


دورخیز اطلس خودرو 
به سمت درخشش در 

صحنه ی جهانی
در کشــوری مثــل ایــران، هــر تجارتــی از عوامــل بیرونــی و غیــر 

قابــل کنــرل بی شــاری متاثــر اســت؛ اطلس خــودرو نیــز 

بــه عنــوان یــک مناینــده ی رســمی واردات خــودرو، از ایــن 

قاعــده مســتثنی نبــوده اســت. امــا طبــق هــان اصــل معــروف 

ســازمان ها در رشایــط متفــاوت و ســخت اســت کــه ظرفیت هــای 

ــن  ــز ای ــر نی ــال اخی ــک س ــد. در ی ــروز می دهن ــود را ب ــی خ واقع

خانــواده، بــا وجــود متــام نامالیمت هــا بــه حرکــت خــود در مســیر 

ــت. ــه داده اس ــکوفایی ادام ش

در ســالی کــه گذشــت، در جشــن ششــمین ســالگرد تاســیس 

اطلس خــودرو، از مدیراجرایــی ایــن رشکــت شــنیدیم کــه نبایــد 

ــا  ــد م ــق دی ــه اف ــرا ک ــم؛ چ ــنده کنی ــی بس ــارات داخل ــه افتخ ب

درخشــیدن در صحنــه ی بین املللــی اســت. تنهــا چنــد مــاه از 

ایــن ســخن نگذشــته بــود که این رشکــت میزبــان مدیــر بازاریابی 

ــه  ــن رشکــت ن ــد ای ــا اذعــان کن ــه شــد ت ــورز در خاورمیان کیاموت

ــجم ترین  ــز منس ــا نی ــال آفریق ــا ش ــه ت ــه بلک ــا در خاورمیان تنه

ــی را داراســت. واحــد بازاریاب

اگرچــه ایــن تاییــد ضمنــی مفصــل نهایــی بــرای دســتیابی بــه 

افتخــارات بین املللــی بــرای رشکــت اطلس خــودرو نیســت، امــا 

دلگرمــی بزرگــی بــرای ادامــه ی مســیر اســت تــا بدانیــم کــه تــا 

ــته ایم. ــتی را برداش ــای درس ــده و قدم ه ــراه نیام ــروز بی ام

قطعــا  گذشــت،  کــه  ســالی  در  اطلس خــودرو،  تجربیــات 

رسمایــه ای افزون تــر نســبت بــه ســال گذشــته اســت تــا بــا امیــد 

ــردارد. ــت، گام ب ــرده اس ــاز ک ــه آغ ــیری ک ــار در مس و افتخ

ــک  ــرای یکای ــر از موفقیــت و درخشــش را ب پیشــاپیش ســالی پ

ــواده آرزومندیــم و امیدواریــم توانســته باشــیم  اعضــای ایــن خان

گامــی هرچنــد کوچــک بــرای شــادی و امنیــت خاطر شــهروندان 

ایرانــی برداشــته باشــیم.
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آماده باش امدادگران شركت اطلس خودرو 
جهت طرح امداد نوروزی 94

با رســیدن بهار، امدادگران رشكت اطلس خودرو از 27 اسفند 93 الی 15 فروردین 94، در 

ایســتگاه های امداد آماده ی ارائه ی خدمات و مشــاوره فنی به كلیه ی مشریان محرم كیا 

بوده و نیز برخی عاملیت های مجاز به صورت شــیفت آماده ی ارائه ی خدمات به مشــریان 

محرم هستند.

مهنــدس میرآفتابی خاطر نشــان كرد: »كلیــه ی دارندگان خودروهای ســواری كیا، اعم از 

رشكتی و غیر رشكتی چنانچه در طول سفر نیاز به خدمات امدادی داشته باشند، می توانند 

به صورت 24 ســاعته از طریق شــاره  44503766-021 متاس حاصــل فرمایند و یا به 

وب سایت www.atlaskhodro.com مراجعه فرمایید.

رشد 5،9 درصدی فروش جهانی كیاموتورز در سال 2014
رشكــت كیاموتــورز اعــالم كــرد: »در طــول ســال 2014 فــروش جهانــی رشكــت، اعــم 

ــای  ــرای اتومبیل ه ــور، ب ــارج از كش ــروش در خ ــی و ف ــروش داخل ــادرات، ف ــروش ص از ف

ــوده اســت کــه  ــه 2/907/757 واحــد ب ســواری، وســائل نقلیــه ی تفریحــی، در مجمــوع ب

ــت.« ــته اس ــد داش ــد رش ــل 5،9 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب نس

افزایــش فــروش ســال 2014 در بازارهــای چیــن 17/5 درصــد )678/196 واحــد(، شــال 

آمریــكا  7/0 درصــد )واحــد650/241 ( ، بازارهــای عمومــی2/1 درصــد )524/345 

واحــد( و كــره 1/6 درصــد )واحــد465/200 ( اعــالم شــده اســت.

در همیــن حــال فــروش در اروپــا در ســال 2014 بــا افــت انــدك 1/0 درصــدی )589/775 

واحــد( فروخته شــده اســت. 

ــر 20/7  ــغ ب ــا رشــدی بال ــی وســایل نقلیــه ی كی همچنیــن دســامرب 2014، فــروش جهان

درصــد را نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته اســت.

گفتنــی اســت بــه طــور کلــی مدل هــای پرفــروش كیــا در متــام بازار هــا عبارت انــد از: ریــو 

B  ســگمنت بــا فــروش خالــص 491/613 واحــد و رساتــو C ســگمنت کــه دومیــن خــودروی 

پرفــروش بــا فــروش بالــغ بــر 432/420 واحــد اســت. 

همچنیــن اســپورتیج كامپكــت SUV، ماشــین ســواری اپتیا D ســگمنت و ســول كــراس اور 

شــهری بــه ترتیــب 416/856، 300/685 و 194/572 واحــد فروخته شــده اســت.

شکست ركورد تولید در سال 2014 توسط كیاموتورز اروپا
و  خودرو  دستگاه  هزار  از 323.000  بیش  تولید  با  سال 2014،  در  اسلواکی  کیاموتورز 

493.000 موتور در کارخانه ی زیلینا، تنها کارخانه ی اروپایی کیاموتورز، باالترین رکورد خود را 

به ثبت رساند. این آمار یک افزایش 3 درصدی در تولید را نسبت به سال قبل نشان می دهد. 

این خط تولید، به لطف افزایش تقاضای بازارهای اصلی از جمله روسیه، بریتانیا و آملان، 

کارخانه ی زیلینیا به باالترین ظرفیت تولیدش رسید.

کیا اسپورتیج، با ظاهر و عملکرد متایزش همچنان مشهورترین مدل تولید شده در این 

مدل  می شود.  شامل  را  کارخانه  این  خودروی  تولید  کل  از  درصد  که 55  است  کارخانه 

خانوادگی cee’d با مدل های هاچ بک، اسپورتزواگن و pro_cee’d 36 درصد از تولیدات را 

شامل می شود. در حالی که Venga 9 درصد باقی مانده را در بر می گیرد.

رئیس و مدیر عامل کیا موتورز اسلواکی، اک-هی لی، گفت: »بسیار افتخار می کنم که در 

سال گذشته، چنین نتایج جالبی را به مثر رساندیم. این موضوع جایگاه ما را به عنوان یک 

کارخانه ی سازنده ی پیرشو برای کل رشکت تثبیت می کند. من صادقانه از همه ی کارکنامنان 

به خاطر خالقیت و اشتیاق باالیشان در کار تشکر می کنم.«

وی افزود:»با نسل بعدی و مدل های تازه ای که به زودی به خط تولید اضافه خواهد شد، 

پیش بینی می کنیم سال 2015 نیز سال دیگری برای منایش کامل کارخانه ی کیا زیلینا 

خواهد بود.«

غافلگیری  در نمایشگاه بین المللی
آمریکای شمالی برای هواداران

منایشــگاه بین املللی خودرویی آمریکای شــالی، که به نام منایشگاه خودرویی دیرویت نیز 

شــناخته می شود، اولین فرصت است برای دیدن آنچه در صنعت خودرویی بین املللی در طی 

یک سال آتی قرار است، رخ دهد. این منایشگاه به دنبال یک پیش منایش خربی یک هفته ای، 

پیش منایش صنعتی و پیش منایش خیریه از هفدهم تا بیست و پنجم ژانویه در جریان بود.

در این بین، غرفه ی کیاموتورز غافلگیری های زیادی را برای هوادارانش به همراه داشت و مژده ی 

خربهای جدید این کمپانی برای بازار خودرو در سال 2015 داده شد.

در میان این هیجان، 25 دســتگاه از بهرین خودروهای کیا از جمله ســورنتوی کامال جدید، 

ســدونا کامال جدید )گرند کارنیوال(، K900 ارتقا یافته )کیوریس( و کادنزا قرار داشــتند. کیا 

سول رد زون Kia Soul Red Zone با بدنه ی مشکی شیک و چرخ های آلومینیومی 18 اینچی، 

نقطه ی اوج دیگری در غرفه کیا بود که چشم ها را به خود خیره می کرد.

خودروهای كیا در اپن 2015 استرالیا
کیاموتـورز بـه عنـوان حامـی مالـی اصلـی اپـن 2015 اسـرالیا، طـی مراسـمی در ملبورن 

ناوگانـی از 107 خـودروی رسـمی تورمننـت در اختیـار Tennis Australia قـرار داد.

این ناوگان کیا، توسط 215 راننده ی داوطلب آموزش دیده رانده  شد.

مراسـم تحویـل نـاوگان با حضـور مدیـران کیا موتـورز اسـرالیا و Tennis Australia، هیأت 

حاکمـه ی تنیـس در اسـرالیا و نیـز سـفیر برند جهانـی کیا یعنی رافائـل نادال برگزار شـد.

کیـا، همچنیـن نخسـتین رومنایـی از خـودرو »Kia X-Car« را در ایـن مراسـم انجـام داد. 

»Kia X-Car« یـک کیـا سـورنتوی کامـال جدیـد الهام گرفته شـده از فیلم X-Men  اسـت 

Twentieth Century Fox Home En-( مکـه بـا همـکاری کمپانـی فوکـس قـرن بیسـت

tertainment( و در حایـت از فیلـم "مردان-ایکـس روزهـای گذشـته آینـده" بـر روی لوح 

بلـوری، دی وی دی و اچ دی دیجیتـال، سـاخته شـده اسـت. سـفیر فـوق بـرشی برنـد کیـا، 

رافائـل نـادال، از ایـن خـودرو کـه در نـوع خـودش اولین اسـت، رومنایـی کرد.

بـه دنبـال تحویـل نـاوگان خودرویـی کیا بـه مدیـر عامـل Tennis Australia، کـرگ تیلی، 

مدیـر ارشـد اجرایـی کیا موتورز اسـرالیا، دیمین مردیث، بر حایت مـداوم کیا از تنیس در 

اسـرالیا تاکیـد کـرد. او گفـت: »اپن اسـرالیا، طوالنی تریـن برنامه ی حایتی ورزشـی برند 

کیاسـت و مـا بـه این کـه حامـی مالـی یکـی از مهم تریـن و بزرگ تـری رویدادهـای ورزشـی 

جهـان هسـتیم بسـیار مفتخریـم. امـروز از این کـه Kia X-Car را در اینجـا رومنایـی کردیـم 

هیجان زده ایـم کـه نشـان دهنـده ی تعهـد مـا بـه ارائه ی یـک تجربـه ی برنـدی و محصوالت 

پویاتـر و هیجان انگیزتـر بـه مخاطبـان جهانی کیا اسـت.«
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الزام واردكنندگان خودروهای خارجی 
به رعایت حقوق مصرف كننده

ــه  ــر صنعــت، معــدن و تجــارت اعــالم کــرد : وزارت صنعــت ب ــه افخمــی راد معــاون وزی ولی ال

منظــور حایــت از مرصف کننــدگان داخلــی تصمیــم گرفتــه اســت کــه واردات خــودرو را تنهــا 

از طریــق منایندگی هــای ثبــت شــده، مجــاز بدانــد.

معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افــزود: افزایــش قیمــت در خودروهــای وارداتــی 

ــل، وزارت صنعــت،  ــن دلی ــه همی ــی هــم تاثیرگــذار باشــد؛ ب ــد در خودروهــای داخل می توان

واردکننــدگان خــودرو را ملــزم کــرده کــه بــرای قیمت گــذاری محصــوالت وارداتــی، حتــا بــا 

ــن ســازمان عمــل کننــد. ــط ای ســازمان حایــت هاهنگــی داشــته و طبــق ضواب

وی ترصیــح کــرد: الــزام دیگــری کــه واردکننــدگان رســمی خــودرو بایــد بــه دولــت بدهنــد، این 

ــبکه های  ــه داده و ش ــدگان ارای ــه مرصف کنن ــروش را ب ــس از ف ــات پ ــا خدم ــه حت ــت ک اس

تامیــن قطعــات خــود را تقویــت کننــد، ایــن باعــث می شــود کــه به طــور غیرمســتقیم، خدمات 

پــس از فــروش هــم تضمیــن شــود، چراکــه مســئول واردات متامــی خودروهایــی کــه از ایــن 

پــس وارد بــازار می شــوند، بــا مناینــدگان پــس از فــروش اســت و آنهــا ملــزم بــه ارایــه خدمــات 

مناســب و تامیــن بــه موقــع قطعــات هســتند.

ــزان  ــه میـ ــام واردات بـ ــه انجـ ــد بـ ــد متعهـ ــدگان بایـ ــی راد، واردکننـ ــه افخمـ ــه گفتـ بـ

مناســـب در کوتاهریـــن زمـــان و بـــا کمریـــن هزینـــه و در نهایـــت بهریـــن خدمـــات 

پـــس از فـــروش شـــوند.

   w
w
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



در نخستین روز از بهمن ماه سال 1393، با حضور دكرت هاشمی، وزیر بهداشت و همچنین 

مشاورین و خانواده ی گرامی، فاز نخست بیامرستان 800 تختخوابی مهدی کلینیک خامته یافت 

و فاز دوم آن آغاز شد. در این مراسم كه آقای دكرت دانش جعفری، مشاور عالی وزیر بهداشت، 

در برنامه ی تحول در نظام سالمت و دكرت سید محمد هادی ایازی، قائم مقام وزیر بهداشت 

در امور مشارکت های اجتامعی، سازمان های مردم نهاد و خیرین حوزه ی سالمت و جناب آقای 

دکرت جعفریان رئیس دانشگاه علوم پزشکی وزیر را همراهی می كردند، بخش های مختلف این 

بیامرستان با راهنامیی مشاور و پیامنكار، مورد بازدید وزیر بهداشت قرار گرفت.

  800 ملیلیارد تومان؛ برآورد هزینه های 
ساخت مهدی كلینیك

دكــر طالیــی، عضــو هیــأت موســس خیریــه ی یــاوران 

مهــدی موعــود، در بازدیــد وزیــر بهداشــت از مرحلــه ی 

پایانــی فــاز اول مهــدی كلینیــك اظهــار داشــت: »فكــر 

ــه ی ســاخت مهــدی كلینیــك، بیــن 120  ــم هزین می كردی

تــا 130 میلیــارد تومــان باشــد، امــا تــا كنــون 140میلیــارد 

ــق پیش بینی هــا ممكــن اســت  هزینــه شــده اســت و مطاب

ــارد  ــه 800 میلی ــتان ب ــز بیارس ــاخت و تجهی ــه ی س هزین

ــد.« ــم برس ــان ه توم

ــزات  ــای تجهی ــن كننده ه ــه تأمی ــالم این ك ــا اع ــی، ب طالی

كــال همــكاری را دارنــد، ابــراز امیــدواری كــرد تــا در پایــان 

ســال 1395 كار ســاخت ایــن بیارســتان بــه امتــام برســد.

  مهدی كلینیك، پروژه ای الهی است
ــه ی  ــره ی موسس ــأت مدی ــس هی ــی، رئی ــدی گرام ــید مه س

خیریــه ی یــاوران مهــدی موعــود، پــروژه ی مهــدی كلینیك را 

یــك پــروژه ی الهــی خوانــد و گفــت: »خــدا را شــكر می كنــم 

كــه ایــن پــروژه از روز اولــی كــه كلنــگ آن زده شــد، بــه 

ــن  ــه رشــد كــرد و در ای صــورت الهــی از روی زمیــن رشوع ب

ــروژه  ــن پ مــدت همیشــه احتــال بســته شــدن درهــای ای

وجــود داشــت.«

آقــای گرامــی، ضمــن تشــكر از وزیــر بهداشــت گفــت: 

»مفتخــر هســتم كــه ایــن پــروژه بــا مشــاركت بخــش 

خصوصــی و دولــت بــه خوبــی انجــام می گیــرد و در آن 

دارم.« نقــش 

رئیس هیأت مدیره ی موسسه ی خیریه ی یاوران مهدی، ابراز 

امیدواری كرد سایر موسسات نیز از این اصول استفاده كرده 

و برای ارائه ی خدمات بهداشتی اقدام كنند.

  مهدی كلینیك؛ سازه برتر فوالدی كشور 
در سال 1392

ــك، در  ــدی كلینی ــاز مه ــت خیرس ــیرازی، رسپرس ــد ش حام

ــه فــرد ایــن پــروژه اظهــار  خصــوص ویژگی هــای منحــرص ب

داشــت: »بنــای مهــدی كلینیــك در در ســال 1392بــه 

ــی شــد.« ــوالدی كشــور معرف ــر ف ــوان ســازه برت عن

وزیر بهداشت در بازدید از پروژه ی مهدی كلینیک :

مشعل كار خیر خانواده ی گرامی، خاموش نشدنی است
وی افــزود: »از مهرمــاه ســال 1391 تــا كنــون كــه 27 مــاه 

می گــذرد، بیــش از 107 هــزار نفــر نیــروی انســانی مشــغول 

ــب  ــر مكع ــزار م ــرد، 46 ه ــن میلگ ــزار ت ــد؛ 6 ه كار بوده ان

ــن آهــن آالت مــرصف شــده اســت  ــزی و 15.500 ت بتون ری

كــه نشــان از عــزم جــدی و تــالش مشــاور كارفرمــا و پیانكار 

اســت كــه هدفــی جــز خدمــت بــه ایــران عزیــز نداشــته اند.«

  وزیر بهداشت: مشعل كار خیر خانواده ی 
گرامی، خاموش نشدنی است

دكــر هاشــمی، وزیــر بهداشــت، بــا تشــكر از خداونــد بــرای 

فرصتــی كــه یــك بــار دیگــر در اختیــار وی و حارضیــن 

ــده ایم  ــع ش ــقف جم ــن س ــر ای ــت: »زی ــت، گف ــته اس گذاش

بــا نیــت خیــر یــك انســان شایســته و عاشــق ایــران. تشــكر 

می كنــم از همــه ی عزیــزان كــه بــه عهدشــان وفــادار ماندند؛ 

ــی  ــه خوب ــی كــه در طــول ســال گذشــته ب از عوامــل اجرای

پــروژه را هدایــت كردنــد و از همــه ی دوســتان دانشــگاه علوم 

پزشــكی تهــران كــه پیــدا و پنهــان كمــك می كننــد و همه ی 

كســانی كــه تــالش دارنــد تــا در كم تریــن زمــان ممكــن ایــن 

پــروژه بــه بهره بــرداری برســد تــا در حضــور واقفیــن، شــاهد 

كاهــش آالم مــردم كشــور عزیزمــان باشــیم.«

وزیــر بهداشــت، اظهــار داشــت: »ایــن پــروژه، مشــعلی 

فــروزان خواهــد بــود از خانــواده ی گرامــی كــه بســیار پرفروغ 

ــی كــه  ــرای ســایر پروژه های ــود ب ــی خواهــد ب اســت و الگوی

در كشــور در امــر ســالمت بــه رسانجــام خواهــد رســید؛ ایــن 

مشــعل خاموش شــدنی نیســت و بركات و حســنات یك كار 

خیــر خواهــد مانــد و از ایــن جهــت ایــن پــروژه یــك پــروژه ی 

الهــی، مانــدگار و انســانی در خدمــت مــردم اســت.«

ــروژه ی  ــع پ ــان رسی ــرای پای ــدواری ب ــراز امی ــا اب هاشــمی، ب

مهــدی كلینیــك ترصیــح كــرد: »امیــدوارم ســال آینــده كــه 

گــرد هــم می آییــم ایــن پــروژه هیــچ عقب ماندگــی نداشــته 

ــكار، شــاهد پیرشفــت  باشــد و طبــق تعهــد مشــاور و پیان

آن باشــیم و تــا قبــل از پایــان دولــت )یازدهــم( جشــن 

بهره بــرداری از ایــن پــروژه را در حضــور شــا عزیــزان بــرای 

مــردم برپــا كنیــم.«

  دولت به تنهایی قادر به رفع مشكالت 
مردم در حوزه ی سالمت نیست

قاضــی زاده هاشــمی، در بخــش دیگــری از ســخنان خــود به 

ــاره  ــالمت اش ــای س ــام پروژه ه ــرای امت ــت ب ــای دول تنگناه

كــرد و گفــت: »بــدون تردیــد دولــت قــادر بــه رفــع مشــكالت 

ــه  ــردم ب ــره ی م ــاز روزم ــه نی ــالمت ك ــوزه ی س ــردم در ح م

پیش بینی شده است تا 
پایان سال 1395 این پروژه 

خاتمه و به دانشگاه علوم 
پزشكی تهران تحویل داده 
شود. از زمان آغاز فعالیت 

عمرانی پروژه ی مهدی 
كلینیك این دومین بار 

است كه دكتر هاشمی وزیر 
بهداشت برای بازدید آن 

حضور پیدا می كنند
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شــار می آیــد نیســت. مــا اگــر بخواهیــم بــا همیــن آهنــگ، 

ــه 30  ــانیم ب ــان برس ــه پای ــدام را ب ــت اق ــای در دس پروژه ه

ســال زمــان نیــاز داریــم.«

تهــران،  حاشــیه ی  همیــن  در  هاشــمی،  گفتــه ی  بــه 

مجموعه هــای بــزرگ كارگــری زیــر متوســط جامعــه، زندگی 

می كننــد كــه هیــچ امكانــات بهداشــتی درمانــی بــرای 

آن هــا پیش بینــی نشــده اســت. یــك میلیــون تــن جمعیــت 

كارگــری در مــالرد، شــهرقدس و شــهریار در غــرب و در 

ــت  ــوا، جمعی ــن و پیش ــك و ورامی ــم در قرچ ــش رشق ه بخ

ــاید  ــد و ش ــی برخوردارن ــات درمان ــل امكان ــادی از حداق زی

بشــود گفــت كم بهره انــد و دولــت قــادر نیســت بــه تنهایــی 

ــد.  ــرف كن ــكالت را برط ــن مش ای

هاشــمی افــزود: »در جهــان امــروز هــم اگــر چه مســئولیت با 

دولت هاســت، امــا ایــن مــردم هســتند كــه مراكــز درمانــی را 

ــد. در حــوزه ی  ــرداری و اداره می كنن رسمایه گــذاری و بهره ب

ســالمت، اگــر ارائــه ی خدمــات بــا حایــت از نیك اندیشــان 

ــت  ــود، دول ــذار ش ــی واگ ــش خصوص ــه بخ ــوكاران ب و نیك

وظیفــه ی خــود می دانــد حایــت كنــد و شــاید ایــن حایت 

ــم  ــا عالقمندی ــا قلب ــد ام ــم نیای ــه چش ــد و ب ــگ باش كم رن

ایــن كارهــا كــه بســیار بــا فطــرت الهــی هاهنــگ اســت و 

ــا  ــی م ــگ اجتاع ــار و فرهن ــالق، رفت ــر اخ ــد از نظ می توان

اثــرات مثبــت داشــته باشــد، تــداوم بیابــد.«

وزیــر بهداشــت اظهــار داشــت: »بــه شــا و خانــواده ی شــا 

ــتیم و  ــان هس ــود همراه ت ــام وج ــا مت ــم و ب ــار می كنی افتخ

آرزومندیــم شــاهد اقدامــات نیكوكارانــه ی بیشــری باشــیم؛ 

بخصــوص در كشــور مــا ایرانیان كــه در فرهنگ و پیشــینه ی 

ــای  ــه از باوره ــات برگرفت ــل اقدام ــن قبی ــار از ای ــود رسش خ

ــدی  ــاور مه ــن مج ــكل زمی ــل مش ــت.« وی از ح ــی اس دین

كلینیــك خــرب داد و گفــت: »امیــر پوردســتان، فرمانــده 

نیــروی زمینــی ارتــش جمهــوری اســالمی ایــران، گفته انــد 

ــازی  ــر طــرف می كنیــم. آقــای ای مشــكل زمیــن مجــاور را ب

ــی،  ــارکت های اجتاع ــور مش ــر در ام ــام وزی ــم مق ــه قائ ك

ســازمان های مردم نهــاد و خیریــن حوزه ی ســالمت هســتند، 

ــن زمیــن برطــرف شــود و  ــا مشــكل ای ــد ت پیگیــری می كنن

اگــر هــم مشــكل شــهرداری اســت، موضــوع از طریــق آقــای 

قالیبــاف حــل شــود. دانشــگاه علــوم پزشــكی تهــران هــم به 

عنــوان بهره بــردار ایــن پــروژه، عرصــه ی خوبــی بــرای آمــوزش 

پژوهــش حتــی در ســطح منطقــه می توانــد ایفــا كنــد.«

بیارستان 800 تختخوابی فوق تخصصی مهدی كلینیك 

به همت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، دانشگاه 

علوم پزشكی تهران و موسسه ی غیردولتی خیریه ی یاوران 

مهدی )عج( موعود، توسط رشكت ساختانی و تأسیساتی 

بهرسا و مشاوره گروه 3 از سال 91 در محوطه ی بیارستان 

امام خمینی )ره( در حال احداث است. در نخستین روز از 

بهمن ماه سال جاری 1393 فاز اول این بیارستان خامته 

و فاز دوم آن آغاز شد.

پیش بینــی شــده اســت تــا پایــان ســال 1395 ایــن پــروژه 

ــل داده  ــوم پزشــكی تهــران تحوی ــه دانشــگاه عل خامتــه و ب

شــود. از زمــان آغــاز فعالیــت عمرانــی پــروژه ی مهــدی 

كلینیــك ایــن دومیــن بــار اســت كــه دكــر هاشــمی وزیــر 

ــد. ــدا می كنن ــور پی ــد آن حض ــرای بازدی ــت ب بهداش

در ماه گذشـته، اطلس خودرو میزبان مهامنان کوچکی بود که با شـوق و شـور کودکانه شـان، 

از ماشـین های کیـا دیدن کردند.

ایـن خانـواده اسـتفاده  از کوچک تریـن اعضـای  تبلیغاتـی اطلس خـودرو،  در کمپیـن جدیـد 

و  طـراوت  شـوق،  پیـام  امیـن،  محمـد  و  امیرحسـین  سـامیار،  بدین ترتیـب  تـا  اسـت  شـده 

کننـد. را منعکـس  اسـت  ایـن رشکـت  و شـعار  کیـا  کـه ویژگی هـای محصـوالت  هیجان انگیـزی 

ــه  ــز عالقـ ــین های قرمـ ــه ماشـ ــه بـ ــاله، کـ ــامیار 6سـ سـ

بـــا  می خواســـت  دلـــش  مـــی داد،  نشـــان  خاصـــی 

اســـپورتیج قرمـــزی کـــه در منایشـــگاه دفـــر مرکـــزی پـــارک 

ـــس  ـــن عک ـــامیار، از بی ـــدازد. س ـــس بین ـــت، عک ـــده اس ش

ـــه ماشـــین  ـــن رشکـــت، ب ـــوگ ای ـــا در کاتال ماشـــین های کی

رساتـــوی قرمـــز عالقـــه نشـــان داد.

اســـپورتیج قرمـــز توجـــه امیرحســـین 6ســـاله، دیگـــر عضـــو 

کوچـــک کمپیـــن تبلیغاتـــی کیـــا را نیـــز جلـــب کـــرده بـــود. 

ـــی را از  ـــای توس ـــودش و اپتی ـــرای خ ـــین را ب ـــن ماش او ای

ـــرد! ـــدرش انتخـــاب ک ـــرای پ ـــوگ ب کاتال

نفـــره ی  ســـه  گـــروه  عضوکم حـــرف  محمد امیـــن،  و 

ـــودش  ـــرای خ ـــم ب ـــس ه ـــواده ی اطل ـــک خان ـــای کوچ اعض

ریـــو و بـــرای پـــدر اپتیـــا انتخـــاب کـــرد.

ـــی در  ـــک تبلیغات ـــای کوچ ـــذار چهره ه ـــت و گ ـــد از گش بع

منایشـــگاه خـــودرو، آن هـــا بـــرای حضـــور در کلیپ هـــای 

تبلیغاتـــی آمـــاده شـــدند و بعـــد از گرفـــن عکـــس از 

آن هـــا، در حالـــی کـــه می خواســـتند کاتالوگ هـــای 

ماشـــین های کیـــا را بـــرای خودشـــان داشـــته باشـــند و 

ـــان روز  ـــا حضورش ـــتند، ب ـــت داش ـــی در دس ـــدام یک ـــر ک ه

خاطره انگیـــزی را در اطلس خـــودرو، رقـــم زدنـــد.

كمپین جدید اطلس خودرو 
با چهره های خردسال خانواده ی اطلس
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جلـب اعتـامد یـک برند معتـر خودرو در دنیـا، که در خصـوص اسـتانداردهای منایندگی های 

بـرای هـر  بـه سـخت گیری معـروف اسـت، دغدغـه مهمـی  فـروش خـود در رستـارس دنیـا، 

رشکتـی اسـت کـه داعیـه حضـور موثـر و شـفاف در بـازار یـک خـودرو را دارد.

هامن طـور کـه مدیـر رشکـت اطلس خـودرو، در مراسـم سـالگرد ایـن رشکـت خاطر نشـان کرد 

کـه افتخـارات داخلـی بـرای مـا کافـی نیسـت و بـه دنبـال درخشـیدن در صحنـه بین املللـی 

حضـور برنـد کیـا در کشـورهای مختلـف هسـتیم؛ حال بـه نظر می رسـد، این مجموعـه فارغ از 

شـعار، در ایـن مسـیر قدم هـای درسـتی نیز برداشـته اسـت.

ـــی  ـــر بازاریاب ـــان مدی ـــاه گذشـــته، اطلس خـــودرو، میزب در م

ــا وی ارزیابـــی خـــود را  ــه بـــود تـ كیاموتـــورز در خاورمیانـ

ــای  ــایر منایندگی هـ ــا سـ ــه بـ ــت در مقایسـ ــن رشکـ از ایـ

ـــد. ـــت ده ـــه دس ـــا ب ـــورهای دنی ـــر کش ـــورز در دیگ کیا موت

ــه، در  ــورز در خاورمیانـ ــی كیاموتـ ــر بازاریابـ ــگ، مدیـ یونـ

ـــودرو،  ـــت: »اطلس خ ـــار داش ـــودرو اظه ـــد از اطلس خ بازدی

منســـجم ترین واحـــد بازاریابـــی را در میـــان کل مناینـــدگان 

ـــت.« ـــا را داراس ـــال آفریق ـــه و ش ـــوزه خاورمیان ح

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی رشكـــت اطلس خـــودرو، 

فعالیت هـــای  از  خرســـندی  ابـــراز  بـــا  یونـــگ، 

اطلس خـــودرو و واحـــد بازاریابـــی ایـــن رشكـــت در طـــول 

ـــورز  ـــه عنـــوان مناینـــده ی رســـمی كیاموت دوره ی فعالیـــت ب

گفـــت: »هیـــچ گاه فکـــر منی کـــردم کـــه دپارمتـــان 

ـــدون  ـــتاورد را ب ـــروژه و دس ـــه پ ـــن هم ـــد ای ـــی بتوان بازاریاب

ـــن  ـــت آورد و داش ـــه دس ـــی ب ـــکاران خارج ـــک از پیان کم

ــت.« ــورز اسـ ــارات كیاموتـ ــی از افتخـ ــن منایندگانـ چنیـ

ــه  ــاره بـ ــا اشـ ــورز بـ ــه كیاموتـ ــی خاورمیانـ ــر بازاریابـ مدیـ

ــای  ــت از برنامه هـ ــرای حایـ ــی بـ ــن كمپانـ ــم ایـ تصمیـ

»از ســـال  اظهـــار داشـــت:  بازاریابـــی اطلس خـــودرو 

ـــودرو  ـــی اطلس خ ـــای بازاریاب ـــالدی، از برنامه ه ـــاری می ج

حایـــت می كنیـــم و بـــرای ســـال آتـــی، برنامه هـــای 

ـــزاری  ـــه برگ ـــوان ب ـــان، می ت ـــن می ـــه از ای ـــم ک ـــژه ای داری وی

ــژه  دوره هـــای متعـــدد تســـت خـــودرو و کمپین هـــای ویـ

اشـــاره كـــرد.«

مدیر بازاریابی خاورمیانه كیاموتورز:

اطلس خودرو منسجم ترین واحد بازاریابی 
خاورمیانه و شمال آفریقا را داراست

هیچ گاه فکر نمی کردم که 
دپارتمان بازاریابی بتواند 
این همه پروژه و دستاورد 

را بدون کمک از پیمانکاران 
خارجی به دست آورد و 

داشتن چنین نمایندگانی از 
افتخارات کیاموتورز است

   آقای یونگ 
در حال مشاهده 

شبکه اجتماعی اطلس کاپ   
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ولی اله سبزینام و نام خانوادگی: 

1361/09/19تـاریخ تـولـــــد:

كاردانی حسابداریمیزان تحصـیالت:

كارشناس حسابداری فروشزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
مهرآریـا  ثمیـن، 5 سـال شـركت  2 سـال چـاپ 
آنالیـن پـارس  و 2 سـال شـركت  پـارس  پلیمـر 

با  رشکت را محیطی دوستانه، پویا و آماده ی پیرشفت 

محیطی بسیار زیبا دیدم. امیدوارم روزی اطلس خودرو 

برند و قطبی درتولید خودرو ایرانی باشد.

آینده ای روشن توام با پیرشفت برای خود در آن رشکت 

متصور شده ام. 

سعید خیرآبادینام و نام خانوادگی: 

1360/06/20تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی مدیریت بازرگانیمیزان تحصـیالت:

كارشناس تخصیص و توزیعزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
مدیـر روابـط عمومـی فـروش؛ سرپرسـت واحـد 

هماهنگـی فـروش؛ كار در شـركت سـینره. 

مفتخرم كه پس از فعالیت چند ساله در یك سازمان بزرگ، 

وارد مجموعه ای بسیار بزرگ تر شده ام كه با توجه هم زمان 

به ارزش های اقتصادی اجتاعی و حفظ كرامت انسانی 

توانسته است به اهداف و موفقیت های بزرگی دست یابد.  

در این مجموعه معظم، امید است كه پیرشفت در مسیر 

زندگی و شغلی هموار تر گردد. 

سید مرتضی طباطبائی مهرنام و نام خانوادگی: 

1365/04/02تـاریخ تـولـــــد:

 كارشناسی صنایع شیمیمیزان تحصـیالت:

كارشناس شماره گذاریزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
مسـئول پذیـرش فـروش در عاملیـت سـایپا و 

كارشـناس فـروش در شـركت میهـن

اطلس خودرو، یكی از بزرگ ترین واردات كنندگان خودرو 

و بهرین رشكت در عرصه ی خدمات پس از فروش در 

است.  در كشور  كننده ی خودرو  وارد  بین رشكت های 

امیدوارم به عنوان عضو كوچكی از این مجموعه ی عظیم 

بتوانم گامی موثر در پیشربد اهداف سازمانی مجموعه و 

رضایتمندی بیش از پیش مشریان داشته باشم.

اطلس خودرو از جمله سازمان هایی است 

بین  همدلی  و  اتحاد  حس  آن  در  که 

نیروهای انسانی حرف اول را می زند. به 

عبارتی شعار این رشکت یعنی »پشتیبان 

همچون خانواده« که معرف آرمان او نسبت 

مدیریت  درباره ی  است،  مشرتیان  به 

داخلی سازمان نیز صدق می کند؛ از این 

کارکنان،  گذشته ی  زحامت  به  توجه  رو 

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. 

و  اطلس خودرو  جدید  اعضای  »معرفی 

اطالع رسانی ارتقاءهای سازمانی همکاران« 

بخشی است که به نرشیه ی پیک اطلس 

همکارانی  به  هم  تا  است  شده  اضافه 

پیوسته اند،  مجموعه  به  تازگی  به  که 

خوش آمد بگوییم و هم با تغییرات درون 

رشکتی آشنا شویم.

آشنایی با اعضای جدید 
و ارتقا یافته خانواده ی اطلس خودرو

حامد اسالمینام و نام خانوادگی: 

06/25/ 1356تـاریخ تـولـــــد:

كارشناسی ارشد MBAمیزان تحصـیالت:

معاون اجراییزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
بیش از 14 سـال سـابقه ی كارشناسـی، مشاوره 
مدیریـت  و  سیسـتم  حـوزه ی  در  مدیریـت  و 

خصوصـی و  دولتـی  سـازمان های 

موفق  تیمی  ارزشمند  تجارب  از  برخاسته  را  رشکت 

تأمین  اساس  بر  که  می دانم،  نظام مند  رویکردی  با 

برنامه های خود  و  اهداف  راهربدها،  منافع ذی نفعان، 

را پایه گذاری منوده و فرآیند بهبود مستمر را به خوبی 

استقرار داده است.

اطلس خودرو تیمی 
موفق با رویکردی 

نظام مند 

محیطی دوستانه، پویا 
و آماده ی پیشرفت

دانیال جاسبینام و نام خانوادگی: 

1366/9/10تـاریخ تـولـــــد:

كاردانی مكانیك خودرومیزان تحصـیالت:

كارمند انبار تعمیرگاه مركزیزمینه ی فعـالیت:

ســـوابــق کــــاری:
به عنوان مكانیک در نمایندگی ها و تعمیرگاه های 
سایپا، سابقه فعالیت در یكی از عاملیت های مجاز كیا 
و در یكی از عاملیت های مجاز هیوندا در سمت های 

پذیرش، گارانتی، صندوق، انبار و نیز مكانیكی

در این مجموعه، از نظم باالی آن بسیار راضی هستم. امیدوارم 

با تالش و نشان دادن لیاقت به اخذ سمت های باالتر دست 

پیدا كنم و باعث افتخار همكاران و مجموعه شوم. 

از نظم باالی اطلس 
 خودرو راضی هستم

توجه هم زمان به 
ارزش های اقتصادی 

اجتماعی و حفظ 
كرامت انسانی

بهترین شركت در 
عرصه ی خدمات 

پس از فروش

  نگاهی به دستاوردهای اطلس كاپ

 و جام ملت های آسیا

بازدید وب  رتبه نخست  این دوره کسب  مهمرین دستاورد 

سایت ها در میان  کل رشکت های تجاری گلستان برای اولین 

بار بود که طی برگزاری این كمپین، در مجموع 1.022.873 

نفر بازدید از سایت اطلس كاپ صورت گرفت؛ 8878 كاربر، 

به تعداد اعضای كلوپ اطلس كاپ افزوده شد. 1.914 مطلب 

منترش شده و در مجموع 1.512نفر نتایج بازی ها را صحیح 

و 5.072 نفر نتیجه ی كلی بازی را صحیح پیش بینی كردند.

نحوه ی قرعه كشی با حضور منایندگانی از واحد مالی، اداری و 

واحد مدیریت صورت گرفت و طی ارتباط تلفنی با 51 برنده ی 

مسابقات، زمان پرداخت جوایز به آن ها اطالع رسانی شد.

لیست اسامی برندگان به رشح زیر است:

پربازدیدترین وب سایت گروه خودرویی 
نصیب شركت اطلس خودرو شد

اطلس كاپ، در راسـتای فعالیت های اجتامعی و ورزشـی اطلس خودرو، با مسـابقات جام جهانی به 

خانواده ی اطلس و همه ی ورزش دوسـتان ایرانی معرفی شـد و پس از آن با مناسـبت های ورزشی 

دیگـری چـون جـام ملت های آسـیا به کار خـود ادامه داد. كلوپ ورزشـی رشكـت اطلس خودرو كه 

بـه رویدادهـای مهم ورزشـی می پردازد، بعـد از تجربه ی موفق جام جهانی )خـرداد و تیرماه 1393( 

جـام ملت هـای آسـیا و حضـور تیـم ملـی كشـورمان در ایـن رقابت هـا، در مركـز توجـه اطلس كاپ 

قـرار گرفـت و بـا برنامه ریزی و تنظیم یك سلسـله مسـابقه پیش بینی نتایـج، كار خـود را دو روز 

مانـده به رشوع مسـابقات، آغاز كرد.

این مسـابقات، 51 برنده در ۱۳ آیتم مرتبط با مسـابقات جام ملت ها داشـت. از پیش بینی نتایج 

بازی هـای تیـم ملی كشـورمان در مرحلـه ی گروهی تا پیش بینی همه ی بازی هـای بعد از مرحله ی 

گروهـی و برنـده ی بیشـرتین پیشـگویی های صحیـح و عكـس سـلفی و باالتریـن امتیـاز، همـه، 

فرصت هایـی بودنـد كـه رشكت كنندگان با حضـور در آن، شـانس خـود را آزمودند.

نام خانوادگینامردیف
مبلغ هدیه 

)تومان(

500,000نظریمحمد هادی۱

500,000نرصاله زاده سورکیشهربانو2

۳00,000بارگزیامیر۳

۳00,000قربانخانیخرسو4

250,000میرزائیمهدی5

250,000بنی اسدیابوالفضل6

250,000ساسانیگالره7

250,000رحیمیمحمد8

200,000علی زادهامیر9

200,000جعفریعلی۱0

200,000امیدی دافچاهیمیثم۱۱

200,000طاهریمجید۱2

200,000رحمتیعلی اصغر۱۳

200,000کاظمی  میثم ۱4

200,000برزگرملیحه۱5

۱50,000یزدانیآرین۱6

۱50,000بید مشگی پورمهتاب۱7

۱50,000رحمتیامیرحسین۱8

۱50,000ره انجاممسلم۱9

۱50,000قدیانلوندا20

۱50,000صیادامیر2۱

۱50,000حسینیزهرا سادات22

۱50,000پورگیالكجانحسن عباس2۳

۱50,000طارقیانوجیهه24

۱50,000علیاریسعید25

۱00,000جبلیآزاده26

۱00,000موسویسید معین27

۱00,000حسنی حرچندیمحمد صادق28

۱00,000ناعمیحسین29

۱00,000آزمكانعلی۳0

۱00,000رشیدیحسن۳۱

۱00,000سدیومینا۳2

۱00,000رشیدیمژده۳۳

۱00,000علیجان فرزادالهیجی محمد۳4

۱00,000میرزاده حسینیامیرحسن ۳5

۱00,000جعفری زرندینیامیرحسین۳6

۱00,000نوائی فیض آبادیمحسن۳7

۱00,000اسمعیلیفرنگیس۳8

۱00,000مهربانمجید۳9

50,000نیكخواهمجید40

50,000صحت پورسعید4۱

50,000زارعنیام42

50,000براتیحامد4۳

50,000خانیپروانه44

50,000محمدخانیجواد45

50,000جاملی زاویه ساداتسیدمسعود46

50,000بیدارانادریس47

50,000امیرساداتسید جالل48

50,000فرزادعباس49

50,000خرسویرویا50

50,000فتحیاحسان5۱
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1    اشخاص را از مسأله جدا كنید

كنندگان  مذاكره  باشید  داشته  یاد  به  نخست  درجه ی   در 

با  ما  مذاكرات،  هنگام  در  كه  است  این  واقعیت  انسان اند. 

منایندگان انتزاعی سازمان ها رسوكار نداریم، بلكه آنان نیز 

عمیق،  ارزش های  احساسات،  متام  با  انسان اند،  ما  مانند 

سوابق، دیدگاه های گوناگون و غیرقابل پیش بینی بودنشان. 

این خصیصه های انسانی با در نظر گرفن میل قلبی انسان ها 

به محبوب بودن می تواند كمك حال روند مذاكره باشد.

2    روی منافع متركز كنید، نه روی مواضع

ــر  ــورد نظ ــه راه م ــراد و ن ــته های اف ــه خواس ــن ب ــا نگریس ب

ــدا  ــی پی ــوان راه ــداف، می ت ــه آن اه ــیدن ب ــرای رس ــان ب آن

ــند.  ــود برس ــته های خ ــه خواس ــن ب ــه طرفی ــرد ك ك

ــوه  ــان جل ــع آن ــاد مواض ــكل تض ــه ش ــن ب ــأله ی طرفی مس

می كنــد و لــذا فكــر آنــان بــه ســمت حــل ایــن تضــاد 

می شــود.  كشــیده 

چنین گفتگویی محكوم به شكست است.

اصـول و فنـون 
مذاكـرات موفـق

تامیـن  بـرای  آغـاز می شـود كـه فـرد  از خانـواده  بـرای مذاکـره،  انسـان  نخسـتین تجربـه ی 

خواسـته های خـود بـه گفتگـو و مذاکـره بـا اعضـای بزرگ تـر خانـواده ی خـود می پـردازد و ایـن 

امـر بـه تدریـج ادامـه و گسـرتش می یابد تا ایـن که در باالتریـن و پیرشفته تریـن و در عین 

حـال مشـکل ترین وجـه آن، وارد "مذاکـرات بین املللـی" می شـود.

آشـنایی بـه اصـول و فنـون مذاکـره، انسـان را بـه ایـن تـوان مجهـز می کنـد کـه در جریـان 

ارتباطـات بـا دیگـران، از پایین تریـن سـطح یعنـی زندگـی خانوادگـی تـا باالتریـن حـد یعنـی 

روابـط بین املللـی، بـا طرف هـای مذاکـره بـه نحـوی مذاکره کنـد که توافـق حاصـل از مذاکرات 

معقـول، منطقـی، منصفانـه، رسیـع و در عیـن حـال در بردارنـده ی منافع طرفین یـا طرف های 

مذاکـره باشـد. مذاکـره و اسـتفاده از تکنیک هـای مناسـب، برای اثربخشـی کلی یک سـازمان 

حیاتـی اسـت. مذاکـره همچنیـن بـرای بهینه سـازی عملکـرد فعالیت هـای داخلـی و خارجـی كه 

عمدتـاً از طریـق ارتباطـات، توسـط کارکنـان انجـام می گیـرد، بسـیار مهـم اسـت.

هـر شـخصی در طـول یـک روز، همـواره بـا بیـش از 17 تـن مذاكـره می کنـد كه بیـش از %85 

از ایـن مذاكـرات، بـا سـودآوری شـخص ارتبـاط مسـتقیم دارد. امـا 90% از دالیل عـدم توفیق 

در کسـب نتیجـه بـه دلیـل عـدم آشـنایی افـراد بـا مهارت های مبتنـی بر فنـون مذاكره اسـت.

همـه می دانیـم كـه مذاكـره بـرای حـل و فصـل اختالفـات یـا رسـیدن بـه توافـق، بـدون ایجاد 

سـوءتفاهم، عصبانیـت یـا ناراحتـی و بـی آن كـه سـبب كـدورت و دل آزردگـی شـود، چـه كار 

سـخت و دشـواری اسـت؛ امـا بـرای رسـیدن بـه نتیجـه ی مطلـوب چـه بایـد كـرد؟

تهیه کننده:
مریم مللی
سمــت:

کارشناس 
منابع انسانی

3    بــرای تأمین منافع متقابــل، راه حل های 

متنوعی بیندیشید

گاهی مذاكرات در یك بعد واحد جریان دارد. مانند وسـعت 

یـك رسزمیـن مـورد اختـالف یـا قیمـت یـك خـودرو. در ایـن 

حالـت بـه نظر می رسـد كه یكـی از طرفین می بـرد و دیگری 

می بـازد.  زمانـی دیگـر بـا مسـأله ای مواجهیم كـه در آن حق 

انتخـاب بیـن چنـد راه داریم و هر كـدام از آنها بـرای طرفین 

معایـب و مزایایـی دارد. مهـارت و تـوان اندیشـیدن و یافـن 

حـق انتخاب های متنوع یكی از مفیدتریـن توامنندی هایی 

اسـت كه یـك مذاكـره كننده می تواند داشـته باشـد. 

4    به استفاده از معیارهای عینی ارصار بورزید

اگرچــه می تــوان طــرف مقابــل را درك كــرد و راه هایــی 

هوشــمندانه بــرای ســازش بیــن منافــع طرفیــن اندیشــید، 

ــا هــم  ــا واقعیــت ناگــوار منافعــی مواجهیــم كــه ب همــواره ب

در تضــاد هســتند. حتــی اســراتژی پیــروزی دوجانبــه 

منی توانــد ایــن واقعیــت را مخفــی ســازد. بــه دلیــل و منطــق 

ــد. ــد نروی ــار تهدی ــر ب ــی زی ــد، ول گــوش فرادهی

و  اصــول  مهارت هــای  فراگیــری  رضورت  بــه  نظــر 

فنــون مذاكــرات موفــق، واحــد منابــع انســانی رشكــت 

اطلس خــودرو، طــی دو دوره ی 16 ســاعته در دی و بهمــن 

93 اقــدام بــه برگــزاری دوره ی مذكــور منــود. دوره ی اصــول 

  Tuv Nord ــا همــكاری رشكــت و فنــون مذاكــرات موفــق ب

توســط دكــر احمــد محمدی، چهــره ی نــام آشــنای تدریس 

در كشــور، و در ســالن هایش هــای رشكــت آســان موتور 

ــت  ــرم رشك ــكاران مح ــن از هم ــداد 57 ت ــد. تع ــزار ش برگ

ــان  ــامی آن ــه اس ــتند ك ــور داش ــودرو در دوره حض اطلس خ

بــر اســاس نیازســنجی آموزشــی و بــا اســتناد بــه اســتاندارد 

مشــاغل انتخــاب شــد. 
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  سفر اکودینامیک

ــه  ــان Lotze« را ک ــفر نوجوان ــه ی »س ــم برنام ــورز، اس کیاموت

ــهم  ــه س ــوان، ب ــتعدادهای Talents نوج ــت از  اس ــا حای ب

ــود، در  ــه ب ــت یافت ــت دس ــع و برشی ــن جوام ــزایی در بی بس

ــدازه  ــر داد و ان ــک« تغیی ــفر اکودینامی ــه »س ــال 2010 ب س

و مقیــاس آن را نســبت بــه قبــل کــه تنهــا 20 نوجــوان را در 

بــر می گرفــت، افزایــش داد. اکو دینامیــک، برنــد دوســت دار 

ــت  ــی اس ــاد قدرت ــا، من ــرد کی ــرص بف ــت و منح ــط زیس محی

کــه متــدن جدیــدی را پیــش می رانــد کــه در آن محیــط 

زیســت، اکوسیســتم و برشیــت در کنــار هــم و در هاهنگــی 

می کننــد. زندگــی   coexisting با هــم
در ورای چنیــن تغییــر نامــی، کیفیــت کلــی برنامــه ی ســفر 

جدیــد بــا اضافــه شــدن برنامه هــای زیســت محیطــی و 

محیــط زیســتی جدیــد، غنی تــر شــده اســت؛ برنامــه ای کــه 

تجربیــات وســیع تر و فرصت هــای داوطلبانــه بــرای رشــد 

ــازد. ــا می س ــده را مهی ــت کنن ــان رشک نوجوان

  پروژه ی کشور مالی

مالــی، کشــوری در شــال غربــی آفریقاســت کــه بیشــرین 

قســمت ایــن رسزمیــن را بیابــان صحــرا در بــر گرفتــه اســت و 

بــه دلیــل بیابانــی بــودن بــا مشــکل جــدی فقــر روبه رو اســت. 

از ســال 2007، کیاموتــورز هلنــد و کیاموتــورز ســوئد بــا 

)ســازمان   TfT آملانــی  غیرانتفاعــی  ســازمان  همــکاری 

مســافرتی Treesfor( بــه کاشــت درخــت jatropha در 

مالــی اقــدام کرده انــد کــه یکــی از بدتریــن کشــورها در 

زمینــه ی تغییــرات آب و هوایــی اســت. درخــت jatorpha بــا 

ــه ی گیاهــان  تحــت کنــرل درآوردن فرســایش خــاک از بقی

ــرای  ــوان ب محافطــت می کنــد. از میــوه ی ایــن درخــت می ت

ــن  ــن، ای ــرد. بنابرای ــتفاده ک ــون اس ــزل و صاب ــاخت بیودی س

برنامــه نــه تنهــا در راســتای حفاظــت از محیــط زیســت عمــل 

می کنــد، بلکــه یــک منبــع درآمــد بــرای اجتــاع محلــی نیــز 

ــا در  ــا در اروپ ــعبه های کی ــام ش ــال 2012، مت ــت. از س هس

ــی  ــل توجه ــغ قاب ــرده  و مبال ــارکت ک ــروژه مش ــن پ ــام ای انج

را بــه آن اهــدا کرده انــد. در کل، بــه ازای هــر خودرویــی 

کــه فروختــه می شــود، شــش درخــت jatorpha کاشــته 

می شــود و بدیــن ترتیــب تــا ســال 2012، ســه و نیــم میلیــون 

ــج هــزار کشــاورز 100  درخــت jatorpha کاشــته شــد و پن

ــادل 25 درصــد درآمــد  ــد کــه مع دالر بیشــر کســب کرده ان

ــت. ــاالنه ی آنهاس س

  مرصف سوخت بهینه ی کیا K5 هیریدی 

در کتاب رکورد گینس

 کیا K5 هیربیدی، با ثبت کردن نامش در کتاب گینس، 

زیست  محیط  با  دوستی  در   Performance  عملکردش 

را به اثبات رساند. این خودرو، به مدت 16 روز 48 ایالت 

ایاالت متحده آمریکا را )به جز آالسکا و هاوایی( درنوردید 

کتاب  در  ثبت  برای  را  خود  بهینه ی  سوخت  مرصف  تا 

رکوردهای گینس به چالش بکشد. در انتها، K5 هیربیدی 

11.265 کیلومر را با متوسط مرصف سوخت 103.963 

کیلومر به ازای هر گالن با موفقیت طی کرد و نام خود را با 

افتخار در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رساند.

خصوصا که مرصف سوخت 10309 کیلومر به ازای هر گالن، 

به مراتب از رکورد قبلی ثبت شده در این کتاب که 84.168 

کیلومر به ازای هر گالن بود،  بهر است و در مقایسه با رکورد 

رسمی مرصف سوخت در بزرگراه که در ایاالت متحده ثبت 

شده است و 64.373 کیلومر به ازای هر گالن،  61.5 درصد 

بهبود یافته است. بعد از کیا K5 هیربیدی،  فولکس واگن 

Jetta دیزلی قرار می گیرد که رکورد 94.629 کیلومر به ازای 

هر گالن را به ثبت رسانده است.

  منطقه ی دوست دار محیط زیست 

منایشگاه خودرویی

جهـان،  از  رسارس  در  خودرویـی  اصلـی  منایشـگاه های  در 

سـال 2014، کیاموتـورز به دنبـال راه انداخن یک منطقه ی 

دوسـت دار محیط زیسـت برای به اشراک گذاشـن ارزش ها 

و فلسفه ی جدید و نیز دستاوردهایش در فعالیت های محیط 

زیسـتی با مشـریان جهانی اش است.

تربیت استعدادهای دوست دار محیط زیست از طریق آموزش   /    تجربه ی محیط زیستی            چالش            کنش            تغییر

حایت از جامعه ی دوست دار محیط زیست )به طور مثال 

جذب CO2، جلوگیری از گسرش بیابان، تولید بیودیزل و ...(

اعضای نوجوان )بین 15 تا 19 سال( و مربیان دانش آموزان کالج ) بین 21 تا 26 سال(

مردان و کشاورزان محلی

 الــف(  برنامه هــای داخلــی: آموزش هــای محیــط زیســتی، ســفرهای زمینــی بــه مناطــق زیســت محیطــی، ســخرنانی های 

محیط زیســتی و ... 

ب( اردوی اکــو جهانــی: دیــدن ســتادهای برنامــه ی محیــط زیســتی ســازمان ملــل متحــد و شــنیدن ســخرنانی های مربــوط، 

فعالیت هــای کشــت محلــی، دیــدن پارک هــای ملــی، کوهنــوردی در کلیانجــارو و دیــدن قلــه ی یخــی.

طرح های یک شركت دوست دار محیط زیست؛

تالش برای تحقق بخشیدن
محیط زیستی پایدار برای آینده

کیا موتـورز، بـه منظـور حفاظـت از محیـط زیسـت جهانی و رشـد پایـدار، فعالیت هـای اجتامعی 

متنوعـی تـدارک می بینـد. حـاال آماده ایـم تـا دسـتاوردهایامن را از طریـق ارتبـاط بی وقفـه بـا 

مشـرتیان مان بـه اشـرتاک بگذاریـم.

  قسمت سوم

هدف

هدف

گروه هدف

گروه هدف

فعالیت های کلیدی

تاریخچه

www.kia.com                                                                                          :منبع 

کیا موتورز، به منظور 
حفاظت از محیط زیست 
جهانی و رشد پایدار، 
فعالیت های اجتماعی 
متنوعی تدارک می بیند

-  آغاز شده توسط کیا هلند در سال 2007

- مشارکت کیا سوئد از سال 2008

- کاشت 3.5 میلیون درخت jatorpha تا سال 2011

ــروژه  ــن پ ــا در ای ــای اروپ ــعبه های کی ــام ش ــت مت -  رشک

از ســال 2012: 

ــودرو  ــر خ ــه ازای ه ــی ب ــی 1.5 یوروی ــت مال ــک: حای کم

ــال( ــک س ــورو در ی ــا 500.000 ی ــده ) ت ــه ش فروخت

ــرای کشــاورزان  ــی کاری ب تاثیــر: ایجــاد درآمــد در فصــول ب

ــاورز( ــر کش ــرای ه ــی )100 دالر ب محل

- کمپین رانندگی اکو

-  طراحی پروژه ی سبز

-  پروژه ای که توسط ستارگان راه اندازی شد

-  توسعه ی پروژه ی هرنی با خودروی اکو
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ــه آن  ــه ب ــتید ك ــر از آن هس ــام قادرت ۱    ش

پــی برده ایــد

هیــچ نكتــه ی مثبتــی در زندگــی محــدود پیــدا منی شــود؛ 

زندگــی ای كــه از قابلیــت شــا بــرای زندگــی كــردن، بســیار 

ــی  ــار روزمرگ ــا دچ ــیاری از م ــه بس ــت. گرچ ــر اس كوچك ت

هســتیم، امــا بــدون آن كــه شــا را دیــده باشــم، چیــزی كــه 

ــر از آن  ــن اســت کــه شــا قادرت ــم ای در مــورد شــا می دان

ــه آن پــی برده ایــد. توانایــی شــا منتظــر آن  هســتید كــه ب

اســت كــه بــه هــر طریقــی می شــود، تغییــر كنــد. 

حتــی بــرای لحظــه ای خودتــان را دســت كــم نگیریــد. رو بــه 

جلــو پیــش برویــد و خودتــان را شــگفت زده كنید. شــا فراتر 

از آن چــه فكــر می كنیــد، می توانیــد کار انجــام دهیــد.

كارتـان،  اسـت.  غیـر  بـه  كمـك  خویشـن،  بـه  كمـك 

خانواده تـان، دوسـتانتان، در واقـع جهـان بـه شـا نیازمنـد 

اسـت. به همه ی شـا. جسـور باشـید و رشایط آسـوده خود 

را رهـا كنیـد؛ نـه تنهـا بـرای خودتـان، بلكـه بـرای دیگـران.

2    با خودتان صادق باشید

اولیــن کار ایــن اســت كــه بــا خودتــان صــادق باشــید. اگــر 

خودتــان را تغییــر ندهیــد، منی توانیــد بــر اجتــاع اثر گــذار 

باشــید. ایــن روزهــا بــازار صحبــت بــر رس صــادق بــودن بــا 

دیگــران گــرم اســت، امــا بــازار صــادق بــودن بــا خــود رونقــی 

ــدان معناســت كــه مــا بایــد جلــوی هــر  ــدارد. ایــن امــر ب ن

ــادات  ــالف اعتق ــر خ ــد و ب ــه می زن ــا صدم ــه م ــه ب ــه ك آنچ

ماســت را بگیریــم.

مانــدال بــا خــودش و اعتقاداتــش صــادق بــود و حتــی دســت 

رد بــر ســینه ی پذیــرش رشایطــی زد كــه اگــر می پذیرفــت، از 

زنــدان در كم تریــن زمــان ممكــن رهــا می شــد.

ــا  ــودن ب ــادق ب ــی ص ــت یعن ــل نخس ــر اص ــالوه ب ــدال ع مان

خــود، همچنیــن بــر فروتنــی و پرهیــز از تظاهــر تأکیــد 

داشــت. مــا در جهانــی زندگــی می كنیــم كــه همــه در پــی 

جلــب توجــه دیگــران بــه خــود هســتند و بــر رس آن بــا هــم 

ــل تأمــل آن اســت  ــد. امــا نکتــه ی قاب ــه رقابــت پرداخته ان ب

کــه مانــدال در مصاحبــه ای در اپــرا، اشــاره کــرد كــه رهــربی 

ــه  ــه همــراه فروتنــی قــدرت عظیمــی را ایجــاد می کنــد؛ ب ب

ــه  ــند و ب ــوش می كش ــو را در آغ ــردم ت ــه "م ــن ك ــر ای خاط

ــد." ــرا می دهن ــوش ف توگ

بــرای یــك كار و زندگــی شــاد، بــا خــودت صــادق بــاش و از 

تواضــع بــرای نفــوذ در دیگــران اســتفاده كــن.

۳    نقاب از چهره ی خود كنار بزنید

ــه  ــم، ب ــان می دهی ــان را نش ــود حقیقی م ــه خ ــی ك "هنگام

ــم خودشــان باشــند." دیگــران هــم اجــازه می دهی

آیــا تــا بــه حــال بــه ایــن نكتــه توجــه كرده ایــد، زمانــی كــه 

خودتــان هســتید و آرامــش داریــد، آدم هــای اطرافتــان 

هــم آرام هســتند و خودشــان می شــوند. نقــاب از چهــره ی 

ــان  ــد. خــود واقعی ت ــازی نداری ــه آن نی ــد. ب ــار بزنی خــود كن

كامل تریــن اســت.

هنگامــی كــه شــا خودتــان هســتید، دیگــران را به صــدق و 

راســتی دعــوت می كنیــد. در نتیجــه بــه ارتباطــات صادقانــه 

منجــر خواهد شــد.

4    من ناخدای روح خویشم

افــراد زمانــی مــا را می آزارنــد كــه ایــن حــق را بــه آنهــا داده 

ــه  ــك رابط ــا در ی ــی و ی ــرام در كار، زندگ ــر اح ــیم. اگ باش

دوســتانه وجــود نــدارد، ایــن بــدان علــت اســت کــه شــا بــه 

دیگــران اجــازه داده ایــد کــه بــه شــا احــرام نگذارنــد.

هشت درس رهبری 
یادگار ماندال از سلول یک زندان

نلسـون مانـدال، كـه تنهـا یـك سـال اسـت كـه این خـاك را رهـا كـرده، به عنـوان مدافـع بزرگ 

حقـوق بـرش بـرای همیشـه در یادهـا خواهـد مانـد. او به عنـوان رهری کـه میلیون ها انسـان 

را از خفقـان نجـات داد، در وهلـه ی نخسـت، رهـر خـود بـود. او 27 سـال از عمـر خـود را در 

سـلول زنـدان گذراند.

ایـن جمـالت از مانـدال نشـان می دهـد كـه چگونـه می توانیـم كار و زندگیـامن را بـرای فردایی 

بهـرت رهـری كنیم.

ماندلا  استاد متحد كردن افراد 
با یكدیگر بود. او انتقام را 
انتخاب نكرد. او حتی با راه 
دادن افرادی از رژیم سابق 
نژاد پرستی در دولتش، 
همه را شگفت زده كرد. شما 
مسئول رفتار خود هستید و 
با بخششتان پل های ارتباطی 
زیادی خواهید ساخت

مترجم:
مریم سدیو
سمــت:

کارشناس 
روابط عمومی

بــه عنــوان كاپیتــان روح خــود، شــا اجــازه ی مقابلــه به مثل 

كــردن نداریــد، امــا بــه جــای آن قــدرت بخشــیدن دارید.

ــراد  ــیاری از اف ــای بس ــد، از خط ــش آپارتای ــدال، در جنب مان

ــاخن  ــث س ــه باع ــید، ك ــا را بخش ــرد و آنه ــی ک چشم پوش

پل هایــی در مســیر پیــش رو شــد.

او اســتاد متحــد كــردن افــراد بــا یكدیگــر بــود. او انتقــام را 

انتخــاب نكــرد. او حتــی بــا راه دادن افــرادی از رژیــم ســابق 

نژاد پرســتی در دولتــش، همــه را شــگفت زده كــرد.

شــا مســئول رفتــار خــود هســتید و بــا بخششــتان پل هــای 

ارتباطــی زیــادی خواهید ســاخت.

5    یــادت باشــد كــه لبخنــد زدن اصل مهمی 

در ظاهــر بــه شــامر می رود

در بســیاری از مذاكــرات كاری فرامــوش می كنیــم كــه 

بخندیــم. خیلــی جــدی بــودن، باعــث می شــود كــه افــراد 

مثــل عصــا قــورت داده هــا بــه نظــر بیاینــد، كــه در كار نتیجه 

معكــوس خواهــد داشــت. هنگامــی كــه لبخنــدی می زنــم، 

ــود. ــته می ش ــراد برداش ــاری از روی اف ــه فش ــم ك می بین

لبخنــد معــروف مانــدال، نشــانگر صمیمیــت، بخشــش، 

معرفــت و فهــم اســت. شــا هــم می توانیــد بــا انجــام ایــن 

ــد. ــود آوری ــه وج ــا را ب ــن ویژگی ه ــی ای كار، متام

لبخند زدن را مترین كنید و قدرت بگیرید.

6    برنــده، رویاپــردازی اســت كــه هرگــز 

منی كنــد خالــی  را  میــدان 

ممكــن اســت زمانــی كــه در رســیدن بــه اهدافــان موفــق 

منی شــویم، خــود را دســت از پــا دراز تــر حــس كنیــم، 

امــا اگــر میــدان را خالــی كنیــم، چــه می شــود؟ چــه 

می شــود اگــر مــا رویكردمــان و تجارمبــان را اصــالح كنیــم 

ــم؟ ــه داری ــده نگ ــان را زن و رویاهای

اگر به تالش خود ادامه دهی باالخره پیروز خواهی شد.

ــه  ــت، بلك ــرس نیس ــدان ت ــجاعت فق 7    ش

ــرار از  ــرای ف ــران ب ــه دیگ ــیدن ب ــام بخش اله

ــت ــرس اس ت

كــردن  ریشــه كن  كــه  می دانســت  خوبــی  بــه  مانــدال 

ــش  ــای آن از پیروان ــه ج ــت. ب ــن اس ــری غیرممك ــرس، ام ت

می خواســت بــه جــای ترســیدن، دســت بــه کار شــوند؛ بــه 

عبــارت دیگــر، پیرامــون آن حركــت كننــد. به دلیل ترســان 

از امــری ناشــناخته و بــا وجــود برخــورداری از اســتعداد، 

ــم. ــش نروی ــم پی ــم می گیری ــان، تصمی ــی و منافع توانای

در گفتگویــی بــا یكــی از دوســتان بازنشســته ام كــه از 

مهارت هــای كار آفرینــی متعجــب بــود، او اعــراف كــرد کــه 

از اقدامــم بــرای رشوع کار جدیــد، ترســیده اســت.

ترس به غایت بزرگ جلوه می كند.

8    تــا زمانــی كــه كاری را انجــام ندهیــم، 

نظــر می رســد بــه  غیر ممكــن 

ــام  ــارت انج ــا جس ــه م ــت ك ــن اس ــی غیر  ممك ــا زمان كاره

آن را نداشــته باشــیم. زمانــی جســارت پیــدا می كنیــد 

كــه بــه خودتــان یــادآوری كنیــد كار درســتی داریــد انجــام 

می دهیــد.

ــه نظــر می آمــد كــه نلســون  ــرای چنــد دهــه غیرممكــن ب ب

امــا  باشــد،  آفریقــای جنوبــی  رئیــس جمهــور  مانــدال، 

ــاد. ــاق افت ــود، اتف ــق ب ــت ح ــه غای ــه ب ــه ک ــام آنچ رسانج

اگـــر فکـــر می کنیـــد کـــه كاری بایـــد اتفـــاق شـــود، 

ـــن  ـــد ناممك ـــا بتوانی ـــد ت ـــدا كنی ـــارت آن را پی ـــت جس نخس

ــازید. ــن سـ را ممكـ

www.coygalbraith.com                                                                        :منبع 
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دانــشدانــش



  بیرون رفته و کمی قدم بزنید

ویکاریــو، یکــی از کارشناســان ســالمتی در نیویــورک 

اعضــای  نشســته اید  بی حرکــت  وقتــی  می گویــد 

اســراحت هســتند. حرکــت دادن  بدن تــان در حــال 

بیــدار  را  ســلول هایتان  انرژی ســاز  بخــش  بدنتــان 

می کنــد. وی می گویــد چندیــن بــار راه رفــن رسیــع 

انرژی ســاز  مــاده  میــزان  انــدازه  می توانــد  هفتــه  در 

ــر باعــث می شــود  ــن ام ــد کــه ای ــر کن ســلول ها را دو براب

ــازه  ــوای ت ــب ه ــد. ترکی ــد کن ــری تولی ــرژی بیش ــدن ان ب

ــرده و  ــک ک ــز را تحری ــه مغ ــون ب ــان خ ــم جری و ورزش ه

باعــث می شــود بتوانیــد دوبــاره مترکــز کنیــد. 

مشــکل  یــک  بــه  "اگــر  اســت:  معتقــد  ویکاریــو 

مشــکل  بــه  خالقانــه  تفکــر  بــرای  یــا  چســبیده اید 

ــدگاه  ــراف دی ــدم زدن در اط ــن و ق ــد برخواس برخورده ای

ــد  ــر منی توانی ــد داد. اگ ــا خواه ــه ش ــی ب ــال متفاوت کام

بیــرون رفتــه و قــدم بزنیــد در هــان دفــر و حتــی پشــت 

میــز حــرکات کششــی انجــام دهیــد. همیــن کــه بدنتــان 

را حرکــت بدهیــد کمــک بزرگــی اســت. "

تــا بــه حــال شــده اســت کــه دلتــان بخواهــد دکمــه ریســت مغزتــان را درســت مثــل زمانــی 

کــه کامپیوترتــان را ریبــوت می کنیــد فشــار دهیــد؟ یکــی از کارشناســان ســالمتی در 

نیویــورک می گویــد ایــن کار نــه تنهــا ممکــن اســت بلکــه بایــد بــه بخشــی عــادی از روزتــان 

تبدیــل شــود.

"در مقــام یــک مدیــر مهــم اســت کــه از خودتــان مراقبــت کنیــد. اگــر در بهرتیــن حالــت خــود 

ــان  ــه می کنیــد و همینطــور افــرادی کــه برای ت ــه آن  هــا خدمتــی ارائ نباشــید، افــرادی کــه ب

کار می کننــد نیــز منی تواننــد در بهرتیــن حالــت ممکــن خــود باشــند."

کافیســت در طــول روز دقایــق ویــژه ای بــرای خــود بســازید تــا کمــی از رشایــط فاصلــه 

گرفتــه و مغزتــان را پــاک کنیــد. در اینجــا بــه بیــان 5 کار رسیــع کــه می تواننــد مترکزتــان را 

می پردازیــم: بازگرداننــد 

مغزتان را ریبوت و تمركزتان را رفرش كنید!

در مقام یک مدیر مهم 
است که از خودتان مراقبت 
کنید. اگر در بهترین حالت 
خود نباشید، افرادی که به 

آن  ها خدمتی ارائه می کنید 
و همینطور افرادی که 

برای تان کار می کنند نیز 
نمی توانند در بهترین حالت 

ممکن خود باشند

  یک لیوان آب بنوشید

ویکاریـو می گویـد اغلـب امریکایی هـا دچار کم آبـی مزمن 

هسـتند و مطالعـات نشـان می دهنـد که کمبـود آب بدن، 

عملکـرد مغـز را کنـد می کند.

وی می گویـد: "اگـر متوجـه شـوید مترکـز نداریـد، کمـی 

آب  مثـل  درسـت  آب  لیـوان  یـک  نوشـیدن  و  اسـراحت 

می کنـد." رسحال تـان  گیـاه  یـک  بـه  دادن 

ویکاریـو پیشـنهاد می کنـد در طـول روز بـه میـزان نصـف 

وزن بدنتـان در واحـد اونـس آب بنوشـید. مثال اگر کسـی 

بیـن 55 تـا 60 کیلـو وزن دارد بایـد در روز 1700 گـرم 

یـا حـدود 8 لیـوان آب بنوشـد. اگـر طعـم آب خسـته تان 

می کنـد کمـی بـرگ نعنـاع یـا یـک بـرش لیمـو شـیرین، 

پرتقـال، لیمـو تـرش یـا خیـار بـه لیـوان آب بیفزاییـد.

ویکاریـــو پیشـــنهاد می کنـــد یـــک شیشـــه کوچـــک   تنفس یا پخش عطر لیمو

ــا از  ــید و یـ ــته باشـ ــان داشـ ــو روی میزتـ ــانس لیمـ از اسـ

ـــک قطـــره از آن را  ـــا ی داخـــل شیشـــه استنشـــاق کـــرده و ی

ـــی  ـــور طبیع ـــه ط ـــن کار ب ـــد. ای ـــه بزنی ـــه پنب ـــک تک روی ی

مترکزتـــان را افزایـــش می دهـــد.

ــای  ــد و عطرهـ ــای تنـ ــت: "عطرهـ ــد اسـ ــو معتقـ ویکاریـ

مرکبـــات سیســـتم عصبـــی را تحریـــک کـــرده و انـــرژی 

شـــا را تجدیـــد می کنـــد. اکالیپتـــوس و رزمـــاری هـــم 

اثـــر مشـــابه دارنـــد."

  یک غذای سامل بخورید

ـــون  ـــد خ ـــه قن ـــر آن ک ـــالوه ب ـــامل، ع ـــده ی س ـــک میان وع ی

را تثبیـــت کـــرده و گرســـنگی را از بیـــن می بـــرد، بـــه 

عملکـــرد ســـالمت مغـــز نیـــز کمـــک می کنـــد. ویکاریـــو، 

پیشـــنهاد می کنـــد مخلوطـــی از مغـــز آجیـــل، تخمـــه و 

میـــوه ی خشـــک روی میزتـــان داشـــته باشـــید. از دیگـــر 

تنقـــالت ســـامل می تـــوان بـــه نـــان تســـت از غـــالت 

کامـــل بـــا کـــره ی بـــادام زمینـــی اشـــاره کـــرد.

و  پروتئیـــن  دارای  بایـــد  »میان وعـــده  می گویـــد:  وی 

کربوهیـــدرات باشـــد تـــا بـــه تعـــادل قنـــد خـــون کمـــک 

کنـــد.« غذاهایـــی کـــه قنـــد زیـــادی دارنـــد، باعـــث 

افزایـــش و کاهـــش رسیـــع قنـــد خـــون می شـــوند. ایـــن 

امـــر موجـــب ایجـــاد چرخـــه انـــرژی و ســـپس حـــس 

خســـتگی می شـــود کـــه در طـــول روز از بیـــن مـــی رود.

  چرت بزنید

وقتـی خودتـان رئیـس خودتـان باشـید، یـک چـرت کوتـاه 

روزانه تـان  برنامـه ی  در  می توانیـد  کـه  اسـت  چیـزی 

پیش بینـی کنیـد. بنـا بر یـک تحقیق صـورت گرفتـه، خواب 

20 دقیقـه ای، مزایـای چشـمگیری برای بهبود هوشـیاری و 

عملکـرد دارد. بـا این کـه پژوهـش  نشـان می دهـد ایـن کار 

می توانـد ذهـن را جـال بخشـد و خالقیـت را افزایـش دهـد، 

نبایـد بـه خودتـان اجـازه دهیـد زمـان چـرت زدن تـان از این 

میزان بیشـر شـود. ویکاریو معتقد اسـت: »اگر بیـش از 20 

دقیقـه بخوابیـد، با خسـتگی از خـواب بیدار می شـوید. اگر 

مـدام حـس می کنیـد به خـواب نیاز داریـد، زمان آن رسـیده 

کـه شـب ها بیشـر بخوابیـد.«

www.marissavicario.com                                                                    :منبع 
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بدانیم و بشناسیم بدانیم و بشناسیم



طرح بازدید عمومی خودروهای كیا به مناسبت روز هوای پاک 
در عاملیت های شجاعی/643-هاشمی سیگاری/424

گردآوری:
مریم طبسی
سمــت:

کارشناس 
خدمات ویژه

1    عاملیت 643/شجاعی: 

• نام طرح: 

بازدید عمومی خودروهای کیا

• تاریخ برگزاری: 

از 93/10/27 لغایت 93/11/02 به مدت یک هفته

• تخفیفات ارائه شده: 

بازدیــد رایــگان سیســتم فنــی-50% تخفیــف خدمــات 

 %20  - غیررشکتــی(  و  )رشکتــی  دوره ای  رسویس هــای 

تخفیــف روغــن موتــور )رشکتــی و غیررشکتــی(

2    عاملیت 424/هاشمی سیگاری:

• نام طرح: 

بازدید خودروهای کیا به مناسبت روز هوای پاک

• تاریخ برگزاری: 

93/10/27 لغایت 93/11/02 به مدت یک هفته

• تخفیفات ارائه شده: 

بازدیــد رایــگان سیســتم فنــی-50% تخفیــف خدمــات 

 %20  - غیررشکتــی(  و  )رشکتــی  دوره ای  رسویس هــای 

تخفیــف روغــن موتــور )رشکتــی و غیررشکتــی( 

تعمیرات و عیب یابی

تعمیرات و عیب یابی

خودروهای پذیرش شده

تعمیرات و عیب یابی

تعمیرات و عیب یابی

ارائه ی فاکتور به مشتری

پذیرش خودرو

تعمیرات و عیب یابی

هم زمان بــا آغاز فصل زمســتان و نیاز 
خودروها به بازدید فنی ـ تخصصی و در 
راستای فراهم آوردن آسایش مشرتیان 
محــرتم کیــا، عاملیت شــجاعی/643 در 
شــهر شــیراز و هاشمی ســیگاری/424 
در شــهر مشــهد، اقــدام بــه برگزاری 

طرح هایی با مضامین زیر منودند:

ــا  ــودرو، ب ــت اطلس خ ــروش رشك ــس از ف ــات پ ــد خدم واح

ــد  ــد و ســفرهای برون شــهری، طــرح بازدی آغــاز ســال جدی

فنــی خودروهــای كیــا را بــه صــورت رایــگان برگــزار می كند. 

ــی  ــژه، قرعه كش ــای وی ــه ی تخفیف ه ــن ارائ ــن ضم همچنی

كارت هــای طالیــی خدمــات پــس از فــروش نیــز در طــرح 

بازدیــد قبــل از ســفر نــوروز 94 انجــام می شــود.

در   93/12/14 الـی   93/11/25 تاریـخ  از  طـرح،  ایـن 

عاملیت های مجاز رسارس كشـور، جهت كلیه ی خودروهای 

كیـا ) رشكتـی و غیـر رشكتـی( در حـال اجراسـت.

  تخفیف هــای ویــژه ی قابــل ارائــه توســط 

عاملیت هــای مجــاز منتخــب در طــرح بازدیــد 

ــامل: ــوروز 94 ش ــفر ن ــل از س قب

ــا دســتگاه  - بازدیــد رایــگان فنــی خــودرو شــامل )تســت ب

ــر  ــی هــوا، فیل ــی، صاف ــد ســیاالت مرصف ــاب، بازدی عیب ی

تهویــه ی كابیــن، تســمه ها، شــیلنگ ها و لوله هــای آب 

ــودرو  ــی خ ــتم گرمایش ــن، سیس ــه ی برف پاك ــن، تیغ و روغ

و سیســتم ترمــز( بــرای كلیــه ی خودروهــای رشكتــی و 

غیر رشكتــی

)شــامل  دوره ای  رسویس هــای  اجــرت  تخفیــف   %10  -

غیر رشكتــی( و  رشكتــی  خودروهــای  كلیــه ی 

- 50% تخفیـــف روغـــن موتـــور كاســـرول )بـــرای خودروهـــای 

رشكتـــی(

- 20% تخفیــف روغــن موتــور كاســرول )بــرای خودروهــای 

غیر رشكتــی(

خدمــات  طالیــی  كارت هــای  قرعه كشــی    

پــس از فــروش:

نــوروز 94، كارت هــای  از ســفر  بازدیــد قبــل  در طــرح 

طالیــی بــه قیــد قرعــه بــه مشــریانی كــه در طــرح رشكــت 

منوده انــد، اهــدا خواهــد شــد.

ارزش كارت طالیی : یك میلیون ریال

آغاز طرح بازدید 
قبل از سفر نوروز 94

برای كسب اطالعات بیشرتبا شامره تلفن 48644444-021 داخلی )1(  متاس حاصل منایید.

w w w . a t l a s k h o d r o . c o m

واحد خدمات پس 
از فروش شركت 
اطلس خودرو، با آغاز 
سال جدید و سفرهای 
برون شهری، طرح 
بازدید فنی خودروهای 
كیا را به صورت رایگان 
برگزار می كند
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -33294568 (041) 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

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

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

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

کد پستی 1698481759

نجف آباد - بلوار الغدیر - مابین فلکه گلدشت و ویالشهر2- 42236990 (031)313اصفهانامامی4

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالک 14 - کد پستی 346792593198777777 (026) 121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی 5

48644444 (021)100تهرانتعمیرگاه مرکزی6
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری(جاده مخصوص کرج)- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

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

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز(دولت) - پالک 135 - کد پستی 61959916494-22763992 (021)101تهرانامیر حسین محسنیان7

47320000 (021)  103تهرانشرکت بالیران8
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

66591331 (021)105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک 151

کد پستی 1318883444

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 (021)111تهرانکارکین آرمنیانس10

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسینی11
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 (021)114تهرانعبدالرضا محمدی طامه12
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیی سلمانی13
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 14
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی (ع) - پالک 924 

کد پستی 163468718

7-66021285 (021)118تهرانداود جاللیان15
تهران - خیابان آزادی - بلوار استاد معین - جنب فروشگاه امکان - پالک 186

کد پستی 1341784673

37528811 (051)422مشهدعلیرضا سیاسی16
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 - 

کد پستی 6164813545

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

سمنان - میدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 333000013518994965 (023)443سمنانخسروانی21

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

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 (025)331قماسماعیل آخوندی خضرآباد24

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

کد پستی 6719734549

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

4-33842002 (013)232رشتکامبیز پوررستگار27
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-33561108 (013)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل28

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 337057004164116836 (013)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل29

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

بابلسر - خیابان پاسداران - روبروی اداره دارایی35290300 (011)225بابلسرنوا خودرو شمال32

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

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

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 362653898918617167 (035)322یزداحمد قناد باشی35

1393/12/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاریخ
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عاملیت های مجازخانواده اطلس




