


اطلس خودرو در دامنه  
گستـردگی تعهـدات 

محیط زیستی در دنیای 
تجـارت خـودرو

زمانی که از تعهدات محیط زیســتی  برند ها و محصوالتشــان سخن 

می رود، صنعت خودرو، در صف نخســتین صنایعی است که رضورت 

این تعهد در آن دیده می شــود. به دلیل ارتباط تنگاتنگ این صنعت 

با میــزان آالیندگی هوای کره ی زمین، این تعهد نه فقط در چرخه ی 

تولید و استفاده از محصول بلکه در مورد کل چرخه ی تولید، توزیع و 

نگهداری مصداق می یابد.

شاید وقتی در نگاه نخست، از تعهدات محیط زیستی یک منایندگی 

وارد کننــده ی خــودرو صحبت کنیم، موضوع آن قــدر حیاتی به نظر 

نرسد؛ اما با کمی دقیق شدن در موضوع، درخواهیم یافت، هامن قدر 

کــه در دنیای تجارت، خدمــات پس از فروش یک مزیت مهم رقابتی 

محســوب می شود، حفظ اعتبار برند از منظر تعهدات محیط زیستی 

آن نیــز، در گرو حلقه ی آخر تجارت خودرو، یعنی نگهداری محصول 

تکمیل می شود که دوباره به اهمیت خدمات پس از فروش می رسیم.

ایــن موضوع به خصوص در مورد برندهایی که با این تعهد خود را به 

دنیا معرفی کرده اند، شکل حساس تری به خود می گیرد. کیاموتورز، 

بــه عنوان یکی از برندهای دوســت دار محیط زیســت در دنیا، برای 

حفظ این جایگاه، احتیــاج به منایندگان امانت داری در رسارس دنیا 

دارد که بتوانند این اعتبار را حفظ کرده و تداوم ببخشند.

از همیــن رو، رشکت اطلس خــودرو به عنوان مناینده ی رســمی این 

کمپانی در کشور، از روزهای نخست آغاز به فعالیت خود در ایران، به 

حداقل رساندن آالیندگی های اجتناب ناپذیری که به دلیل استهالک 

سیستم فنی خودروها و کاستی ها در نحوه ی نگهداری خودرو ممکن 

اســت، رخ دهد را مد نظر داشت و با برگزاری مداوم طرح های بازدید 

فنی خودروها به مناســبت های مختلف، پیشــگیری در بروز خلل را 

رسلوحه قــرار داد. همچنین این رشکت به دلیل ســهمی که از بازار 

خودروی وارداتی در ایران دارد، پیرو رشکت مادر، فرهنگ پایبندی به 

برند مسئول را فارغ از دنیای تولید، وارد دنیای تجارت خودرو نیز کرده 

است. اطلس خودرو، از معدود واردکنندگان خودرو محسوب می شود 

که با حضــور در برنامه های فرهنگی مثل جشــنواره ی هوای پاک یا 

برگزاری مســابقه ی نقاشــی با موضوع هوای پاک در مدارس و سایر 

برنامه های فرهنگی، به خودی خود تبدیل به برندی پایبند به تعهدات 

محیط زیستی تبدیل شده است.

امیــد داریم در راســتای اصالح فرهنگ نحوه ی نگهــداری از خودرو 

بتوانیم نقش کوچکی در داشــن جهانی بهرت داشته باشیم و حس 

تعهد به محیط زیست را نه فقط در دنیای تولید و تجارت بلکه در تک 

تک افراد جامعه تبیین کنیم تا از زمینی پاک و آسامنی آبی به عنوان 

ابتدایی ترین حقوق شهروندی، برخوردار باشیم.

ت
س

هر
ف

2کوتاه و خواندنی 

10کیاموتورز نماد صلح با طبیعت
پنج توصیه ی رانندگی در زمستان  برای داشتن سفری ایمن و بی خطر

7
هوای  تیم ملی ایـران را داشتـه باشیـم

8

12

1 اطلس خودرو در دامنه  گستـردگی تعهـدات محیط زیستی در دنیای تجـارت خـودرو

24

بازار متنوع SUV های جمع و جور

سرویس کلینیک زمستانه آذرماه93

خانواده اطلس خودرو

25 فهرست عاملیت های مجاز

4 تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه برای ششمین سال پیاپی

6

16 UIP (Ultrasonic Intrusion Protection) حفاظت خودرو های کیا با امواج التراسونیک
14

20

 خبرنامه داخلی 
 شرکت اطلس خودرو 
24 صفحه رایگان

 شــماره 55 

تولید محتوا، نظارت و اجرا:                    واحد بازاریابی 
                                                     شرکت اطلس خودرو

طراحی و چاپ:                      انتشارات مکث نظر

9 16

4

2

1220

1822

6

14

18نگاهی به   عاملیت مجاز کد 118 جاللیان )تهران(

21خالقیت درونتان را آزاد کنید
22هشت روش اساسی برای مدیریت خود از دیدگاه شکسپیر

بررسی اجمالی خودرو سورنتو UM  2016 )یو ِام(
آشنایی با اعضای جدید و ارتقا یافته خانواده ی اطلس خودرو

8

www.atlaskhodro.com1

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 55         بهمن 1393

ســرمقالــه



کیا موتورز آمریکا رکورددار 
بهترین آمار فروش ساالنه در سال 2014   

کیا موتورز آمریکا، رکورد ساالنه ی جدیدی را با پرفروش ترین ماه دسامرب تا کنون به ثبت رساند 

که این رکورد شــامل فروش 45،587 خودرو و افزایش 35.6 درصد نســبت به دوره ی مشابه 

در ســال گذشته اســت. در عین حال، این باالترین مجموع فروش در تاریخ فروش رشکت با 

580،234 دستگاه است؛ به معنای 8.4 درصد افزایش سال به سال و 4 درصد افزایش نسبت 

به رکورد قبلی ثبت شــده در ســال 2012. جلوداران این عملکرد تاریخی، اپتیامی ساخت 

آمریکا با ثبت یک رکورد جدید با فروش 159،020 دســتگاه و ســول، با تجربه ی پنج ســال 

افزایش فروش، هستند.

مایکل اســپراگ،  معاون اجرایی و بازاریابی کیا موتورز آمریکا، گفت: »در سال 2014، حرکت 

کیا به طور متداوم در این صنعت پیشی گرفت و ما مقتدرانه با افزایش فروش در ماه دسامرب 

و به لطف اعتامد فزاینده ی مشرتیان،  قیمت های پایین بنزین و یکی از جوان ترین و بهرتین 

خطوط تولید در این صنعت را در این سال به پایان رساندیم. در حالی که ما بیستمین سالگرد 

تاسیســامن در آمریکا را جشــن می گرفتیم، مشرتیان بیشرتی نســبت به همیشه، در سال 

ظاهر جدید و کیت فوق العاده برای کیا ریوی به روز شده
هامن طور که در منایشگاه خودروی پاریس در سال گذشته شاهد بودیم،  کیا ریو با تغییر کوچکی 

در ظاهر برای سال 2015 ارایه شد که شامل تغییرات کلی در ظاهر،  تودوزی جدید و تجهیزات 

استاندارد ارتقاء یافته بود.

این خودروی سوپرمینی از سپرهای جلویی و عقبی و نیز یک رسد کن پایین تر و مجددا طراحی 

شده بهره می برد. جایگاه های چراغ های مه شکن، حاال دارای میله های نقره ای دوقلو است؛ در 

حالی که در عقب،  یک پالک جدید و رفلکتورهایی با سبک و سیاق جدید خودمنایی می  کنند.

کیا اعالم کرده است: »در کیفیت قسمت داخلی نیز تغییراتی صورت گرفته است. متام نسخه ها 

حاال با تودوزی سیاه خیلی براق اسپورت شده اند و مدل های تیپ های '3' و '4' از یک صفحه ی 

ملسی هفت اینچی بهره می برند. رادیو DAB و همین طور آینه های حراراتی قابل تنظیم در متام 

مدل های ریو استاندارد شده است.«

گفتنی است خریداران این مدل، چرخ های آلومینیومی 16 اینچی،  چراغ های مه شکن جلویی،  

یک یخچال یا جعبه ی خنک کننده و آینه های تا شوی قابل تنظیم برقی را در اختیار دارند. تیپ 

'3' چرخ های 17 اینچی،  تهویه ی هوای اتوماتیک،  چراغ های روز LED و برف پاکن های حساس 

به باران را ارائه می کند. کنرتل کروز،  صندلی های جلویی گرمایشــی و شیشه های رنگی نیز از 

 ، Kia KX3 خودروی مفهومی
پیش بینی مدل بعدی کیا اسپورتیج

خــودروی مفهومــی Kia KX3 در منایشــگاه خــودروی گوانجــو رومنایــی شــد. در حالــی کــه 

رســانه های جهــان بــر روی منایش هــای رسزنــده در منایشــگاه خــودروی لوس آنجلــس 

 SUV مترکــز کرده انــد، کیــا، شــهر چینــی گوانجــو را بــرای آغــاز و رومنایــی از مــدل مفهومــی

خــود انتخــاب کــرده اســت.

ــن  ــت، ای ــی اس ــرا چین ــش C منح ــک SUV بخ ــر ی ــروری ب ــودرو م ــن خ ــه ای ــی ک از آنجای

ــخ و  ــی، رسن ــدل مفهوم ــن م ــال ای ــن ح ــا ای ــد؛ ب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــال منطق ــاب کام انتخ

ــپورتیج. ــا اس ــدی کی ــدل بع ــی م ــرای پیش بین ــت ب ــی اس ــاخص خوب ش

کیـا اعـالم کرده اسـت: »طراحی این خودرو به گونه ای اسـت که مورد پسـند مشـرتیان جوان 

چینـی کـه به دنبـال خودروهای با کیفیت و با ارزش هسـتند،  قرار می گیـرد؛ خودروهایی که 

اشـتیاق آنها را برای سـبک زندگی اجتامعی و دوسـتانه منعکس می سازد.«

کامال مشخص است که KX3، اسپورتیج موفق را به عنوان نقطه ی آغاز،  رسلوحه ی خود قرار 

داده است. این مدل مفهومی، از خط سقفی کوپه مانند،  خط کمربندی باال و قوس چرخ 

عضالنی اسپورتیج بهره می برد؛ اما نسخه ی جدیدی از جلو پنجره ای دماغه بربی را با استفاده 

از یک جلو پنجره ی نقره ای مات و چراغ های LED به آن اضافه کرده است. در عین حال، 

شباهت هایی به سایر SUV  ها نظیر پورشه کاین و فولکس واگن تیگان نیز دارد.

بلیک گریفین ستاره  NBA سفیر جدید برند کیا 
در تبلیغات تلویزیونی

بلیک گریفین ســتاره NBA و در عین حال با استعداد در کمدی، قرار است با ایفای نقشی در 

مجموعه ای از تبلیغات تلویزیونی برای پرفروش ترین سدان سایز متوسط کیا، یعنی اپتیام،  بازی 

کند.  به دنبال کمدی های شاخص پیشین از این بازیکن بسکتبال،  گریفین بازیگر نقش نخست 

چندین فیلم اکشن پرهزینه تبلیغاتی در غرب قدیمی،  روم باستانی و یک ناو هواپیامبر است که 

در یک مجموعه ی سه تایی 30 و 60 ثانیه ای ساخته می شود.

 او در تصمیمی خالقانه در فرآیند ساخت این فیلم ها وسیله ی نقلیه ی سناریو را- که اسب،  ارابه 

و جــت جنگنده بود، به خودرو بدل ســاخت ودر فیلم ها اورا خواهیم دید که ســوار بر یک کیا 

اپتیام رس می رسد . 

تیــم چنی،  معاون بازاریابی و روابط عمومی کیاموتورز آمریکا در این خصوص گفت: »به عنوان 

ســفیر یــک برند جهانی،  ایــن چهارمین کمپین بلیک بــرای پرفروش ترین خــودروی ما یعنی 

اپتیامســت و او هــر بار بهرت و بهرت عمــل می کند. از زمــان آغاز همکاری بلیک بــا ما،  اپتیام 

مشهورترین خودروی کیا بوده و او به ما کمک کرده است تا ارتباطامن را با هواداران بسکتبال در 

این کشور محکم تر ساخته و  آگاهی و تصویر برند را ارتقا بخشیم.«

دیگر ویژگی های این تیپ است.

امــا باالتریــن مدل این طیف،  هامن طور که در ســال 2014 معرفی شــد،  حرکت بدون کلید،  

سان روف برقی،  یک فرمان گرمایشی و صندلی های چرم را عرضه می کند.

منتظرتغییر چهره ی کیاپیکانتو در سال 2015 باشید
پس از گذشــت حدود چهار ســال حضور در بازار،  حال زمان آن اســت که خودروی شهری 

پیکانتو، تغییر چهره ای را در میانه ی عمر ورود خود به بازار تجربه کند.

طبــق عکس های پیــش از رومنایی، که در کره ی جنوبی تهیه شــده اند بخش عمده ی این 

تغییــر چهره در ســبک و ظاهر، هنــوز  پنهان باقی مانده اســت اما انتظار مــی رود پس از 

برافتادن این اســتتار، آنچه که مشاهده می شود جلو پنجره ای با امضای H برجسته تر و نیز 

چراغ ها و سپری باشد که در قسمت انتهایی جلو و عقب کمی به روز شده اند.

بی شــک، قســمت داخلی نیز با جدیدترین سیســتم رفاهــی کیا و تجهیــزات ارتقاء یافته 

دستخوش دگرگونی هایی شده است.

تا این زمان، خربی در مورد تغییرات جدی و اساســی در موتور که هم زمان با تغییر چهره ی 

پیکانتو رخ داده باشد،  شنیده نشده است؛ اما جدیدترین گزارشات از کره ی جنوبی، حاکی 

از ایــن اســت که کیا یک موتور جدید برای مدل 2015 نیــز معرفی خواهد کرد؛ این موتور 

یک موتور توربوی T-GDI سه سیلندر یک لیرتی خواهد بود که 106 اسب بخار نیرو تولید 

می کنــد. انتظار مــی رود کیا پیکانتوی 2015،  در یکی از منایشــگاه های خودرویی اصلی 

امسال رسام عرضه شود و تا تابستان 2015 در اختیار مشرتیان در رسارس جهان قرار گیرد.
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سه جایزه از GOOD DESIGN  برای آخرین مدل های کیا
در هفتــم ژانویــه 2015–  كیاموتــورز، مفتخــر بــه كســب جوایــز GOOD DESIGN بــرای ســه 

مــدل آخــرش، كیــا K900 )كــه در بســیاری از كشــورها بــه نــام K9 یا كئوریس شــناخته شــده 

اســت.( ســول EV و ماشــین مفهومــی GT4 اســتینگر، در جوایــز مربــوط بــه دســته بنــدی 

حمــل و نقــل شــده اســت.

هیئــت منصفــه GOOD DESIGN  كــه از خــربه هــای طراحــی، متخصصین صنعــت و طراحی 

رســانه هــا تشــكیل شــده اســت ســه مــدل كیــا را بــر اســاس معیارهــای همچــون طراحــی 

ــودمندی،  ــرد، س ــاختار، مفهوم،عملك ــس، س ــكل و فرم،جن ــد، ش ــوژی جدی ــه ،تكنول نوآوران

بهــره وری انــرژی و در آخــر ســازگاری بــا محیــط زیســت مــورد بررســی قــرار داده انــد.

ســون نــام لــی معــاون رئیــس بازاریابــی خارجــی رشكــت كیــا موتــورز اظهــار داشــت؛ ایــن ســه 

جایــزه GOOD DESIGN بــرای تیــم طراحــی كیاموتــورز یــك ســال پربــاری را رقــم زده اســت، 

كــه ســبب شــده تعــدادی از جوایــز را بــرای كار خــود در آخریــن مــدل هــا در برداشــته باشــد. 

ســول EV و GT4 دو مــدل هــای هســتند كــه بهرتیــن طراحــی و بیشــرتین اســتقبال را با خود 

بــه همــراه داشــته است.درخواســت K900 بخاطــر كالســیك و در عیــن حــال مــدرن بــودن و 

لوكــس بــودن آن اســت. افتخــارات كســب شــده از GOOD DESIGN مهــری  بــر طراحــی برتــر 

و ســازگار تیــم اســت.

تیــم طراحــی كیــا از ســال 2006 تحــت رهــربی پیــرت رشایــر تحســین هــای گســرتده ای را 

بابــت كار برجســته و نوآورانــه اش نصیــب خــود كــرده اســت و موجــب  رشــد  اساســی تجــاری 

گذشته به کیا روی آوردند و عملکرد رکوردشکن ما نشان می دهد که رسعت تغییر و تکامل ما به 

سوی تبدیل شدن به یک پیرشو در طراحی،  کیفیت،  تکنولوژی و ارزش تا چه حد زیاد است.«

كیــا در ســال هــای اخیــر شــده اســت.

برنامه جوایز GOOD DESIGN در ســال 1950 تاســیس شــده، كه هر ســاله توســط موسســه 

علمــی شــیكاگو برگــزار مــی شــود. برتریــن طراحــی  هــا را در 25 دســته مختلــف انتخــاب می 

كنــد. طراحــان و تولیــد كننــدگان در بیــش از 30 ملیــت مختلــف برنــده جوایز طراحــی مدرن 

شــده انــد، و كســانی كــه در ســال هــای قبــل، از GOOD DESIGN جایــزه دریافــت كــرده انــد 

از یــك paperclip  گرفتــه تــا بوئینــگ 787 فضاپیامیــی ناســا طراحــی كــرده اند.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



دومیــن ممیزی مراقبتــی رشكت اطلس خودرو، در تاریــخ 93/09/25 برگزار و این رشكت برای 

ششمین ســال پیاپی و با افتخار، موفق به متدید گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچه 

مبتنی بر اســتانداردهای سیســتم مدیریت كیفیت ISO9001:2008 و سیســتم رسیدگی به 

شكایات مشرتیان ISO10002:2004 توسط رشكت مشاركتی  TuvNord ایران- آملان شد.

 رشكت اطلس خودرو، در ســال 1388 موفق به پیاده سازی سیستم مدیریت یكپارچه و اخذ 

گواهینامه های این سیســتم شــده اســت؛ مدت اعتبار گواهینامه ها نیــز از تاریخ صدور به 

مدت ســه ســال اســت. همچنین رشكت صادر كننده، به منظور حصول اطمینان از نگهداری 

و بهبــود سیســتم، دو ممیزی مراقبتی در فواصل ســاالنه برگزار می کند. منظور از سیســتم 

مدیریــت یکپارچــه، وجود چند اســتاندارد در یک ســازمان بــه صورت هم زمــان و کنرتل و 

مدیریت آن هاســت. رشكت اطلس خودرو، برای دومین سال پیاپی ممیزی خارجی را علی رغم 

برگزاری ممیزی ســختگیرانه توســط رسممیز ارشــد رشكت TuvNord ، بــدون هیچ گونه عدم 

انطباقی پشت رس گذاشت.

  استانداردهای سیستم مدیریت یكپارچه ی 

رشكت اطلس خودرو 

: ISO9001:2008 1- استاندارد

مدیریــت  سیســتم 

كیفیــت، عمومی تریــن و 

اســتاندارد  پایه ای تریــن 

ایــن  اســت.  جهانــی 

اســتاندارد دارای 8 بنــد 

كلیــه ی  و  بــوده  اصلــی 

فرآینــدی  صــورت  بــه  را  ســازمان  یــك  فعالیت هــای 

تعریــف،   ،)PDCA( دمینــگ  چرخــه ی  بــر  منطبــق  و 

ایــن  پایــش و بهبــود می دهــد.  پیاده ســازی، كنــرتل، 

اســتاندارد بــرای كلیــه ی ســازمان ها و بــدون در نظــر 

ــت. ــتفاده اس ــل اس ــازمان قاب ــدازه ی س ــوع و ان ــن ن گرف

: ISO10002:2004 2- استاندارد

 ISO10002 اســتاندارد 

راهنامیــی بــرای طراحی 

ــش  ــتم اثربخ ــک سیس ی

و کارآمــد بــرای فرآینــد 

رســیدگی بــه شــکایات 

متامــی  در  مشــرتی 

ســازمان ها اعــم از تجــاری و غیر تجــاری و حتــی در تجــارت 

ــن اســتاندارد، کمک رســانی  الکرتونیــک اســت. هــدف ای

ــع  ــای ذی نف ــه ی طرف ه ــرتیان و کلی ــازمان ها، مش ــه س ب

ــه شــکایات کــه  ــد رســیدگی ب اســت. بهــرت اســت از فرآین

ــی از  ــوان یک ــه عن ــود، ب ــح می ش ــتاندارد ترشی ــن اس در ای

ــد اســتاندارد  ــت مانن ــت کیفی فرآیند هــای سیســتم مدیری

ISO9001 اســتفاده کــرد.

  محورهای اصلی آماده سازی سیستم جهت 

اخذ / متدید اعتبار گواهینامه در ممیزی خارجی

1- گام اول چرخه ی دمینگ )برنامه ریزی(

-  شناسایی الزامات مورد نیاز سیستم مدیریت یكپارچه 

ــر  ــی ب ــتم مبتن ــاز سیس ــورد نی ــاخص های م ــف ش -  تعری

نظــر مدیریــت ارشــد و نیــاز سیســتم و در نتیجــه تهیــه ی 

ــداف ــن اه ــش ای ــرتل و پای ــداف و كن ــند اه س

ــا در  ــئولین واحده ــران و مس ــا مدی ــات ب ــزاری جلس -  برگ

ــات  ــر الزام ــی ب ــازمان مبتن ــتندات س ــن مس ــت تدوی جه

اســتاندارد و نیــاز ســازمان و در نتیجــه تدویــن مســتند 

ــد ــت ارش ــب مدیری ــذ تصوی ــده، اخ ــایی ش شناس

2- گام دوم چرخه ی دمینگ )اجرا(

-  ابــالغ مســتندات مصــوب و كلیــه ی الزامــات قابــل اجــرا 

ــه  ــالغ ب ــا اب ــاص رصف ــوارد خ ــی و در م ــورت عموم ــه ص ب

ــه ــئولین مربوط مس

3- گام سوم چرخه ی دمینگ )ممیزی(

-  ممیــزی كلیــه ی فرآیندهــای ســازمان حداقــل یكبــار در 

ــتاندارد و  ــات اس ــوب، الزام ــتندات مص ــم از مس ــال اع س

ــات ســازمان الزام

-  دامنــه ی ممیزی هــای داخلــی از ســال 1391 تــا كنــون 

توســط واحــد توســعه ی سیســتم بــه رشح جــدول زیــر 

ــد: ــش داده ش افزای

ــات  ــف اقدام ــگ )تعری ــه ی دمین ــارم چرخ 4- گام چه

ــگیرانه( ــی و پیش اصالح

 -  تعریــف اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه جهــت بهبــود 

ــا ــه ی حوزه ه ــا در كلی ــج ممیزی ه ــاس نتای ــر اس ب

-  جلسه ی بازنگری مدیریت 

ــج  ــاس نتای ــر اس ــی ب ــات اصالح ــف اقدام ــر تعری ــالوه ب ع

حاصــل از ممیزی هــا و شــاخص ها، مطابــق اســتاندارد 

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت 
کیفیت یکپارچه برای ششمین سال پیاپی

تهیه و تنطیم:
مهدی بشیری پور
سمــت:

کارشناس 
منابع انسانی

سیســتم مدیریــت كیفیــت  ISO9001:2008، جلســه ی 

ــال  ــار در س ــل یك ب ــت حداق ــت می بایس ــری مدیری بازنگ

برگــزار  شــده  مشــخص  خروجی هــای  و  ورودی هــا  بــا 

شــود. جلســه ی بازنگــری مدیریــت ســال 1393 در روز 

پنجشــنبه مــورخ 93/09/20 بــه مــدت 6 ســاعت، بــا 

حضــور مدیرعامــل محــرتم رشكــت اطلس خــودرو و كلیــه ی 

ــد. ــزار ش ــا برگ ــران واحده مدی

از  نتایــج ممیزی هــا حاصــل  ایــن جلســه، كلیــه ی  در 

نتایــج  شــاخص ها،  تحقــق  رونــد  واحدهــا،  عملكــرد 

اقدامــات اصالحــی و پیشــگیرانه، نتایــج بازخورد مشــرتیان 

ــت  ــتم مدیری ــود سیس ــه بهب ــر ب ــه منج ــی ك و توصیه های

كیفیــت می شــود، ارائــه شــد.

  زمان بندی اقدامات تعریف شده و در 

نتیجه پیگیری تا حصول نتیجه ی قابل قبول

ــه ی  ــق كلی ــب و دقی ــیار مناس ــرد بس ــه عملك ــه ب ــا توج ب

همــكاران، رشكــت اطلس خــودرو بــرای دومیــن ســال 

پیاپــی، ممیــزی خارجــی را علی رغــم برگــزاری ممیــزی 

 ،TuvNord ســختگیرانه توســط رسممیــز ارشــد رشكــت

بــدون هیچ گونــه عــدم انطباقــی پشــت رس گذاشــت.

بــدون شــك، كســب ایــن موفقیــت، حاصــل حامیــت 

مدیریــت محــرتم ارشــد، تالش هــای بی وقفــه و مجدانــه ی 

واحــد توســعه ی سیســتم و همــكاری كلیــه ی مدیــران 

و كلیــه ی پرســنل رشكــت اطلس خــودرو اســت. امیــد 

ــاری شــام همــكاران گرامــی، رشكــت  ــا كمــك و ی اســت ب

و  ارزیابی هــا  ممیزی هــا،  كلیــه ی  در  اطلس خــودرو 

شــاهد  اقتــدار  و  موفقیــت  بــا  همچنــان  بازرســی ها، 

ــود  ــد خ ــان توامنن ــت و كاركن ــش مدیری ــتمرار درخش اس

ــد. باش

سال

واحد ممیزی شده

قطعاترسویسفروشبازاریابی
منابع انسانی و 

توسعه ی سیستم

مالی و اداری 

و انتظامات
سایت سلفچگانانفورماتیكلجستیك

91√√√√√√---

92√√√√√√√--

93√√√√√√√√√

ISO 10002 : 2004

ISO 9001 : 2008

Do

Act

- آنچه را طراحی شده 

انجام بده

- چگونه کار باید 

بهبود یابد؟

اطلس خودرو برای ششمین 
سال پیاپی و با افتخار، موفق به 
تمدید گواهینامه های سیستم 

مدیریت یكپارچه مبتنی بر 
استانداردهای سیستم مدیریت 
كیفیت ISO9001:2008 و سیستم 

رسیدگی به شكایات مشتریان 
ISO10002:2004 توسط شركت 

مشاركتی  TuvNord ایران- آلمان شد

- چه باید انجام شود؟

- چگونه باید انجام شود؟

Plan

Check

- آیا همه چیز برمبنای 

طرح اتفاق افتاده است؟
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



محمود حق وردینام و نام خانوادگی: 

1355/05/01تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی ارتباطات میزان تحصـیالت:
گرایش روزنامه نگاری

سرپرست روابط عمومیزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
12 سال سابقه ی فعالیت در روابط عمومی

دســتیابی بــه تجربــه ای نــو در زمینــه ی روابــط عمومــی، 

انگیــزه ی حضــور مــن در اطلس خــودرو  مهم تریــن 

اســت. فضــای متنوعــی از فعالیت هــای روابــط عمومــی 

در اطلس خــودرو وجــود دارد كــه می توانــد چالشــی 

جــدی بــرای یــك فعــال روابــط عمومــی باشــد.  

کامیار فرنوش  نام و نام خانوادگی: 

در واحد قطعات سـمــت ســـــابـق:
سرپرست فروش و بازاریابی 

و قائم مقام مدیر قطعات

مدیر قطعات یدکیسـمــت جــدید:

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 است. 

»معرفی اعضای جدید اطلس خودرو و اطالع رسانی ارتقاءهای سازمانی همکاران« بخشی است 

که به نرشیه ی پیک اطلس اضافه شــده اســت تا هم به همکارانی که به تازگی به مجموعه 

پیوسته اند، خوش آمد بگوییم و هم با تغییرات درون رشکتی آشنا شویم.

آشنایی با اعضای جدید 
و ارتقا یافته خانواده ی اطلس خودرو

فضای متنوعی 
از فعالیت های 

روابط عمومی در 
اطلس خودرو

شـانزدهمین دوره ی جام ملت های آسـیا کـه از 19 دی مـاه 1393 آغاز 
شـده اسـت، تـا 11 بهمـن مـاه در جریـان اسـت. در دور نخسـت ایـن 
رقابت هـا، تیـم ملـی كشـورمان در بیـن 4 گـروه 4 تیمـی، مصـاف بـا 

امـارات، قطـر و بحریـن را در جـدول داشـته اسـت.
اطلـس كاپ، وب سـایت ورزشـی رشكـت اطلس خـودرو نیـز، در ایـن 
دوره از مسـابقات بـا حامیـت از تیـم ملـی كشـور عزیزمـان، برنامه ی 
بـرای همـه ی هـواداران فوتبـال تـدارك دیـد. رشكـت در  ویـژه ای 
كافـی  اسـت.  آسـان  بسـیار  اطلـس كاپ  رایـگان  پیش بینی هـای 
اسـت عالقمنـدان و ورزش دوسـتان عضـو سـایت شـده و روی بـر 
»پیش بینـی كـن و جایـزه بگیـر« در صفحـه ی اصلـی كلیـك كننـد.

  رشایط حضور در مسابقه
ــاش« در  ــته ب ــران را داش ــی ای ــم مل ــوای تی ــابقه ی »ه مس

ــران در  ــی ای ــرای مســابقاتی كــه تیــم مل ــه گروهــی ب مرحل

آن هــا حضــور دارد، پیش بینــی و در ســه بخش»پیش بینــی 

نتیجــه ی دقیــق«، »پیش بینــی بــرد و باخــت « و »امتیــاز 

ــد.  ــزار ش ــس كاپ« برگ ــایت اطل ــت در س ــه از فعالی حاصل

کاربــران اطلــس کاپ، بــا رشکــت در مســابقه ی پیش بینــی 

نتایــج )اعــالم دقیــق نتیجــه یــا اعــالم بــرد و باخــت( 

می تواننــد برنــده ی جوایــز اطلــس کاپ باشــند. 

ــد  ــدان می توانن ــی، عالقمن ــه ی گروه ــام مرحل ــس از امت پ

همــه ی مســابقات را پیش بینــی کننــد و ادامــه  ی مســابقه ی 

پیش بینــی منــوط بــه راه یابــی یــا عــدم راه یابــی تیــم ملــی 

ایــران بــه دوره ی بعــد نیســت. ایــن مســابقه تــا پایــان 

ــت. ــان اس ــاه( در جری ــن م ــی 11 بهم ــا )یعن رقابت ه

  رشایط اهدای جــوایـــز
1- جایــزه بــه كســانی تعلــق خواهــد گرفــت كــه اطالعــات 

زیــر را كامــل و صحیــح ارائــه کــرده باشــند. 

الف. نام و نام خانوادگی / ب. آدرس ایمیل / ج. شامره تلفن 

یا شامره همراه  /  د. استان  /  هـ. شهر   /  ی. تاریخ تولد 

2- امتیــاز مســابقه در بــازه ی زمانــی 18 دی مــاه 1393 تــا 

11 بهمــن 1393 محاســبه می شــود. 

3- هنــگام ارســال دعوت نامــه بــه دوســتان خــود دقــت 

کنیــد حتــام در اطلــس کاپ باشــید. 

4- امتیــاز مشــخصات خــودرو پــس از پایــان مســابقات 

ــا اطالعــات ثبــت شــده در   ــس از بررســی مشــخصات ب و پ

اطلــس کاپ لحــاظ می شــود. 

5- زمان رشکت در پیش بینی تیم قهرمان از رشوع مرحله ی 

یک چهارم نهایی تا قبل از مسابقات فینال است. 

6- در صــورت حــذف تیــم ایــران از جریــان مســابقات، امتیاز 

ــق  ــدی تعل ــزه ی رده بن ــوان جای ــه عن ــان ب ــی قهرم پیش بین

می گیــرد.

  امتیازهای ویژه: 
فعالیت در کلوب و دعوت از دوستان

ــه  ــس کاپ ب ــه در اطل ــال مقال ــا ارس ــد ب ــران می توانن کارب

رشط تاییــد در هــر روز 10 امتیــاز کســب کننــد. همچنیــن 

ــتان  ــوت از دوس ــا دع ــد ب ــوب می توانن ــای كل ــه ی اعض كلی

خــود بــه جمــع امتیــازات خــود اضافــه کننــد. در ایــن 

مســابقات، هــر رشكــت كننــده می توانــد دوســتان خــود را 

بــه كلــوب دعــوت كنــد. در صورتــی كــه هــر یــك از دوســتان 

ــد  ــه کنن ــایت مراجع ــه س ــك ب ــق لین ــده از طری ــوت ش دع

ــاز  ــه ازای هــر دوســت 10 امتی و در ســایت عضــو شــوند، ب

کســب می شــود.  بــرای دعــوت دوســت خــود بایــد مــوس را 

بــر روی اســم خــود بــاالی صفحــه نگهداریــد، از منــوی بــاز 

شــونده، مدیریــت ارتباطــات و دوســتان را انتخــاب کنیــد، بر 

روی ارســال دعوت نامــه کلیــک کنیــد و بــرای دوســت خــود 

ــد. ــال کنی ــه ارس دعوت نام

  پیش بینی تیم قهرمان
اعضای كلوب می توانند از رشوع تا پایان مرحله گروهی در 

پیش بینی تیم قهرمان رشکت کنند. در صورت پیش بینی 

صحیح 100 امتیاز به جمع امتیازات عضو پیش بینی كننده 

اضافه خواهد شد.

  بچه ها منم بازی
كاربــران می تواننــد بــا مراجعــه بــه صفحــه ی "بچه هــا 

منــم بــازی" شــخصیت بازیكــن تیــم ملــی مــورد نظــر خــود 

ــه  ــبت ب ــود نس ــری خ ــه ی كارب ــرده و از صفح ــاب ك را انتخ

ارســال عكــس خــود اقــدام كننــد. مدیریــت ســایت، پــس از 

بررســی، عكــس را در قالــب شــخصیت درخواســتی منتــرش 

ــد،  ــت كن ــك را دریاف ــرتین الی ــه بیش ــی ك ــد و عكس می كن

برنــده ی ایــن قســمت اســت.

  به یاد داشته باشید!
از  دعوت  با  می توانید  خود،  عكس  الیك  بردن  باال  برای 

دوستانتان، امتیاز و شانس برنده شدنتان را افزایش دهید. 

از میزان جایزه  برنده ی این بخش مسابقه نیز برای اطالع 

می تواند به جدول توزیع جوایز مراجعه كند. )در صورتی که 

پسند ها مساوی باشد بین افراد قرعه کشی خواهد شد.(

  مدارک الزم برای اهدای جوایز
برنـدگان  تقدیـم  مسـابقات  همـه ی  امتـام  از  بعـد  جوایـز 

می شـود. برنـدگان بـرای دریافـت جوایـز الزم اسـت کپـی 

کارت ملی، عکس 4×3، شـامره کارت و شـامره حساب خود 

کننـد.  ارسـال   atlascup@atlaskhodro.com بـه  را 

را داشتـه باشیـم ایـران  هوای  
در اطـلـس کـاپ هـمـه مـی تـوانـنـد بـرنـده بـاشـنـد!
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سـورنتو 2016، کـه حـاال بـا افزایـش ابعـاد بدنـه، بـا فضـای 

بیشـرت بـرای مسـافران و وسایلشـان و یـک موتـور توربوشـارژ 

جدیـد، از همیشـه پرتوان تـر بـه نظر می رسـد. همچنیـن این 

الهامـات طراحـی اش را مدیـون مـدل  از  خـودرو، بسـیاری 

مفهومـی بسـیار قابـل توجـه Cross GT اسـت کـه در سـال 

2013 بـه منایـش درآمـد. تیم هـای طراحـی و مهندسـی کیا 

بـر روی یـک سـاختار بدنی قدرمتندتـر،  کاهش صـدا،  لرزش 

و خشـونت و مطمـن سـاخن رانندگی جهت ارائه ی سـبک 

زندگی فعالی که دارندگان CUV به دنبال آن هسـتند، مترکز 

کرده انـد. خریـداران سـورنتو، می تواننـد در بیـن سـه موتـور، 

قدرت انتخاب یک موتور را دارند که شـامل یک توربوشـارژ 2 

لیرتی چهار سـیلندری جدید،  یک V6 3.3 لیرتی نرم و یک 

موتور مکنده ی معمولی 2.4 لیرتی اسـت. ویژگی های باالتر 

از حـد اسـتاندارد و امکانـات لوکـس در پنج سـطح تـودوزی) 

تیـپ( - L, LX, EX, SX, SXL- اسـت. فـروش ایـن خودرو در 

ایـاالت متحـده ی آمریـکا از ژانویـه 2015 آغاز می شـود. اورث 

هدریـک،  معـاون برنامه ریـزی محصـوالت کیا موتـورز آمریـکا،  

گفـت: » سـورنتوی کامـال جدید کـه با دقـت و ظرافـت زیادی 

طراحـی شـده، بـا برخورداری از اسـتیل مقاوم تـر و پیرشفته تر 

و تقویت سـاختاری بیشرت، منجر به استحکام پیچشی بهبود 

یافته شـده اسـت که باعث راحتی سـواری و پویایی رانندگی 

می شـود. ایـن موضـوع همـراه بـا کاهـش قابـل مالحظـه ی 

صـدا و لـرزش )NVH( مشـخص می سـازد کـه سـورنتو 2016 

اسـتاندارد جدیـدی از اصالحـات و توانایـی را بـرای کیا پیش 

رو گذاشـته است.«

  ظاهر الهام گرفته شده
طراحـی کیـا سـورنتو، کار سـاده ای بـرای طراحـان کیـا نبود؛ 

زیـرا نسـل قبلی بـه خاطر ظاهـر اسـتثنائی اش، بسـیار مورد 

تحسـین قـرار گرفتـه بـود. کیـا سـورنتوی جدیـد، برخـالف 

مـدل مفهومی پیچیده Cross GT که در منایشـگاه اتومبیل 

شـیکاگو به منایـش درآمد،  برخـی از ویژگی هـای طراحی اش 

را از طبیعـت و نیـز از سـفر بـه ماجراجویی هـا در دل طبیعـت 

الهـام گرفتـه اسـت و بـه ایـن ترتیـب خودرویـی بـا ظاهـری 

از سـایر  زمینه هـا رستـر  در متـام  تقریبـا  کـه  را  اسـتثنایی 

مدل هاسـت،  ارائـه کـرده اسـت.

در کل،  سورنتوی جدید حالتی مستحکم تر و عضالنی تر دارد 

که شـخصیت قـوی و نـا آرام آن را به منایش می گـذارد. ظاهر 

سـورنتو بـا وجـود شـانه های قدرمتندتـر و یک کاپـوت بلندتر 

بـه آن می بخشـد،   آیرودینامیک تـر  کـه ظاهـری صیقلـی و 

کامـال قابـل تشـخیص اسـت. بسـته بندی ایـن سـورنتو بـا 

وجـود فاصلـه ی بیشـرت بیـن محور جلـو و عقب که بـه 2780 

میلیمرتی می رسـد )افزایش 79 میلیمرتی( و عرضی معادل 

1890 میلیمـرت )افزایـش 5 میلیمـرتی(،  کاربردی تـر اسـت 

و فضـای داخلـی بیشـرتی را مهیـا می سـازد. سـبک خشـن 

بررسی اجمالی خودرو سورنتو UM  2016 )یو اِم(
لیـک تائـو، بـا قله های کوهسـتانی بلندش،  سـنگفرش های صاف و هوای کوهسـتانی تازه اش 

کـه ماننـد روبانـی بـه زیبایـی درهـم پیچیده انـد،  مـکان بسـیار مناسـبی بـرای آغـاز بـه کار 

کیـا سـورنتو 2016 اسـت. سـورنتو، نخسـتین مـدل از محصـوالت کیاسـت که در آمریـکا تولید 

می شـود و هم چنیـن نخسـتین عضـو خانـواده ی کیاسـت کـه از مـرز تولیـد 100,000 دسـتگاه 

در سـال، گذشـته اسـت. بـه عقیـده ی مسـئولین کمپانـی کیـا، مـدل سـورنتو، سـتون اصلـی 

ایـن کمپانـی حسـاب می شـود؛ بـه همیـن دلیـل کیا، متام تـالش اش را بـه کار گرفته اسـت تا 

سـورنتو مـدل 2016، از مدل هـای قبلـی، واالتـر باشـد.

سـورنتوی جدیـد، از نظـر ظاهـری تغییـرات اساسـی داشـته و بـه لطف ایـن تغییـرات، ظاهری 

بسـیار مجلل تـر Class-up از مدل هـای گذشـته دارد؛ هم چنیـن رضیـب درگ هـم کمرت شـده 

اسـت. طـرح باریـک چراغ هـا به منـای جلـو حالتـی تهاجمی می بخشـند.

باریک تـر،  چراغ هـای  طراحـی  وجـود  بـا  جلویـی  قسـمت 

تکاملـی در کمربنـد باالیـی موجـود در Cross GT اسـت کـه 

در عیـن حـال یک تشـابه فامیلی بـه خودروی چنـد منظوره و 

به شـدت تحسـین شـده ی سـدونا پیدا کرده اسـت. موقعیت 

مکانی متامیز چراغ های LED،  سـورنتو را با سـایر خودروهای 

بخـش CUV سـایز متوسـط متفـاوت می سـازد.

  فضای داخلی درجه یک
با    ،2016 سورنتوی  کابین  در  طراحی  اصلی  مایه ی 

 Horizontal درومنایه ای داخلی کلی که بر ثبات سطح افقی

مترکز دارد، پی و شالوده ی قدرمتندی برای پارچه های اعال و 

مواد با کیفیت موجود در داخل کابین این خودرو ارائه می کند. 

استفاده ی سخاومتندانه از مواد و پارچه های نرم و اعال به ویژه 

پانل های در  در اطراف صفحه منایشگر،  کنسول مرکزی و 

مشهود است. بسته به سطح تودوزی )تیپ(،  سورنتوی 2016 

ماجراجو، برای پنج رسنشین و با صندلی های تا شونده ی ردیف 

)در مدل های چهار سیلندر(  استاندارد 40/20/40  با  دوم 

و یا برای هفت رسنشین با ردیف سوم تاشونده 50/50 )در 

مدل های V6( ارائه می شود. سیستم صندلی ها در سورنتوی 

جدید برای ارائه ی نهایت راحتی و مطلوب ترین حالت نشسن 

طراحی شده است تا نیازهای هر یک از رسنشینان را برآورده 

سازد. به منظور لوکس سازی بیشرت،  صندلی جلویی لرزشی 

و گرمایشی،  صندلی های عقبی گرمایشی،  صندلی راننده با 

قابلیت تنظیم در 10 جهت،  صندلی رسنشین با قابلیت تنظیم 

در 8 جهت،  تنظیم کننده ی جای پای راننده،  پشت رسی با 

قابلیت تنظیم در چهار جهت با تنظیم کننده ی تک دکمه ای،  

و   پانورامیک نسل دوم کیا  تهویه ی مطبوع دوگانه و سقف 

از چرم درجه یک Nappa مانند  با سطوحی  صندلی هایی 

آنچه که در سدان لوکس پرچم دار کیا یعنی K900 وجود دارد، 

 همگی به این خودرو افزوده می شود. رسنشینان ردیف دوم و 

سوم به لطف افزایش 13 میلیمرتی در فضای عقبی که در هر 

ردیف رخ داده است و یک کف مرکزی مسطح جادارتر در ردیف 

دوم،  می توانند از راحتی بیشرتی لذت بربند. 

ــرت  ــد، از 2.05297 م ــورنتوی جدی ــار در س ــی ب ــای کل فض

ــت؛  ــه اس ــش یافت ــب افزای ــرت مکع ــه 2.09545 م ــب ب مکع

ــوم  ــف س ــت ردی ــمت پش ــار در قس ــای ب ــه فض ــی ک در حال

ــب  ــرت مکع ــه 0.311485 م ــب ب ــرت مکع از 0.257683 م

افزایــش یافتــه اســت؛ بــه ایــن ترتیــب فضــای بیشــرتی 

بــرای حمــل وســایل رضوری و تجهیــزات مربــوط بــه زندگــی 

فعاالنــه را مهیــا می ســازد؛ بــدون این کــه فضــای مربــوط بــه 

ــر ایــن،   رسنشــینان عقــب خــودرو را قربانــی ســازد. عــالوه ب

یــک اهــرم کــه بــه ســهولت تــا می شــود، تنظیــامت مختلــف 

صندلــی،  فضــای بــاز انعطاف پذیــر و در کل انعطاف پذیــری 

کننــدگان  اســتفاده  می ســازد.  امکان پذیــر  را  بیشــرت 

می تواننــد پشــتی ردیــف دوم را بــدون بــاز کــردن درب عقــب 

و تنهــا بــا کشــیدن اهــرم کــه در بــاالی محوطــه ی بــار قــرار 

دارد،  تــا کننــد. ایــن ویژگــی امــکان بارگیــری ســاده و رسیــع 

محموله هــای بــزرگ را فراهــم می ســازد.

www.Kia-buzz .com                                                                          :منبع 
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  دستاوردهای عملیاتی

کیاموتــورز، در کل چرخــه ی زندگــی خودرویــی از ابــزار و 

ــرژی بهــره  وســایلی جهــت کاهــش مــرف و هــدر دادن ان

می بــرد. ایــن کمپانــی بــه طــور مــداوم بــرای محقــق ســاخن 

هدفــش، کــه هــر چــه ســبزتر و پاک تــر بــودن زمیــن اســت، 

ــد. ــود می بخش ــد و بهب ــی می کن ــج را بررس نتای

کیاموتـورز، بـا داشـن فلسـفه ی مدیریـت محیـط زیسـت در 

اعمـاق Deep in the back  ذهنـش،  بـرای هـر محـل کاری 
یـک هـدف محیـط زیسـتی معیـن کـرده اسـت تـا بـه هـدف 

نهایـی و غایـی اش کـه هامنـا کـم کـردن مـرف سـوخت و 

انرژی و کاهش انتشـار گازهای گلخانه ای اسـت،  دست یابد.

کیاموتورز نماد صلح با طبیعت

»مـا اعضـای خانـواده کیاموتـورز اهـداف اقتصـادی،  زیسـت محیطی و اجتامعـی که برای عشـق 

ورزیـدن بـه نـوع بـرش مـورد نیـاز اسـت را محقـق می سـازیم و خـود را بـه طـور کامـل وقـف 

ایجـاد جامعـه ی پایـدار و ثرومتنـد و انجـام مسـئولیت های اجتامعی می کنیـم.«

  قسمت دوم

فعالیت های  مسئولیت  اجتامعی

ضایعاتانرژی و گازهای گلخانه ای

مرصف آب

آالیندگی هوا

تحقق عشق  به جامعه برشیایجادجامعه ا ی پایدار

  مدیریت چرخه ی زندگی خودروی 

دوست دار محیط زیست

کیاموتــورز، در تــاش Strives تولیــد خودروهایــی اســت که 

نــه تنهــا شــادی را بــرای مردمــان بــه ارمغــان می آورنــد، بلکــه 

ــت  ــز محافظ ــان نی ــره ی خاکی م ــتی ک ــالمتی و تندرس از س

ــد. می کنن

1. طراحی

2. تولید     

3. توزیع

4. دور ریخن

  طراحی در خدمت محیط زیست

ــد  ــتی تولی ــط زیس ــت دار محی ــای دوس ــورز، خودروه کیاموت

می کنــد کــه بــه میــزان زیــادی قابــل بازیافتنــد و مــواد 

خطرنــاک دورریختنــی را کاهــش می دهنــد. این خودروســاز، 

ــبز و  ــی س ــتم طراح ــتفاده از سیس ــق اس ــن کار را از طری ای

ــد. ــام می ده ــیمیایی انج ــواد ش ــت م ــتم مدیری سیس

  سیستم تولید خودروی سبز

CO بــه ازای هر واحد از ســال 2008
2
ــال kg2003 154 کاهــش انتشــار  ــد از س ــر واح ــه ازای ه ــات ب ــش ضایع 44%  کاهش آالینده های امتسفر به ازای هر واحد از سال 272003%  کاه

30.0%  کاهش در مرف منابع آبی به ازای هر واحد از سال 2003

(DFE) طراحی برای محیط زیست

 طراحی برای سیستم  بهینه سازی بازیافت                                                                              

(DOROSY )

تجمیع داده های مواد

جستجوی مواد شیمیایی

فیلرت کردن داده های آماری با قواعد فردی

جمع آوری داده مواد 

غربالگری فلزات سنگین

تجزیه و تحلیل شیمیایی

پاسخ به قوانین محیطیبه روز رسانی نظارتتوسعه محصوالت سبز

  گواهی نامه سبز برای هر محصول
کیاموتـــورز، یـــک خـــط تولیـــد کامـــل از خودروهـــای 

ــه  ــاری ارائـ ــای تجـ ــی ) RVs( و خودروهـ ــافری، تفریحـ مسـ

و  بـــودن  زیســـت  محیـــط  دوســـت دار  کـــه  می کنـــد 

ـــی  ـــی و داخل ـــای بین امللل ـــق ارزیابی ه ـــان از طری ایمنی ش

بـــه اثبـــات Verifiedthrough رســـیده اســـت.

  سیستم مدیریت مواد شیمیایی سمی

www.kia.com                                                                      :منبع 

کیاموتورز، با داشتن 
فلسفه ی مدیریت محیط 
زیست در اعماق ذهنش،  
برای هر محل کاری یک هدف 
زیست محیطی معین کرده 
است تا به هدف نهایی و 
غایی اش که همانا کم کردن 
مصرف سوخت و انرژی 
و کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای است،  دست یابد
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از گــرم کــردن خــودرو در مکانــی 1 

رسبســته اجتنــاب کنیــد

اگرچــه همــه ی مــا در روز هــای رسد ترجیــح می دهیــم ســوار 

یــک خــودروی گــرم شــویم،  اما گــرم کــردن خــودرو در فضایی 

بســته بــدون جریــان هــوا، می توانــد بســیار خطرنــاک باشــد. 

هــر چنــد هــوای بیــرون رسد اســت، امــا ارزش ایــن را نــدارد 

ــرار  ــید کربن ق ــمومیت مونوکس ــرض مس ــود را در مع ــه خ ک

دهیــد. خودرویتــان را در فضــای بیــرون گــرم کنید یــا حداقل 

بعــد از بــاز کــردن در پارکینــگ ایــن کار را انجــام دهیــد.

ــات 2  ــخ زدن نج ــان را از ی خودرویت

دهیــد

بــرای جلوگیــری از یــخ زدن لوله هــای بنزیــن،  بایــد همیشــه 

ــتم  ــرای سیس ــد. ب ــر باش ــا نیمه پ ــل ت ــن حداق ــزن بنزی مخ

خنــک کننــده،  بهرتیــن حالــت اســتفاده از ترکیــب 50/50 

ضــد یــخ و آب اســت تــا نقطــه ی انجــامد مایــع موتــور پاییــن 

ــود. آورده ش

پنج توصیه ی رانندگی در زمستان 
برای داشتن سفری ایمن و بی خطر

زمسـتان،  احتـاال  رسـیدن  فـرا  بـا 

برخـی از شـا در حال تجربه رسمایی 

تلخ و گزنده هسـتید. هیچ می دانید 

در هـوای رسد، خـودروی شـا نیـاز 

به مراقبت و حفاظت بیشـری دارد؟ 

امـروز کیـا،  بـرای داشـن زمسـتانی 

توصیـه  چنـد  شـادتر،   و  ایمن تـر 

کاربـردی جهـت نگهـداری از خـودرو 

هوادارانـش  بـرای  رسد  هـوای   در 

ارائه presents می کند.
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ــر 3       ــول تعمی ــای معم ــام روال ه مت

و نگهــداری را دوبــاره چــک کنیــد

شـرایــــط  بــــا  مـقـابـلــــه  بــــرای  آمـادگــــی  جـهــــت 

در  زمســتان،  در  جاده هــا   Challenging چالش برانگیزتــر
مــورد تایرهــا،  ترمزهــا،  باتــری و شیشــه ی جلو توجــه و احتیاط 

ــه خــرج دهیــد. هنــگام امتحــان و چــک کــردن  بیشــرتی ب

ــد. ــب باش ــار مناس ــتیک و فش ــوید الس ــن ش ــا،  مطم تایره

ــه  ــرای ایــن کار توصیــه مــی شــود کــه چــکاپ خــودرو را ب ب

متخصصــان و عاملیــت هــای مجــاز رشکــت بســپارید.

خــط دیدتــان را واضــح و متیــز 4

نگــه داریــد

بــرای رانندگــی ایمــن در زمســتان،  دیــد راننده حیاتی اســت. 

ــع  ــی دارای مای ــدازه کاف ــه ان ــان ب ــوید خودرویت ــن ش مطم

برف پاکــن مناســب بــرای رشایــط رسد باشــد. ایــن کار مانــع 

ــردن و  ــارک ک ــگام پ ــود. هن ــو می ش ــپ شستش ــخ زدن پم ی

توقــف در هــوای بســیار رسد، برف پاک کن هــا کامــال پاییــن 

آورده شــوند تــا یــخ نزننــد و بــه شیشــه نچســبند.

ایمنــی، کلیــد رانندگــی زمســتانی 5

اســت

بــرای ایمنــی خودتــان در بــرف و یــخ، فواصــل توقــف کــردن 

را تــا ده برابــر افزایــش دهیــد. بــه خاطــر داشــته باشــید 

محدودیــت رسعــت در جاده هــا بــرای بهرتیــن رشایــط آب و 

هوایــی تنظیــم شــده اســت نــه زمانــی کــه جــاده پوشــیده از 

بــرف و یــخ اســت. پــس در ایــن زمان هــا رسعتتــان را کاهــش 

دهیــد.  بــا بــه کارگیــری ایــن توصیه هــا بــه اســتقبال ماه های 

رسد برویــد. امیدواریــم بــه همــراه کیا، زمســتانی گرم و شــاد را 

در پیــش رو داشــته باشــید.
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Never Warm Up In Closed Areas

Save your car from freezing up

Double check all maintenance routines

Keep your line of vision clear

Safety is the key to winter driving
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خودروهــای SUV یــا هــامن شاســی بلندهــا در ایــران نیــز 

از ســال هــای دور از محبوبیــت باالیــی برخــوردار بودنــد. 

بــرای مثــال نیســان پاتــرول کــه ســال ها بــه عنــوان تنهــا 

خــودروی تولیــد داخــل در ایــن کالس بــه شــامر مــی رفت، 

خــودروی پرطرفــداری بــود. 

مــوارد ذیــل را مــی تــوان بــه عنــوان دالیل اصلــی محبوبیت 

شاســی بلندهــای جمع و جــور در ایران برشــمرد:

• فضای بزرگرت برای رسنشینان

ــار در  ــرای حمــل ب ــار داشــن فضــای بیشــرت ب • در اختی

ــرون شــهری ســفرهای بی

زمانــی SUV هــا به عنوان خودروهایی بزرگ، نه چندان زیبا و با مرصف ســوخت باال شــناخته 

می شــدند کــه علیرغم نقــاط قوت بــارزی مانند 4WD بودن، بــرای مصارف شــهری و روزمره 

چندان مناســب به نظر منی رسیدند. از ایرو خودروسازان با ترکیب برخی ویژگی های SUV با 

خودروهای ســدان )اغلب سگمنت C(، ســگمنت جدیدی با نام SUV های جمع و جور1 را عرضه 

کردندتا با افزایش زیبایی ظاهری، بهبود مشــخصات فنی و پایین آوردن مرصف ســوخت در 

کنــار امکانــات رفاهی مناســب، این خودروها را با معضالت شــهرهای امــروزی مانند ترافیک 

ســنگین و دشــواری پیدا کردن فضای پارک مناســب منطبق کنند و رانندگی در شــهر با این 

خودروها را برای عالقه مندان به آنها میرس ســازند. امروز شــاهد تردد مدل های متنوعی از 

آنها در خیابان های شــهرها هســتیم و مــی توان گفت SUVهای جمع و جــور از محبوب ترین 

کالس های خودرو در دنیا هستند. 
1. Compact SUVs

بازار متنوع SUV های جمع و جور
گردآوری:

بهنام نجار صادقی 
سمــت:

کارشناس 
تحقیقات بازار

مدلبرندردیف
اسپورتیجکیا1

سولکیا2

توسانهیوندایی3

X7جیلی4

RAV4تویوتا5

ASXمیتسوبیشی6

کوراندوسانگ یانگ7

اکتیونسانگ یانگ8

قشقایینیسان9

کولیوسرنو10

داسرترنو 11

فورسرتسوبارو12

X33 )تیگو(ام وی ام )چری(13

V5برلیانس14

S5جک15

گراند ویتاراسوزوکی16

M4گریت وال17

X60لیفان18

CS35چانگان19

G5گک گونو20

21ZXAutoلندمارک

رونیزنیسان22

جدول 1- مدل های مختلف SUV های جمع و جور با 
حجم موتور کمرت از 2500 سی سی در بازار ایران

• احساس ایمنی بیشرت

• ارتفــاع بیشــرت از ســطح زمیــن در مقایســه یــا ســدان ها و 

درنتیجــه عبــور راحت تــر از مســیرهای ناهمــوار

• برخوداری از ویژگی های آفرود

البتــه برخــی از خریــداران شاســی بلندهــای جمــع و جــور 

ــده  ــر ش ــای ذک ــدام از ویژگی ه ــه هیچک ــت ب ــن اس ممک

بــرای ایــن خودروهــا نیــاز جــدی نداشــته باشــند کــه 

احتــامالً حــس خوشــایند رانندگــی بــا خودرویــی بــا ارتفــاع 

ــور  ــع و ج ــای جم ــاب SUV ه ــمت انتخ ــا را س ــرت آنه بیش

جــذب می کنــد. 

بــا افزایــش واردات خــودرو در ســال های اخیــر، اغلــب 

ــرتیان  ــای مش ــه نیازه ــخگویی ب ــرای پاس ــدگان ب واردکنن

ایرانــی، ســعی کــرده انــد مــدل هایــی از شاســی بلندهــای 

جمــع و جــور را در ســبد محصــوالت خــود عرضــه کننــد. در 

نتیجــه تنــوع خودروهــای ایــن ســگمنت روز بــه روز افزایش 

یافــت و در حــال حــارض ایــن ســگمنت بیشــرتین ســهم را 

از واردات کالس هــای مختلــف خــودرو در اختیــار دارنــد.

بــا اعــالم ممنوعیــت واردات خودروهایــی بــا حجــم موتــور 

بیشــرت از 2500 ســی ســی در ســال 1393، واردات برخی 

ــورنتو،  ــاوی، س ــد موه ــوب SUV مانن ــای محب ــدل ه از م

پــرادو و ... متوقــف شــد و واردکننــدگان مدل هایــی بــا 

حجــم موتــور کمــرت از 2500 ســی ســی را جایگزیــن آنهــا 

کردنــد و طبعــاً ســهم واردات SUV هــای جمــع و جــور 

نیــز افزایــش یافــت. هامنطــور کــه در منــودار 1 مشــاهده 

می شــود، واردات ایــن گــروه از SUV هــا در 4 ســال اخیــر 

رونــدی صعــودی داشــته اســت. 

عــالوه بــر واردکننــدگان، خودروســازان نیز بــرای بی نصیب 

منانــدن از بــازار پرطرفــدار خودروهــای SUV دســت بــه کار 

شــدند و مــدل هــای مختلفــی از برندهایــی چــون نیســان، 

ســوزوکی و ... را مونتــاژ کردنــد. 

البتـه پس از افزایـش تحریم های اقتصادی، خودروسـازان 

بـه ناچـار شاسـی بلندهـای چینـی را جایگزیـن برندهـای 

مطـرح تـر در سـبد محصـوالت خـود کردند.

ــود  ــی ش ــاهده م ــودار2 مش ــه در من ــور ک ــه هامنط اگرچ

تحریــم  علــت  بــه  SUV  هــای ســاخت داخــل  تعــداد 

خودروســازان رونــدی نزولــی داشــته اســت، امــا تنــوع آنهــا 

ــگان  ــت. چان ــه اس ــش یافت ــته افزای ــا گذش ــه ب در مقایس

ــای  ــارک و ... مدل ه ــس ZXAuto ،V5 لندم CS35، برلیان

جدیــدی هســتند کــه توســط خودروســازان ایرانــی مونتــاژ 

ــاز  ــک آغ ــده ای نزدی ــا در آین ــد آن ه ــا تولی ــوند و ی ــی ش م

خواهــد شــد. البتــه بیشــرت ایــن مدل هــا تنهــا در ظاهــر بــه 

ــات و فاقــد مشــخصات  SUV هــا شــبیه هســتند و از امکان

فنــی اصلــی ایــن ســگمنت ماننــد 4WD می باشــند و تنهــا 

ــه SUV  هــا شــبیه هســتند.   از نظــر ظاهــری ب

1390 1391 1392 1393 )9 ماهه(

منودار 3- روند تولید SUV های جمع و جور 
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منودار 4- سهم SUV های جمع و جور از تولید در سالهای مختلف
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منودار 2- سهم SUV های جمع و جور از واردات در سالهای مختلف
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4,475منودار 1- روند واردات SUV های جمع و جور
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دانــش دانــش



  سنسور های الرتاسونیك چیست 

 سنســـور های الرتاســـونیك سنســـور هایی هســـتندكه 

از خـــود امواجـــی بـــه نـــام امـــواج الرتاســـونیك منتـــرش 

می كننـــد. ایـــن امـــواج در فضـــای اطـــراف پخـــش 

ـــی  ـــواج مانع ـــن ام ـــت ای ـــیر حرك ـــر در مس ـــوند و اگ می ش

قـــرار داشـــته باشـــد، بـــا برخـــورد بـــه مانـــع بـــه ســـمت 

ــد. ــت می خورنـ ــور برگشـ ــود سنسـ خـ

 سنســـور نیـــز بـــا دریافـــت امـــواج برگشـــتی و بـــا توجـــه 

بـــه رسعـــت صـــوت، زمـــان رفـــت و برگشـــت امـــواج 

منتـــرش شـــده و ســـایر فاكتور هـــا، اقـــدام بـــه محاســـبه 

فاصلـــه جســـم و همچنیـــن متحـــرك بـــودن و یـــا ثابـــت 

بـــودن جســـم می كنـــد.  در اشـــکال زیـــر دو منونـــه 

ــای الرتاســـونیك فرســـتنده و گیرنـــده را  از سنســـور هـ

می کنیـــد: مشـــاهده 

سیســتم UIP یا سیســتم حفاظت در مقابل ورود غیر مجاز به خودرو،  یك سیستم جدید در 

خودروهای كیا موتورز اســت. این سیستم كه قرار است به صورت آپشن بر روی خودرو های 

جدیــد كیا  نصب شــود به منظور حفاظت از داخــل خودرو در مقابل ورود غیــر مجاز افراد و 

همچنین حفاظت از الستیك های خودرو در مقابل رسقت به كار گرفته می شود.  

سیستم UIP با توجه سنسور های نصب شده بر روی خود قادر به انجام دو كار است: 

1. شناســایی ورود غیــر مجاز بــه محدوده داخل كابین خودرو به وســیله سنســور های الرتا 

.)Ultrasonic Sensor( سونیك

 2. شناســایی تغییــر ارتفــاع خــودرو جهت دزدیدن الســتیك ها و ســایر اجزاء بیرونی به وســیله

.)G Sensor( سنسور G

حفاظت خودرو های کیا با امواج التراسونیک
UIP (Ultrasonic Intrusion Protection)

گردآوری:
جعفر مرادپور
سمــت:
  G سنسور چیست مربي آموزش فني

ـــی  ـــای درون ـــه ویژگی ه ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــت ك ـــوری اس سنس

خـــود  قـــادر بـــه شناســـایی انحـــراف جســـم مـــورد نظـــر 

ـــن  ـــت.كار ای ـــی اس ـــتاده افق ـــت ایس ـــودرو( از حال ـــه خ )بدن

ــتفاده در  ــورد اسـ ــراز مـ ــه كار »تـ ــوان بـ ــور را می تـ سنسـ

ـــرد.  ـــبیه ك ـــی« تش بنای

 UIP اجزای سیستم   

1. دو عدد سنسور فرستنده و گیرنده الرتاسونیك

2. كلید روشن / خاموش

G .3 سنسور 

4. آژیر هشدار دهنده 

)BCM( 5. كنرتل یوینت بدنه

 UIP رشح عملكرد سیستم  

در ایـن سیسـتم هنگامـی كـه راننده خـودرو را پارك كـرده و 

درب هـای خودرو را به وسـیله كلیدهوشـمند Smart Key و 

یـا دكمـه روی درب هـای جلو قفـل كند، سیسـتم UIP فعال 

می شـود. سنسـورهای الرتاسـونیك نصب شـده برروی چراغ 

سـقف با ارسـال امواج الرتاسـونیك و دریافت امواج برگشتی 

پـس از برخـورد بـه اجسـام داخـل كابیـن خـودرو، اقـدام بـه 

مانیتـور داخـل خـودرو می كنند.اگـر در ایـن لحظـه درب به 

طـور غیـر مجـاز بـاز شـود، شیشـه شكسـته و كسـی داخـل 

خـودرو شـود و یـا شـخص یـا چیـزی داخـل اتـاق كابیـن 

حركـت كنـد، سنسـور حركـت شـیء و یـا شـخص داخـل 

كابیـن را تشـخیص داده و بـا ارسـال سـیگنال بـه كنـرتل 

یونیـت بدنـه )BCM( ورود غیـر مجـاز را اطـالع مـی دهـد.

كنـرتل یوینـت)BCM( نیز ازطریق سـیم و یا شـبكه ارتباطی 

LIN  آژیـر هشـداردهنده را جهـت اطـالع راننـده و دیگـران و 

فـراری دادن سـارق  فعـال می كنـد. 

 UIP همچنیـن اگر شـخصی در صـورت فعال بودن سیسـتم

اقـدام بـه جـك زدن زیـر خـودرو كنـد و بخواهد السـتیك و یا 

السـتیك هـای خـودرو را رسقت كند، G سنسـور نصب شـده 

درداخـل مـاژول UIP  كـه بـر روی چـراغ سـقف نصب شـده، 

انحـراف و یـا كج شـدن خـودرو را تشـخیص داده و با ارسـال 

سـیگنال بـه كنرتل یوینـت بدنـه )BCM(  انحراف خـودرو از 

 BCM حالـت افقی و عـادی را اطالع می  دهد.كنـرتل یونیت

نیز ازطریق سـیم و یا شـبكه ارتباطی LIN آژیر هشداردهنده 

را  جهـت اطـالع راننده و دیگران و فراری دادن سـارق  فعال 

می كنـد. هامن طوركـه در شـكل بـاال دیـده می شـود، ایـن 

سیسـتم دارای یـك كلیـد روشـن / خامـوش )ON/OFF( نیز 

هسـت كـه اگـر در حالت بسـته بودن سـوئیچ و قبـل از قفل 

كـردن درب هـا راننـده بـه مـدت 100ms )یـك دهـم ثانیـه( 

كلیـد را نگـه دارد سیسـتم غیـر فعـال شـده و دیگر سیسـتم 

UIP بـا بـاز شـدن غیـر مجـاز درب و یـا جـك زدن زیـر چـرخ 

هـای خـودرو عمـل نخواهـد كـرد. بـه عبارتـی بـا زدن ایـن 

دكمه سنسـورهای الرتاسـونیك و G  سنسور از كار می افتند.

 برای فعال شـدن سیسـتم می توانید دوباره در حالت بسـته 

بودن سـوئیچ خودرو،  دكمه روشـن / خاموش )ON/OFF( را 

بـه مـدت 100ms )یـك دهم ثانیه( نگه دارید تا فعال شـود. 

همچنین اگر سـوئیچ خودرو باز شـود نیز، سیسـتم از حالت 

غیـر فعال خارج می شـود. 

در شـكل زیـر سـطح پوششـی سنسـور های الرتاسـونیك در 

داخـل اتـاق خودرو را دیده می شـود. هامنطور كه مشـخص 

اسـت این سیسـتم تقریبـا متامی قسـمت های داخـل اتاق 

خـودرو را تحـت پوشـش قـرار می دهد.  

یكــی ازمــوارد جالــب در ایــن سیســتم ایــن اســت كــه آژیــر 

هشــدار دهنــده كــه بــرای اعالم خطــر و فــراری دادن ســارق 

اســتفاده شــده اســت، دارای باتــری داخلــی مخصــوص 

ــودن  ــال ب ــورت فع ــود در ص ــث می ش ــه باع ــت ک ــود اس خ

سیســتم UIP  اگــر دزد و یــا هــر شــخصی دیگــر كابل هــای 

ــا  ــا منفــی( را قطــع كــرده و ی ــری )قطــب مثبــت و ی رس بات

بردارد،سیســتم UIP قطــع نشــده و آژیــر هشــدار دهنده بــه 

وســیله باتــری داخلــی خــود آژیــر هشــدار دهنده را بــه صــدا 

ــی آورد.   در م

ــت.  ــده اس ــتم UIP آم ــخصه های سیس ــدول مش ــر ج در زی

ــت  ــت در حال ــخص اس ــز مش ــدول نی ــه در ج ــور ك هامنط

ــودن خــودرو، سیســتم UIP مقــدار آمپــر بســیار  خامــوش ب

كمــی در حــدود mA 3 )میلــی آمپــر( بــرق باتــری ماشــین 

را مــرف می كنــد. 

پارامرهامشخصه ها

DC 12Vولتاژ اسمی

DC 9V ~ DC 16Vولتاژ عملكرد

3mA   كمرت از
حالــت  در  مرصفــی  آمپــر 
خاموش بودن خودرو و فعال 

UIP بودن سیستم

- 40°C ~ 85°Cدمای عملكرد

تشخیص كجی یا انحرافبیش از  0.49°

    0.2°/min. بیش از
) در صــورت انحــراف و یا كج 
شدن های خیلی كند هامنند 
خالی شدن)پنچر شدن ( باد 
الســتیك ها آژیر هشدار به 

صدا در نخواهد آمد(

رسعت كجی یا انحراف

این سیستم كه قرار است 
به صورت آپشن بر روی 

خودرو های جدید كیا  نصب 
شود به منظور حفاظت از 

داخل خودرو در مقابل ورود 
غیر مجاز افراد و همچنین 

حفاظت از لاستیك های 
خودرو در مقابل سرقت به 

كار گرفته می شود
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دانــش دانــش



  تاریخچه ی فعالیت

ــودرو، از  ــرات خ ــوزه ی تعمی ــان در ح ــای جاللی ــاز كار آق آغ

ســال 1371 بــا تعمیــرات خودروهــای ژاپنــی كلیــد خــورد. 

ایــن مجموعــه، جــزء عاملیت هایــی اســت کــه پیــش از 

همــکاری بــا اطلس خــودرو، بیــش از ده ســال بــا ارگان هــای 

دولتــی و خصوصــی ماننــد وزارت بهداشــت، ســازمان فنــی 

وحرفــه ای، رشکــت کاســپین، نیــروی هوایــی ســپاه، رشکــت 

ــر،  ــران ای ــی ای ــروه هواپیامی ــران، گ ــی ای ــع هواپیامی صنای

ــاه  گــروه هواپیامیــی سهراب گشــت، وزارت کار، تعــاون و رف

اجتامعــی، وزارت امــور اقتصــاد و دارایــی، معاونت بهداشــت 

و درمــان، وزارت امــور خارجــه، رشکــت خدماتــی ـ حامیتــی 

کشــاورزی، وزارت جهــاد کشــاورزی، فنــاوری اطالعــات، 

وزارت راه و شهرســازی، ســازمان میــراث فرهنگــی، وزارت 

ــتایی و ...  از  ــایری و روس ــیون عش ــان، فدراس ورزش و جوان

ــا  ــکاری ب ــا هم ــت؛ ام ــته اس ــكاری داش ــال 1383 هم س

رشکــت اطلس خــودرو را از ســال 1392 آغــاز کــرده اســت. 

عاملیــت  تنهــا  جاللیــان،  118کیاموتــورز  عاملیــت 

اطلس خــودرو اســت کــه در ایــام تعطیــل و جمعه هــا نیــز از 

ــودرو و  ــرتم اطلس خ ــرتیان مح ــه مش ــی 15 ب ــاعت 9 ال س

می دهــد.  ارائــه  خدمــات  كیا موتــورز 

شــایان ذکــر اســت ایــن عاملیــت، طــرف قــرارداد بــا کلیــه ی 

بیمه هــا جهــت انجــام امــور مربــوط بــه صافــکاری و نقاشــی 

نگاهی به   عاملیت مجاز کد 118 جاللیان )تهران(

عاملیت 118 تهران، جاللیان، یکی از عاملیت های موفق اطلس خودرو در استان تهران است که در 

محدوده ی غرب تهران، واقع در خیابان آزادی بلوار استاد معین، به مشرتیان کیا رسویس می دهد؛ 

این عاملیت به مدیریت آقای داود جاللیان، موفق به دریافت گرید B از رشکت اطلس خودرو شده 

است. عاملیت 118جاللیان، از تجهیزات و امکانات مناسبی جهت جلب رضایت مشرتیان برخوردار 

است و به طور متوسط روزانه  20 دستگاه خودرو را پذیرش می کند. 

ارائه ی خدمات پس از فروش با کیفیت و قیمت مناسب و تسهیل دسرتسی مشرتیان به خدمات 

از مهم ترین رویکردهای این عاملیت است و ارتقاء سطح دانش، آگاهی، مهارت و مشارکت کارکنان به 

عنوان بهرتین رسمایه ی رشکت در نظر گرفته می شود.

مدیریت عاملیت 118 ضمن رعایت  قوانین و مقررات حاکم بر این صنعت، از روش های نوین مدیریت 

بهره می گیرد و جهت بهبود عملکرد سیستم، با ارزیابی مداوم از اثربخشی و کارآیی   این روش ها 

اطمینان حاصل می کند.

بــوده و نیــز کلیــه ی امــور مربــوط بــه بیمــه از صفــر تــا 100 

توســط کارشناســان ایــن عاملیــت انجــام می شــود.

  واحدهای فعال

مسـاحت عرصـه ی این عاملیـت، 3800 مرت مربع اسـت که 

2730 مـرت مربـع آن را مسـاحت اعیانـی تشـکیل می دهد. 

واحدهـای فعـال آن عبارت انـد از بخـش خدمـات پـس از 

فـروش، قطعـات یدكـی و  واحـد ارتبـاط با مشـرتیان.  

شــایان ذكــر اســت كلیــه ی خودرو هایــی كــه بــه ایــن 

ــد، از  ــه می مناین ــات مراجع ــت خدم ــت دریاف ــت جه عاملی

كارواش رایــگان بهره منــد خواهنــد شــد.

فعــال،  جایــگاه  شــامل 7  تعمیــرگاه  مربــع  مــرت   408

ــای  ــع فض ــرت مرب ــس، 350 م ــور و گیربك ــر موت ــاق تعمی ات

صافــكاری و نقاشــی، 230 مــرت انبــار قطعــات یدكــی، 700 

ــرت  ــودرو، 150 م ــردد خ ــگ و ت ــای پاركین ــع فض ــرت مرب م

ــه  ــل توج ــرتیان. قاب ــار مش ــرش و انتظ ــای اداری، پذی فض

اســت بــا تأییــد مدیــران محــرتم رشكــت اطلس خــودرو، ایــن 

ــگاه در  ــای منایش ــازی فض ــال استاندارد س ــت در ح عاملی

مســاحتی بالــغ بــر 150 مــرت مربــع اســت كــه در آینــده ای 

ــزوده خواهــد شــد. ــه مجموعــه اف ــك ب نزدی

  تجهیزات مورد استفاده

ــه ی  ــت، دارای گواهینام ــن عاملی ــتگاه های ای ــه ی دس کلی

ــت  ــتانداردهای رشک ــاس اس ــر اس ــت و ب ــیون اس کالیرباس

اطلس خــودرو و رشکــت بازرســی کیفیــت و اســتاندارد ایــران 

)ISQI( تهیــه شــده اند. 

دو دســتگاه جک دو ســتون، یك دســتگاه جک چهارســتون، 

ــال،  ــگ، یــک دســتگاه باالنــس چــرخ دیجیت ــاق رن یــک ات

الســتیک درار، دســتگاه شــارژ گاز کولــر، دســتگاه های 

تعویــض روغــن گیربکــس )BG(، ســه عــدد جی اســکن 

)GSCAN(، دســتگاه خشــک کن نقاشــی، دســتگاه تنظیــم 

نورچــراغ، انژکتورشــور، دســتگاه تعویض و شستشــوی روغن 

گیربکــس، دســتگاه تعویــض روغــن هیدرولیــک فرمــان 

و یــک دســتگاه تعویــض روغــن ترمــز جــی دی )7GD( از 

تجهیــزات ایــن عاملیــت هســتند. همچنیــن عاملیــت 118 

مجهــز بــه خــودروی امــدادی و خودروبــر، جهــت رفــاه حــال 

مشــرتیان اســت.  

  موفقیت ها

   ISO ایــن عاملیــت موفــق بــه دریافــت گواهینامه هــای

  ISO 10004:2012- و ISO10002:2004 2008-9001 و 

شــده اســت.

 MASTER كارشــناس فنــی ایــن عاملیــت دارای گریــد

ــی  ــان فن ــاد  كارشناس ــره ی املپی ــدال نق TRP  و دارای م

عاملیت هــای مجــاز  اســت.

  معرفی کارکنان فعال

تعداد کل کارکنان عاملیت 118 جاللیان 26 نفر است. 

داوود جاللیانمدیر تعمیرگاه

امین آخوندیكارشناس فنی

اصغر جاللیانرسپرست مكانیك

مكانیك
محمد احمدی- دانیل-علی اکرب محمدیاری- 

امیر سلطانی

هادی ارجنه )آریامنش(رسپرست برق

کیوان سعیدیجلوبندی ساز

امیر نقدیمدیرداخلی

مونا کفایتی- محمد واردپذیرشگر

افشین اسدیكارشناس قطعات

مریم مبارشمقدممسئول گارانتی

احمد ترکمن منفردامدادگر

اکرب علیجانیرسپرست صاف كاری

حمید بخشی- عین اله احمدیصاف كار

رحیم باباوردی-محمد حسنی- محمدعلی صادقهنقاش

محمدعلی فرامرزیرسپرست نقاشی

حامد باباعلی- محمد خرمدل آزادبرق کار

محمد عباسی- علیرضا قنربنژادجرنال رسویس
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سرویس کلینیک زمستانه آذرماه93
گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

زمستان هم آمد

دیـدن بـارش برف بر رس شـاخه های خشـکیده درختان، از 

پشت شیشـه پنجره زیباست

حواستان به صدای شکوفه های به خواب رفته باشد 

و به صدای چکیدن باران بر ناودان

و به صدای پیچیدن باد در کوچه

و به صدای خش خش چوب های در حال سوخن.

و به صدای پای بهار که زیر رسمای زمین به گوش می رسد 

و نوید زنده شدن را می دهد.

در ایـن فصـل سـپید فکـر رانندگـی در جاده های پـر برف، 

کـه رشیـک شـدن اش  رویایـی  اسـت.  رویایـی  تصویـری 

بـا عزیزامنـان و بـا در کنـار آن هـا بـودن دو چنـدان  جـان 

می گیـرد و لـذت بخـش می شـود. 

واحـد خدمـات پـس از فـروش رشکـت اطلس خـودرو هـر سـال در ایـن فصـل خاطـره انگیـز بـا برگـزاری رسویس 

کلینیـک زمسـتانه خودروهـای کیـا، رویـای یک رانندگی پر از آرامش را به مشـرتیان محرتم خـود هدیه می دهد. 

ایـن طـرح امسـال نیـز از 15 الی 27 آذرماه در کلیه عاملیت های مجاز برگزار شـد. مشـرتیان عزیـز کیاموتورز در 

ایـن طـرح از خدمـات زیر بهره مند شـدند:

1-    بررسی رایگان سیستم فنی و گرمایشی خودرو )خودروهای رشکتی و غیررشکتی(

2-   10 درصد تخفیف خدمات رسویس های دوره ای )خودروهای رشکتی و غیررشکتی(

3-   30 درصد تخفیف روغن موتور کاسرتول مگناتک )خودروهای رشکتی(

4-   15 درصد تخفیف روغن موتور کاسرتول مگناتک )خودروهای غیر رشکتی(

5-   15 درصد تخفیف مکمل ها و شویندهای موتور و گیربکس )خودروهای رشکتی و غیررشکتی(

زمستانتان گرم و رویایی

واحد خدمات پس از فروش رشکت اطلس خودرو

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت 532 زنجان  /     آقای قربانیان

پذیرش خودرو-عاملیت 118تهران  /     آقای جاللیان

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت233رشت  /    شرکت گوهرصنعت گیل

 برگزاری جلسه توجیهی پیش از برگزاری طرح-عاملیت311اصفهان  /     آقای حاجی نیلی

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت 103 تهران  /   شرکت بالیران

پذیرش خودرو-عاملیت 117 تهران  /    آقای سمیعی زفرقندی

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت 443 سمنان  /   آقای خسروانی

ورودی عاملیت 121کرج  /    آقایان معینی و زمانی

تعمیرات و عیب یابی-عاملیت 424 مشهد  /     آقای هاشمی سیگاری

برگزاری جلسه توجیهی پیش از برگزاری طرح- عاملیت115تهران  /    آقای سلمانی

تعمیرات و عیب یابی  /    تعمیرگاه مرکزی

ورودی عاملیت 313 اصفهان  /    آقای امامی

 اشتباه 4: بعضی ها ذاتا خالق اند 
بعضی های دیگر نه!

"هــر کســی ســبک و روش خــودش را دارد." بــه گفته ی 

گلدشــتاین خالقیت با توجه به تفاوت شــخصیت در افراد، 

متفاوت است. یکی از عوامل مهمی که روی خالقیت تاثیر 

زیــادی دارد، درون گرایی در مقابل برون گرایی اســت. فرد 

برون گــرا با تعامل، بهرتیــن نوآوری هــا را دارد در حالی که 

فرد درون گرا به وســیله ی بازتــاب آرام خود نوآوری می کند. 

اگر شام به شدت برون گرا هستید، پس وقتی که با دوستان 

خــود صحبت می کنید از خالقیت خود اســتفاده می کنید 

نــه وقتی که در ماشــین خود تنها هســتید. ولی اگر فردی 

درون گرا باشــید، وقتی که با مســاله ای روبه رو می شوید در 

هامن لحظــه چیز خاصی به ذهنتان منی رســد، ولی مثال 

وقتی که صبح فردا در حال دوش گرفن هستید یک راه حل 

فوق العاده رساغتان می آید. دانســن " زمان" خالقیت مثل 

این اســت که رضبه ای به شام وارد شود و ذهنتان را روشن 

کنــد. برای فهمیدن ایــن که درون گرا هســتید یا برون گرا 

می توانید از تســت هایی که در این رابطه موجود اســت، به 

هدایت جرقه های ذهنی عنوان نخستین گام برای 

خود استفاده منایید.

 اشتباه 5: من برای فعالیت های 

خالقانه وقت ندارم

ممکن است تحت تاثیر هرنمندان، نویسندگان یا کارگردانان 

مختلف قرار بگیرید. وقتی می شنوید یا می بینید که چقدر 

بــرای کار خــود وقــت می گذارنــد؛ مثال نویســنده ای پنج 

ســاعت در روز یا کارگردانی ده سال روی نخستین پروژه ی 

کارگردانی خود وقت می گذارد، آنگاه احســاس فلج شــدن 

می کنید. ممکن است زمانی که یک هرنمند برای یک پروژه 

رصف می کند، "خالقیت" را برای مردم عادی، امری وقت گیر 

جلوه دهد، اما شام می توانید خالقیت خود را فقط در عرض 

چند دقیقه باال بربید و این به نوبه ی خود باعث می شود که 

ظرفیت شــام به همراه لذت و ابراز وجود شــام بیشرت شود. 

روزی یک عکس گرفن و یا نوشــن یک صفحه داستان در 

یک هفته هم جزء خالقیت شام به حساب می آید. استفاده 

از چنین روش هایی بــدون در نظر گرفن خوبی یا بدی آن 

برایتان لذت به همراه خواهد داشت.

اگر می توانید هر روز صبح بنشینید و پنج صفحه بنویسید، 

بــه هر بهانه ای که شــده ایــن کار را انجام دهیــد. اما اگر 

ترجیح می دهید کــه فقط چند خطــی را در دفرت روزانه ی 

خود بنویسید، آن هم وقتی که کامال حس نوشن داشتید، 

چیزی از تعهدتان کم منی کند.

 اشتباه 6: خالقیت یعنی کاری انجام دهید

متاشــای فیلم، خواندن کتاب یا در نهایت متاشای رسیال 

افســار گســیخته " breaking bad" از آغاز، شــاید به نظر 

وقت گذراندن باشــد، اما هر کدام از آنها اگر با نیتی همراه 

باشند، نیز می تواند به نوعی خالقانه تلقی شوند. 

بــه جــای این که تنها بــه تلویزیــون خیره شــوید، در مورد 

اتفاقاتــی کــه در فیلم یا کتــاب می افتد، فکــر کنید و در 

موردش از خودتان سوال بپرسید مثال چرا کارگردان از این 

منا فیلم گرفته یا منظور شخصیت داستان از گفن جمالت 

شکسپیر چه بود؟ هدف هر پروژه ی خالقانه ای بیان کردن 

چیزی اســت؛ بنابراین ســوال کردن دربــاره ی یک چنین 

پروژه هایی کمک می کنــد که بفهمید چه جوابی را باید به 

خودتان بدهید.

خالقیت درونتان را آزاد کنید

در قسمت اول مطلب خالقیت درونتان را آزاد کنید، در شامره آبان ماه پیک اطلس، به این موضوع اشاره کردیم که:» همه ی ما بالقوه خالق هستیم. 
تنهــا دربــاره ی خود و دیگــران باورهای غلطی داریم که مثل قفل هایی ذهن ما را محدود می کنند. که وقت آن رســیده این موانع را دور بریزید؛ 

فقط کمی تالش و پشتکار الزم دارید.«
بــه ایــن موضوع پرداختیم که :» بیشــرت افراد تصور غلطی درباره ی" خالق بودن" دارند و همین امر باعث می شــود کــه نتوانند این امر بالقوه را 
به فعل برســانند«. در بخش اول مطلب شــام را با ســه تصور غلط پیرامون خالقیت آشــنا کردیم از جمله:» اشــتباه 1: من خالق نیســتم، اشتباه 2: 

خالقیت=هر، اشتباه 3: خالقیت بیهوده و بی معناست.«
در بخش دوم مطلب با اشاره به سه اشتباه ذهنی رایج دیگر، به شام می آموزیم که چطور از قو ه ی تصویرسازی ذهنی خود استفاده کنید.

 هر کسی می تواند خلاق 
باشد، اما واقعیت این است 

که قوه ی تصویرسازی 
بسیاری از افراد در ابتدای 

کودکی خاموش می شود

 منبع:             

http://artistsroad.wordpress.com/ 2013/07/02/what-is-your-creativity-type-
from-the-newly-published-creative-you/ 

  بخش دوم
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1    چــه بــاور كنیــد چــه بــاور نكنیــد، شــام در 
كنــرتل مطلق هســتید؛

رسنوشــت شــام تحــت كنــرتل ســتارگان نیســت، بلكــه در 

دســتان خــود شامســت. قضــا و قــدر را فرامــوش كنیــد. مــا 

ــذرد،  ــر روز می گ ــه و ه ــر لحظ ــا ه ــه م ــه ب ــه ك ــر آنچ ــر ه ب

كنــرتل داریــم. خداونــد بــه مــا اراده داده، فقــط الزم اســت 

از آن، در مســیر درســتی اســتفاده كنیــم. بســیاری از افــراد 

ــا پولــی از آســامن  ــد كــه معجــزه ای رخ دهــد ی انتظــار دارن

ــه راســتی رسنوشــت شــام  ــا آنهــا زندگــی كننــد. ب بیفتــد ت

در دســتان خــود شامســت. بــه واقــع شــام خودتــان معجــزه 

هســتید، كافــی اســت بــه قــدرت خــود تكیــه كنیــد.

2    همــه چیــز بــه زاویــه ی دیــد مــا نســبت 
ــردد؛ ــامن برمی گ ــط اطراف ــه محی ب

ــه آن را  ــت ك ــكار ماس ــن اف ــدارد، ای ــود ن ــد وج ــا ب ــوب ی خ

ــان رخ  ــدی در جه ــی ب ــات خیل ــه اتفاق ــه ك ــازد. البت می س

ــامن  ــه اطراف ــا ب ــگاه م ــره، ن ــی روزم ــا در زندگ ــد. ام می ده

مشــخص می كنــد كــه چگونــه عمــل كنیــم و چــه اقداماتــی 

ــك  ــا ی ــگاه خیلی ه ــر در ن ــك مدی ــاید ی ــم. ش ــام دهی انج

ــر  ــته ی دیگ ــگاه دس ــا در ن ــد، ام ــر برس ــه نظ ــو ب ــرد زورگ ف

شــخصی اســت كــه مــا را بــه چالــش بــرای بهــرت شــدن در 

می كشــاند. كار 

یــه همــه چیــز می تــوان مثبــت یــا منفــی نگریســت؛ امــا این 

بســته بــه انتخــاب ماســت. خیلــی از مســائل كــه در محیــط 

كار بــرای مــا رخ می دهــد، ممكــن اســت بــه ظاهــر بد باشــد 

امــا در واقــع اتفــاق خوبــی اســت. قبــل از این كــه كســی یــا 

چیــزی را محكــوم كنیــم، بهــرت اســت بــه مزایــای بالقــوه آن 

بیاندیشیم.

3    خودمدیریتــی موثــر بــر ایــن صحــه 
ــم؛  ــز را منی دانی ــه چی ــا هم ــه م ــذارد ك می گ
افـراد نـادان فكـر می كننـد كـه همـه چیـز را می داننـد؛ در 

حالـی كـه افـراد دانـا خـود را احمـق فـرض می كننـد. ایـن 

هـامن تواضـع و فروتنی اسـت. تكرب و غرور یك مسـیر رسیع 

بـه ناسپاسـی اسـت. "متواضع بـاش، قدرشـناس بـاش". به 

جـای تظاهـر بـه دانایـی بپذیریـد كـه مطلبـی را منی دانید؛ 

چـرا كـه در ایـن صـورت مـردم بـه شـام احـرتام بیشـرتی 

می گذارنـد و در نتیجـه بیشـرت جذبتـان می شـوند.

4    بــا عملتــان شــناخته بشــوید نــه بــا 
حرفتــان؛

خیلــی مطلــوب و پســندیده اســت كــه مــا حرف هــای خــوب 

بزنیــم؛ ولــی حــرف تــا عمــل فاصلــه دارد. از نظــر شكســپیر، 

برخــی از افــراد، خــوب حــرف می زننــد )ســخرنانان قابلــی 

ــر ایــن باورنــد كــه ایــن گونــه بــه هــدف خــود  هســتند( و ب

می رســند. ایــن روزهــا تعــداد زیــادی از آدم هــا قــول و قــرار و 

وعده هایــی می دهنــد كــه قــادر بــه عمــل بــه آن ها نیســتند. 

ایــن افــراد طلــب كاری هســتند كــه انتظــار دارنــد، دیگــران 

آنهــا را دوســت داشــته باشــند و از آنهــا حامیت كننــد. اصوال 

ــنوند  ــد بش ــران می خواهن ــه دیگ ــی ك ــراد حرف های ــن اف ای

ــس  ــاد ح ــبب ایج ــن كار س ــه ی ای ــا نتیج ــد، ام را می گوین

ــود. ــران می ش ــدی در دیگ ــامدی و ناامی بی اعت

 5    بــه ارزش هایتــان پایبنــد باشــید تــا 

كمــرت اشــتباه كنیــد؛
از همــه مهم تــر بــا خــودت صــادق بــاش. آیــا تــا بــه حــال بــه 

ایــن كــه بــه چــه اصولــی در كار و زندگــی پایبنــد هســتید، 

فكــر كرده ایــد؟ ارزش هــای شــام چــه چیزهایــی هســتند؟ 

هشت روش اساسی برای مدیریت خود از دیدگاه شکسپیر

ویلیـام شكسـپیر نـه تنهـا بـه خاطـر نوشـته های شـاهكارش، بلكـه بـه خاطـر ایـن كـه یـك 

كارآفریـن موفـق بـود نیـز شـهرت داشـته اسـت. شكسـپیر، بـه ایـن درك رسـیده بـود كـه 

مخاطبانـش از یـك منایشـنامه چـه چیزی می خواهنـد؛ ارائه منایـش كمدی، درام و یـا تركیبی 

از هـر دوی آن هـا.

گرچـه بیـش از 400  سـال از عـرص شكسـپیر گذشـته اسـت، امـا امـروز همچنـان می توانیـم 

درس هـای زیـادی از ایـن نابغـه ی بـزرگ بیاموزیـم؛ ایـن كـه چگونـه می توانیم زندگـی خود را 

بـرای بهبـود فرصت هـای شـغلی و كسـب و كار هدایـت كنیـم.

در ایـن جـا، مطالعـه ای داریـم بر روی هشـت نقـل قول و اعتقـادات شكسـپیر و اثر پذیری آن 

بـر روی مدیریـت خـود در این عرص:

به جای تظاهر به دانایی 
بپذیرید كه مطلبی را 
نمی دانید؛ چرا كه در 
این صورت مردم به 
شما احترام بیشتری 

می گذارند و در نتیجه 
بیشتر جذبتان می شوند

آیــا تــا بــه حــال بــه عنــوان مثــال بــه ایــن فكــر كرده ایــد كــه 

ــه  ــردن ب ــك ك ــه كم ــا ب ــت؟ آی ــن ارزش اس ــت باالتری صداق

دیگــران اعتقــاد داریــد؟

بایــد  باشــد،  كــه  هــر چــه  اساســی شــام  ارزش هــای 

تصمیــامت كاری و زندگــی شــام بــر پایــه آن هــا نهــاده 

شــود. بگذاریــد ارزش هــای شــام راه گشــای شــام باشــد تــا 

تصمیــامت شــام بســیار ســاده تر و طبیعی تــر گرفتــه شــود. 

ــد  ــد، ببینی ــدام می كنی ــتخدام در كاری اق ــرای اس ــی ب وقت

ــر اســت. وقتــی  ــا ارزش هــای شــام براب ارزش هــای آن هــا ب

دوســت یــا همــری انتخــاب می كنیــد، ببینیــد ارزش هــای 

مشــابهی بــا شــام دارد یــا نــه. شكســپیر بــر ایــن بــاور بــود 

ــه  ــا خودمــان مهم تریــن چیــز اســت؛ ب ــودن ب كــه صــادق ب

راســتی كــه چنیــن اســت.

6    شك دشمن انسان است؛
داشــن شــك و تردیــد، خیانتــی اســت بــه خــود؛ چــرا كــه 

تــرس مــا را از تــالش  بــرای رســیدن بــه اهــداف خــوب 

ــا  ــالش م ــری از ت ــث جلوگی ــردن باع ــك ك ــی دارد. ش باز م

بــرای بــه دســت آوردن چیزهــای جدیــد می شــود. ابتــكارات 

بی شــامری وجــود دارد؛ محصــوالت و خدمــات جدیــد، 

روش هــای جدیــد بــرای دســتیابی بــه چیزهــای مختلــف كه 

ــق آن داشــته،  ــدی كــه خال ــه خاطــر شــك و تردی ــا االن ب ت

محقــق نشــده اســت. بــا وجــود شــك و تردیــد، اقــدام كــن و 

از انجــام آن نــرتس و مطمــن بــاش در طــول حركت و مســیر 

متــام جواب هــا آشــكار می شــود. 

7    شجاع باش؛

افــراد ترســو و بــزدل قبــل از مرگشــان بارهــا می میرنــد، امــا 

افــراد شــجاع فقــط یــك بــار طعــم مــرگ را می چشــند. هــر 

وقــت كــه تصمیــم می گیریــم كــه رویایــامن را دنبــال نكنیم، 

می میــرد.  وجودمــان  از  بخــش  آن  اصــل  در  مرده ایــم. 

ســال ها پیــش مــن تصمیــم گرفتــم دنبــال بزرگ تریــن 

ــن  ــه م ــه ب ــر چ ــروم؛ اگ ــود، ن ــدن ب ــد ش ــه هرنمن ــم ك رویای

ــاز  ــن نی ــم و فقــط كمــی متری ــن كار خوب گفتنــد كــه در ای

دارم. امــا چــون بــه انــدازه كافــی بــه خــودم ایــامن نداشــتم، 

تســلیم رشایــط شــدم. ســال ها می گــذرد كــه ایــن هرنمنــد 

شــدن در مــن مــرده اســت و مــن هنــوز در ایــن اندیشــه ام 

ــم، چــه  ــالش كن ــودم ت ــه ب ــم گرفت ــل تصمی كــه اگــر حداق

اتفاقــی برایــم افتــاده بــود.

8    خالصه گو باش؛
كــم گــوی و گزیــده گــوی چــون در. از این كــه مــردم تحــت 

در  می شــوم؛  شــگفت زده  می گیرنــد،  قــرار  مــن  تاثیــر 

ــم.  ــم فقــط گــوش می كن ــزی منی گوی ــی كــه مــن چی حال

در تعامــالت اجتامعــی، مــن از مــردم ســواالت عجیــب 

ــت  ــه دوس ــه ك ــورد آن چ ــم در م ــازه می ده ــم و اج می پرس

دارنــد، صحبــت كننــد. مثــل صحبــت كــردن در مــورد 

خودشــان، ســپس از ایــن صحبــت ابــراز رضایــت می كننــد؛ 

ــه ام.  ــزی نگفت ــچ چی ــی كــه مــن هی در حال

در مكاملــات، هــر چــه كمــرت ســخن بگویــی، بیشــرت 

گفتــه ای. مــا در جهانــی زندگــی می كنیــم كــه اكــر افــراد 

دوســت دارنــد بیشــرت صحبــت كننــد تا گــوش بدهنــد. پس 

بهــرت اســت جــزء اقلیــت باشــید و بیشــرت گــوش بدهیــد. بــه 

قــدرت خودتــان تكیــه كنیــد، ارزش هایتــان را دنبــال كنیــد، 

ــید و  ــام باش ــان خوش ن ــطه اعاملت ــه واس ــد ب ــازه بدهی اج

اجــازه دهیــد خــرد و حكمــت شكســپیر شــام را بــه موفقیــت 

برســاند.

 منبع:              

https://www.Cory Galbraith.com

مترجم:
مریم سدیو
سمــت:

کارشناس 
روابط عمومی
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
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 )CNG ( تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج - روبروی پمپ گاز
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خیابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستی 1389796711
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تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی )ع( - پالک 924 
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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 سیگاری17

6-34479093 )061(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین18
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالک1082 - 
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زنجان - کمربندی جنوبی ) خیام ( - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-33337071 )024(532زنجانرسول قربانیان19

32226108 )023(442شاهرودفرخ ترابی20
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411
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شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 87135836495-32222897 )071( 643شیرازسید سامان شجاعی 22

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-33292553 )028(251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی23
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کد پستی 6719734549
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گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 
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رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-33561108 )013(233رشتشرکت گوهر صنعت گیل28
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ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 332261344813637639 )011(221ساریاحمد نادری علمداردهی30

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 323520204731659439 )011( 223بابلشرکت بزرگ روشن 31

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-32248041 )081(341مالیرحبیب اله فرهادی فر32

32654436 )081(342همدانعلیزاده33
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1393/11/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ

www.atlaskhodro.com25 24

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 55         بهمن 1393

عاملیت های مجازخانواده اطلس




