه ط ــه دارد. ب ــت ادام ــن فعالی ای

ــه صــورت  ــورز ب ــل منایندگــی کیا موت ــن دو رشکــت، مقاب ای

در  عاملیــت،  ایــن  هســتند.  فعالیــت  حــال  در  مجــزا 

تاریــخ 1390/10/06 درخواســت همــکاری بــا رشکــت 

ــاه  اطلس خــودرو را مطــرح منــوده اســت و طــی آن در تیرم

ســال 91 اولیــن بازدید هــا و در نیمــه ی دوم ســال 92 

بازدیدهــای بعــدی صــورت گرفــت؛ تــا ایــن کــه پــس از اخــذ 

ــبکه ی  ــخ 93/08/18 وارد ش ــوط در تاری ــتاندارهای مرب اس

عاملیت هــای مجــاز شــد. جــا دارد فرصــت را غنیمــت 

شــمرده از مدیریــت محــرتم رشکــت اطلس خــودرو و مدیــران 

مربوطــه کــامل تشــکر و قدردانــی را داشــته باشــیم کــه ایــن 

ــواده ی اطلس خــودرو  ــه عنــوان عضــوی از خان عاملیــت را ب

پذیرفتــه و امیــد اســت کــه بتوانیــم خدمتگزار الیقی باشــیم.

نگاهی به  عاملیت مجاز کد 313 امامی 
)شهر نجف آباد اصفهان(

از  اصفهان،  امامی   )313( کد  مجاز  عاملیت 
عاملیت های تازه تاسیس رشکت اطلس خودرو، 
در موقعیت اسراتژیک تفریحی استان اصفهان 
در محدوده ی غربی شهر اصفهان قرار دارد؛ این 
به  موفق  امامی،  آقای  مدیریت  به  منایندگی 
دریافت گرید B از رشکت اطلس خودرو شده 
است. عاملیت 313 امامی، از تجهیزات و امکانات 
مناسبی جهت جلب رضایت مشریان برخوردار 
است. ارائه ی خدمات پس از فروش با کیفیت 
و قیمت مناسب و تسهیل منودن دسرسی 
مشریان به خدمات، از مهم ترین رویکردهای 

این عاملیت است. 

 واحدهای فعال

کل مســاحت عرصــه ی ایــن عاملیــت 2000 مــرت مربــع 

اســت کــه 1800 مــرت مربــع آن را مســاحت اعیانی تشــکیل 

می دهــد و شــامل واحدهــای فعــال از جملــه واحــد فــروش 

و بازاریابــی، دو انبــار مجــزای قطعــات یدکــی پرمــرصف 

ــک  ــد کوئی ــی، واح ــرش و گارانت ــد پذی ــرصف، واح و کند م

رسویــس، کارواش مجــزا، واحــد آپشــن، واحــد اداری و یــک 

ــت.  ــرتیان اس ــال مش ــاه ح ــت رف ــاپ جه کافی ش

 800 مــرت مربــع بــه تعمیــرگاه کــه شــامل واحدهــای 

صافــکاری و نقاشــی نیــز می شــود، 300مــرت مربــع بــه 

انبــار و 200 مــرت مربــع بــه منایشــگاه اختصــاص دارد؛ 500 

ــت. ــگ اس ــص پارکین ــز مخت ــع نی مرتمرب

  تجهیزات مورد استفاده

ایــن عاملیــت دارای تجهیــزات زیــر جهــت ارائــه ی هــر چــه 

بهــرت خدمــات بــه مشــرتیان اســت:

پنــج عــدد جــک دو ســتون، یــک عــدد جــک چهارســتون، 

یــک دســتگاه میزان فرمــان هشــت سنســور، یــک عــدد 

ــگ و دســتگاه های  ــاق رن ــک ات ــر، ی دســتگاه شــارژگاز کول

دیگــری نظیــر دســتگاه تعویــض روغــن گیربکــس بی جــی 

 ،)BG( دســتگاه تعویــض روغــن هیدرولیــک بی جــی ،)BG(

یــک عــدد دســتگاه شستشــوی ریــل ســوخت بی جــی 

)BG(، دو عــدد جی اســکن )GSCAN( و GDS از تجهیــزات 

ــز  ــت 313 مجه ــن عاملی ــتند. همچنی ــت هس ــن عاملی ای

بــه  یــک دســتگاه خــودروی امــدادی رساتــو یــک دســتگاه 

ــاه حــال مشــرتیان اســت.   ــر ایســوزو جهــت رف خودروب

  موفقیت ها

از جمله موفقیت های این عاملیت کسب رتبه ی نخست در 

میان پنج مناینده ی برتر خدمات پس از فروش و مقام برتر 

بازاریابی و تبلیغات از رشکت مدیران خودرو در سال 91 و 

دریافت لوح افتخار از رشکت چریCHERY  و رتبه ی برتر 

فروش و خدمات پس از فروش از خودروسازان راین است.

  معرفی کارکنان فعال

تعـداد کل کارکنـان ایـن عاملیـت  21 نفـر اسـت کـه از این 

تعـداد 16 نفـر در بخش کیا )اطلس خودرو( فعال هسـتند:

سید محمود امامیمدیر تعمیرگاه

محمد مهدی افشاریكارشناس فنی

سید علی امامیرسپرست مكانیك

محمد رضا لطفی، علی امینی، علی امامیمكانیك

محسن معصوم زادهبرق کار و باطری ساز

عباس نجفیجلوبندی ساز

رسول کاووسیپذیرش گر

ملیحه صفریانباردار

ناهید اسامعیل وندیمسئول گارانتی

محسن معصوم زادهامدادگر

رضا خیرالهیصافكار

محمد جالل نورینقاش

مریم معینیمدیر فروش

پریسا امامیکارشناس فروش

سارا شیاسیمشاور فروش
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منایشـگاه سـال جـاری، در دو گـروه خودروهـای سـبک 

و  تیونینـگ  قطعـات،  نظیـر  بخش هایـی  در  و  سـنگین  و 

قطعـات،  زمینـه ی  در  شـد.  برگـزار  کارگاهـی  تجهیـزات 

رومنایـی از تکنولوژی های جدید و پیرشفته ی قطعه سـازان 

بـا سـاخت بدنه هـای نسـل جدیـد و تولید قطعـات مرصفی 

بـا عمر طوالنی همـراه بود. در زمینـه ی تجهیزات کارگاهی 

نیز منایش کاملی از پیرشفته ترین ابزارآالت و دسـتگاه های 

دسـتگاه های  شـامل  فـروش  از  پـس  خدمـات  حـوزه ی 

باالنـس چرخ ، میـزان فرمان ، کوره های سـاخت و رنگ پاش 

متـام اتوماتیـک و ربات هـای خودرو شـوی انجـام پذیرفـت.

امـا یکـی دیگـر از مهم تریـن قسـمت های منایشـگاه سـال 

جـاری مدیریـت و IT ، حـوزه ی خدمـات خودرویـی بـود که 

همـراه بـا تعداد زیادی از سـمینارهای آموزشـی در زمینه ی 

مدیریـت خدمـات پـس از فـروش توجـه بازدید کننـدگان را 

بـه شـدت بـه خـود جلـب می کـرد. ایـن سـمینارها توسـط 

حـدود20 تـن از اسـاتید مشـهور و متخصـص در حـوزه ی 

بازاریابـی و خدمـات پـس از فـروش برگـزار می شـد. رئـوس 

کلـی سـمینارهای آموزشـی ایـن قسـمت شـامل بازاریابـی 

سـازماندهی  و  سـاخت  طـرح  خدماتـی،  منایندگی هـای 

منایندگی ها، بازسـازی اقتصادی مدیریـت کارگاه و مفهوم 

پویایـی و تحـرک بود. 

  حضور کیاموتورز در منایشگاه 
در ایـن منایشـگاه، مناینـده ی کیاموتـورز اسـرتالیا حضـور 

پررنگـی در بیـن رشکت هـای آسـیایی داشـت که بـا ارائه ی 

خـودروی سـول هیریـدی و بـا شـعار "زمیـن را گـرم نکنیم 

پربازدید تریـن  از  یکـی   ")Don’t Warm the Earth(

غرفه های منایشـگاه سـال جاری را به خـود اختصاص داد. 

سـول هیریـدی معرفـی شـده در ایـن منایشـگاه، بـا دارا 

بـودن توربوشـارژهای شـتاب دهنده ی الکرتیکـیـ  بنزینی 

تـوان تولیـدی خـود را از 130 بـه 196 اسـب بخـار ارتقـا 

داده کـه از دیگـر دالیـل جـذب بازدیـد کننـدگان از ایـن 

خـودروی نسـل جدیـد در منایشـگاه اتومکانیـکا بـود. 

از  غیر  به  منایشگاه  این  در  کیاموتورز  حضور  دیگر 

رشکت هایی که انواع خودروهای کیاموتورز نظیر اسپورتیج 

تولید  رشکت  حضور  بودند،  کرده  تیونینگ  را  سورنتو  و 

و   G_SCAN عیب یاب  دستگاه های  کننده ی  عرضه   و 

 GDS )Global Standard in diagnostic  Technology( 

از فروش کیاموتورز  ارائه ی خدمات پس  بود که در زمینه 

جدید  تکنولوژی های  کلیه ی  رشکت،  این  است.  فعال 

عیب یابی  زمینه ی  در  را   GDS  MOBAIL جمله  از  خود 

خودروهای کیاموتورز در محل IT منایشگاه و در کنار دیگر 

رشکت ها نظیر بوش BOSCH آملان ارائه می منود.

  پر بازدیدترین غرفه های منایشگاه 
طبــق اعــالم رســمی مســئوالن منایشــگاه فرانکفــورت، 

اتومکانیــکای  منایشــگاه  غرفه هــای  پربازدیدتریــن 

رشکت هــای غرفه هــای  پایانــی  روز  تــا   2014  ســال 

 Huco – OSRAM – Bosch – Costrol –  WABCO� 

بــود.   Borg warner� LIQUI MOLY � ZF

  معرفی رشکت ZF آملان
بـرای  اتوماتیـک  گیربکس هـای  سـازنده ی  رشکـت  ایـن 

برتریـن خودروهـای تولیـدی جهـان از جملـه خودروهـای 

تولیـدی  گیربکس هـای  اسـت.   BMW رشکـت  تولیـدی 

ایـن رشکـت، از سـال 2010 بـر روی خـودروی موهـاوی از 

خانـواده ی کیاموتـورز نصـب شـد. رشکت ZF در منایشـگاه 

اتومکانیـکای 2014، از نسـل جدیـد گیربکس 8 رسعته ی 

شـتاب  بیشـرتین  و  شـده  تلـف  تـوان  کم تریـن  بـا  خـود 

تولیـدی رومنایـی کـرد. در این نسـل، گیربکس هـا به جای 

محـرک  چرخ هـای  از  هیدرولیکـی  دنده هـای  و  دیسـک 

اسـتفاده می کننـد که میزان مرصف سـوخت را تـا 3 درصد 

می دهـد. کاهـش 

به بهانه حضور عاملیت شجاعی؛ 

گزارشی از بازدید از نمایشگاه اتومکانیکا 2014 

منایشــگاه خودرو و تجهیزات جانبی فرانکفورت، تحت عنوان اتومکانیکا، هر دو ســال یک بار 

در کشــور آملان و در منطقه ی مســی MESSE  برگزار می شــود. این شــهر،  از تاریخ  14 الی 20 

ســپتامرب سال جاری، میزبان این منایشگاه بود. منایشگاهی که با بیش از 7000 غرفه و 5/5 

میلیــون بازدیــد کننده از رستارس جهان و با گردش مالی بیــش از 500 میلیون یورو فرصتی 

دیگر را برای قدرت منایی صنعت خودرو در دنیا ایجاد کرد. 

تهیه و گردآوری:
سید سامان شجاعی
سمــت:
مدیر عاملیت مجاز 6۴3 شیراز

بـه اطـالع كلیـه ی مالكیـن محـرتم خودروهـای كیاموتـورز 

رسـمی  مناینـده ی  اطلس خـودرو،  رشكـت  می رسـاند 

كیاموتـورز در ایـران، در نظـر دارد اقـدام بـه فراخـوان و رفـع 

عیب خودروهای شـامل فراخـوان كمپانی كیاموتورز مناید.

ایـن فراخوان بر اسـاس اطالعیه های فنی رشكت كیاموتورز 

صـورت خواهـد پذیرفت و شـامل كلیه ی خودروهـای دارای 

گارانتـی و فاقـد گارانتـی می شـود. )رفـع عیـب خودروهای 

رشكتـی بـه صورت رایـگان انجام می شـود.(

رشكـت اطلس خـودرو، بـه منظـور كمـك بـه مالكینـی كـه 

خودروهـای خـود را از واردكنندگان متفرقـه و بدون گارانتی 

اطلس خـودرو خریـداری منوده اند، آمـاده ی ارائه ی خدمات 

فراخـوان بـه ایـن خودروهـا را در صـورت نیـاز دارد. لـذا از 

كلیـه ی دارندگان خودروهـای كیاموتورز اعـم از خودروهای 

رشكتـی و غیررشكتـی دعـوت می شـود بـا مراجعه به سـایت 

رشكـت اطلس خـودرو www.atlaskhodro.com نسـبت 

اقـدام  نیـاز در قسـمت فراخـوان  بـه درج اطالعـات مـورد 

مناینـد. رشكـت اطلس خـودرو، بـا بررسـی اطالعـات ثبـت 

شـده در سـایت، مالكیـن محـرتم را از نیـاز بـه رفـع عیـب 

فراخـوان یـا عـدم نیاز بـه آن مطلع خواهد منـود و در صورت 

نیـاز بـه رفع عیـب، مالكین محـرتم را به عاملیت هـای مجاز 

راهنامیـی خواهـد منود.

طرح فراخوان کلیه ی 
خودروهای کیاموتورز در ایران

برای كسب اطالعات بیشربا شامره تلفن 48644444-021 داخلی 1  متاس حاصل منایید.

این فراخوان بر اساس 
اطلاعیه های فنی شركت 
كیاموتورز صورت خواهد 
پذیرفت و شامل كلیه ی 
خودروهای دارای گارانتی 
و فاقد گارانتی می شود

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com21 20

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 54         دی 1393

گزارششبکه اطلس



راحتی، تنوع مدل و 
خدمات پس از فروش همیشه بی نظیر کیا

پرویز ســیار چهره نام آشــنای فوتبال دوستان در کشور ماست. وی از داواران قدیمی فوتبال 

اســت و امروز بیشــر او را به عنوان کارشــناس داوری می شناســیم. پیش از این به دلیل 

محبوبیت برند کیا در بین ورزشــکاران و ورزش دوستان رساغ اعضای ورزشی خانواده اطلس 

رفته بودیم. این بار نیز گفت و گویی داشــتیم با یکی دیگر از اعضای این خانواده که نامش 

با ورزش فوتبال در ذهن ایرانی ها عجین است.

 آقــای دکر ســیار، لطفا خودتــان را معرفی 

کنید؟

مـن پرویـز سـیار، متولـد 1317 در تهـران هسـتم. تـا سـن 

ایـران بـودم و پـس از اخـذ دیپلـم بـرای  18 سـالگی در 

تحصیـالت تکمیلـی بـه آملـان مهاجـرت منـودم. در آنجـا 

توانسـتم مـدرک پزشـکی را بـا تخصـص جراحـی عمومـی 

اخـذ منایـم. در کنار مدرک پزشـکی بـه امـر داوری فوتبال 

نیـز عالقمنـد گشـتم و اکنـون در ایران عالوه بر پزشـکی به 

عنـوان کارشـناس داوری نیـز فعالیـت می کنـم.

 چــه اتفاقــی افتاد کــه بــه ورزش فوتبال 

عالقمند شدید؟

اوقـات  در  و  بـودم  عالقمنـد  فوتبـال  بـه  کودکـی  از  مـن 

فراغـت در زمین هـای خاکـی فوتبال بازی می کـردم. وقتی 

بـه آملـان سـفر کـردم، بـا توجـه بـه وجـود امکانـات وسـیع 

ورزشـی در آملـان و علی الخصـوص امکانـات ورزشـی در 

دانشـگاه ها، بـه طـور حرفـه ای جـذب ایـن ورزش شـدم؛ به 

طـوری کـه در متـام دوران تحصیـل در تیم هـای ورزشـی 

دانشـگاه عضـو بـودم.

شـایان ذکـر اسـت عـالوه بـر رشـته ی فوتبـال در رشـته ی 

والیبـال و در چنـد ورزش رزمـی نیـز فعـال بـودم. همیـن 

عضو بودن در تیم های ورزشـی باعث شـده بود تا بسـیاری 

از هزینه هـای تحصیلـی ام بـا تخفیفاتـی همـراه باشـد کـه 

بیشـرت  مـن  بـرای  را  کـردن  ورزش  انگیـزه ی  ناخـودآگاه  

می کـرد. ایـن ارزش گـذاری بـه ورزش بـه نوعی مشـوق من 

بـرای حضـور در تیم هـای مختلـف ورزشـی بـود.

 آقــای دکــر ســیار، چــه چیــزی باعــث  شــد 

کــه شــام بــه داوری روی آوردیــد؟

ماجــرای داوری بســیار جالــب اســت. یکــی از روزهایــی کــه 

ــی  ــودم، خطای ــال ب ــازی فوتب ــم دانشــگاه مشــغول ب در تی

انجــام دادم کــه داور مــرا اخــراج کــرد. 

ــدم.  ــرتض ش ــه او مع ــم داور ب ــن تصمی ــه ای ــبت ب ــن نس م

چــون تصــورم ایــن بــود کــه کار بســیار معمولــی و ســاده ای 

انجــام داده ام. هــامن شــب تصمیــم گرفتــم تــا بــه منابعــی 

رجــوع کنــم و از صحــت اخــراج شــدنم مطلــع شــوم. پس از 

مطالعــات زیــاد متوجــه شــدم داور مــرا بــه درســتی اخــراج 

کــرده اســت و مــن هیــچ چیــز از قوانیــن ورزشــی کــه بــه آن 

ــذا تصمیــم گرفتــم آگاهــی  ــم. ل مشــغول هســتم، منی دان

خــود را بــاال بــرم. رشوع بــه مطالعــه منــودم و تــازه متوجــه 

شــدم کــه عاشــق داوری فوتبــال هســتم. در نتیجــه در 

ــب مــدرک 3  ــه ترتی ــام کــردم و ب کالس هــای داوری ثبت ن

، 2 و 1 داوری را اخــذ کــردم و در متامــی ســطوح فوتبــال 

آملــان بــه غیــر از بونــدس لیــگای 1 قضــاوت منــودم.

 رابطه ی شام با رانندگی چگونه است؟

مــن انســان بســیار قانومننــدی هســتم و هیچ وقــت خــالف 

منی کنــم. تــا انــدازه ای کــه حتــی مســیرهای بســیار کوتــاه 

ــی از  ــا یک ــروم. ام ــوع ب ــتم ورود ممن ــارض نیس ــم  ح را  ه

مشــکالتم بی قانونــی برخــی از راننــدگان در ســطح شــهر 

اســت. در دوران دانشــجویی بــا توجــه بــه درآمــد حداقلــی، 

ــردد می کــردم. وقتــی کــه مــدرک  ــا دوچرخــه ت همیشــه ب

پزشــکی را اخــذ منــودم و نخســتین حقــوق خــود را از 

بیامرســتان دریافــت منــودم، بــه معروف تریــن کمپانــی 

خودروســاز آملــان مراجعــه منــوده و آخریــن مــدل آن را 

ــردم.  ــداری ک خری

ــد  ــرای خریــد خــودرو داری ــاری ب  چــه معی

خــوب  خــودروی  یــک  از  شــام  تعریــف  و 

چیســت؟

هامن طــور کــه عــرض کــردم مــن از پایــان دوران تحصیالت 

دکــرتا همیشــه از بهرتیــن برنــد تولیــد کننــده ی خــودرو در 

ــداری می کــردم و در طــول 20 ســال  آملــان ماشــین خری

حضــور در کشــور آملــان همیشــه خــودروی همیــن کمپانی 

را ســوار بــودم. در زمانــی هــم کــه بــه ایــران عزیمــت کــردم، 

خــودرو را بــا خــود بــه ایــران آوردم و انتخــاب مــن همیشــه 

از ایــن کمپانــی بــود. زیــرا راحتــی، تنــوع مــدل و خدمــات 

پــس از فــروش آنهــا همیشــه بی نظیــر بــوده اســت.

 نظرتان راجع به برند کیا چیست؟

از بهرتیــن  یکــی  مــن همیشــه  این کــه  بــه  توجــه  بــا 

ــود  ــی مهــم ب ــم خیل ــودم، برای ــا را ســوار ب خودروهــای دنی

کــه بــاز هــم خودرویــی در هــامن حــد و انــدازه ســوار شــوم. 

تحقیقــات بســیار زیــادی انجــام دادم و در نهایــت بــه ایــن 

ــی از   ــا یک ــد کی ــارض برن ــال ح ــه در ح ــیدم ک ــه رس نتیج

ــا  ــا بهرتین هــای دنی ــد ب خودروســازانی اســت کــه می توان

ــران  ــال ها در ای ــن س ــه م ــزی را ک ــوده و آن چی ــت من رقاب

ــد آملــان  ــن برن ــان بهرتی ــا رانندگــی پشــت فرم و آملــان ب

ــد. ــرای مــن تکــرار منای ــاز هــم ب ــه کــردم، ب تجرب

 چگونه با اطلس خودرو آشنا شدید؟

در ماه هــای گذشــته از رســانه ها اخبــاری را مبنــی بــر 

لیزینــگ  رشکت هــای  برخــی  کالهــرداری  و  تخلــف 

خودرویــی شــنیدم. در آن زمــان تصمیــم بــه خریــد خــودرو 

داشــتم و برایــم بســیار مهــم بــود حــاال که برنــد کیــا را برای 

ــد خــودرو انتخــاب منــودم، آن را از منایندگــی مجــاز  خری

ــت  ــه رشک ــتان ب ــه ی دوس ــا توصی ــم. ب ــه کن ــران تهی در ای

ــرای  ــت ب ــر اس ــایان ذک ــردم. ش ــه ک ــودرو مراجع اطلس خ

مــن کــه همیشــه از خدمــات پــس از فــروش بهرتیــن 

خودروســاز آملــان اســتفاده کــرده بــودم، خیلــی مهــم بــود 

تــا بــاز هــم خودرویــی را داشــته باشــم کــه خدمــات پــس از 

فــروش مناســبی داشــته باشــد. بــا اندکــی مطالعــه و پــرس 

و جــو متوجــه شــدم رشکــت اطلس خــودرو دو ســال پیاپــی 

ــروش را در کل کشــور  ــه ی نخســت خدمــات پــس از ف رتب

کســب منــوده اســت کــه ایــن نیــز بــرای مــن یــک فاکتــور 

ــود.  ــودرو ب ــت اطلس خ ــاب رشک ــی در انتخ اساس

اســت  خودرویــی  نخســتین  ایــن  آیــا   

ــه  ــد و چ ــداری می کنی ــا خری ــد کی ــه از برن ک

منوده ایــد؟ ثبت نــام  را  خودرویــی 

بلــه ایــن نخســتین خــودروی برنــد کیاســت کــه خریــداری 

پیکانتــو  خــودروی  یــک  حــارض  حــال  در  و  می کنــم 

بــا  راحــت  بســیار  خودرویــی  چــون  کــردم.  ثبت نــام 

ــط  ــه رشای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــتثنایی اس ــن هایی اس آپش

شــغلی مــن کــه هــر لحظــه ممکــن اســت حضــورم در 

ــه  ــوده و ب ــد گره گشــا ب بیامرســتان رضوری باشــد، می توان

کمــک مــن و بیــامران بیایــد. البتــه ناگفتــه منانــد کــه غیــر 

ــودم،  ــداری من ــارض خری ــال ح ــه در ح ــو ک ــن پیکانت از ای

ــاری  ــروه تج ــم از گ ــه آن ه ــز دارم ک ــری نی ــودروی دیگ خ

گلســتان خریــداری شــده اســت و مــن خــود را بــه نوعــی 

ــم. ــاری می دان ــم تج ــروه عظی ــن گ ــادار ای ــرتی وف مش

 و در پایان سخن آخر؟

موفقیــت  آرزوی  همکارانتــان  و  شــام  بــرای  صمیامنــه 

می کنــم کــه بخشــی از صنعــت کشــور را بــر عهــده داریــد 

و امیــدوارم همیشــه و در همــه ی مراحــل مدیــران ایــن 

ــند. ــق باش ــتاز و موف ــت پیش رشک

با اندکی مطالعه و پرس 
و جو متوجه شدم شرکت 

اطلس خودرو دو سال 
پیاپی رتبه ی نخست 

خدمات پس از فروش 
را در کل کشور کسب 

نموده است که این نیز 
برای من یک فاکتور 

اساسی در انتخاب شرکت 
اطلس خودرو بود

تهیه و تنطیم:
محمد علی احمدی تنکابنی
سمــت:
کارمند روابط عمومی
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف

7۰ -33۲9۴568 )۰۴۱( 5۲۱تبریزرحیم برزگر کهنمویی۱
 )CNG ( تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج - روبروی پمپ گاز

کد پستی 5۱589۱377۱ 

ارومیه - بلوار شیخ شلتوت - روبروی میدان میوه و تره بار - پالک 573 - کد پستی 3۲35837557۱96۴57۴۱ )۰۴۴(5۱3ارومیهافشین ضیاء۲

۴- 36۲6۱۱8۱ )۰3۱( 3۱۱اصفهانعباس حاجی نیلی 3
اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائی حسین آباد - پالک 335

کد پستی ۱698۴8۱759

نجف آباد - بلوار الغدیر - مابین فلکه گلدشت و ویالشهر۲- ۴۲۲3699۰ )۰3۱(3۱3اصفهانامامی۴

کرج - ۴5متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالک ۱۴ - کد پستی 3۴679۲593۱98777777 )۰۲6( ۱۲۱کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی 5

۴86۴۴۴۴۴ )۰۲۱(۱۰۰تهرانتعمیرگاه مرکزی6
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خیابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستی ۱3897967۱۱

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز)دولت( - پالک ۱35 - کد پستی 6۱9599۱6۴9۴-۲۲76399۲ )۰۲۱(۱۰۱تهرانامیر حسین محسنیان7

۴73۲۰۰۰۰ )۰۲۱(  ۱۰3تهرانشرکت بالیران8
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی ۱۴76785۴9۱

6659۱33۱ )۰۲۱(۱۰5تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک ۲99 ، 3۰۱ ، 3۰3 

کد پستی ۱3۱8883۴۴۴

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 88۴۰37۲3۱5677۱96۴۱ )۰۲۱(۱۱۱تهرانکارکین آرمنیانس۱۰

7789۴6۴8 )۰۲۱(۱۱۲تهرانسیدامیر حسینی۱۱
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک ۱۰۱- 

کد پستی ۱6767۴37۱3

665۱۰۲8۰ )۰۲۱(۱۱۴تهرانعبدالرضا محمدی طامه۱۲
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک۲57و۲59 

کد پستی ۱۴5۱78۴797

77۴73۱۲7 )۰۲۱(۱۱5تهرانیحیی سلمانی۱3
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 3۰ متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک ۴۲۲ - کد پستی ۱7339۱395۱

۲۲5۲۰۰8۲ )۰۲۱(۱۱7تهرانرضا سمیعی زفرقندی ۱۴
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی )ع( - پالک 9۲۴ 

کد پستی ۱63۴687۱8

7-66۰۲۱۲85 )۰۲۱(۱۱8تهرانداود جاللیان۱5
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک ۱86

کد پستی ۱3۴۱78۴673

375۲88۱۱ )۰5۱(۴۲۲مشهدعلیرضا سیاسی۱6
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9۱878۱3۱۱۱

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 385398۲89۱7۴693777 )۰5۱(۴۲۴مشهدمهدی هاشمی سیگاری۱7

6-3۴۴79۰93 )۰6۱(6۱۱اهوازشرکت خوزستان گل ماشین۱8
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالک۱۰8۲ - 

کد پستی 6۱6۴8۱35۴5

زنجان - کمربندی جنوبی ) خیام ( - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 3۴5۱6635۴۱6-33337۰7۱ )۰۲۴(53۲زنجانرسول قربانیان۱9

3۲۲۲6۱۰8 )۰۲3(۴۴۲شاهرودفرخ ترابی۲۰
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 36۱6798۴۱۱

سمنان - میدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 333۰۰۰۰۱35۱899۴965 )۰۲3(۴۴3سمنانخسروانی۲۱

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 87۱35836۴95-3۲۲۲۲897 )۰7۱( 6۴3شیرازسید سامان شجاعی ۲۲

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی ۴3۴۱67633۱7-33۲9۲553 )۰۲8(۲5۱قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی۲3

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388۰537337۱6۱967۱۴ )۰۲5(33۱قماسماعیل آخوندی خضرآباد۲۴

37۲۱3۰۰۰ )۰83(553کرمانشاهکامبیز جعفری۲5
کرمانشاه - بلوار نقلیه - روبروی کالنتری ۱6 سعدی - پالک ۱۰8 - 

کد پستی 67۱973۴5۴9

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی ۴9۱۴963۴۱7 3۲۱۴58۰۱ )۰۱7(۲۱۱گرگانمحمود جاللی۲6

۴-338۴۲۰۰۲ )۰۱3(۲3۲رشتکامبیز پوررستگار۲7
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی ۲593۲8۲85۱

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی ۴۱59665898 9-3356۱۱۰8 )۰۱3(۲33رشتشرکت گوهر صنعت گیل۲8

رشت-کیلومتر ۲ جاده انزلی - کد پستی 337۰57۰۰۴۱6۴۱۱6836 )۰۱3(۲3۴رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل۲9

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 33۲۲6۱3۴۴8۱3637639 )۰۱۱(۲۲۱ساریاحمد نادری علمداردهی3۰

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 3۲35۲۰۲۰۴73۱659۴39 )۰۱۱( ۲۲3بابلشرکت بزرگ روشن 3۱

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی ۴657۱7899۴9-3۲۲۴8۰۴۱ )۰8۱(3۴۱مالیرحبیب اله فرهادی فر3۲

3۲65۴۴36 )۰8۱(3۴۲همدانعلیزاده33
همدان-خیابان ۱7 شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 65۱368۴697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 36۲6538989۱86۱7۱67 )۰35(3۲۲یزداحمد قناد باشی3۴

۱393/۱۰/۰۱
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