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اطلس خودرو، در شــبکه هاي اجتماعي

کوتاه و خواندنی

دوره آموزشي معرفي آزمون هاي روانشناسي

خانواده اطلس خودرو
تمديد گواهينامه هاي سيستم مديريت کيفيت يکپارچه

خانواده اطلس خودرو و طوالني ترين شــب سال 

اپتيما JF نســل چهارم سدان محبوب کيا

پروژه چراغ ســبز کيا، نور اميد براي جوامع نيازمند

نکاتي در مورد نگه داري خودرو در فصل زمســتان

کيا اپتيما

سيستم تعليق عقب

راز و رمــز محبوبيت نزد مردم

گزارش ســرويس کلينيک زمستان ۹۴

خانواده اطلس خودرو

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

 اطلس خودرو، 
در شبکه هاي اجتماعي

ســرمقالــه

در جهــان امــروزی، وســایل ارتبــاط جمعــی از مهــم تریــن 
ــه  ــه ب ــر جامع ــازی ه ــگ س ــانی و فرهن ــاع رس ارکان اط
ــک  ــه کم ــراد جامع ــه اف ــزار ب ــن اب ــد. ای ــی آی ــمار م  ش
 مــی کنــد تــا در مســیر و خــط مشــی معیــن خــود 
موفــق تــر و بــا آگاهــی و اطاعــات بیشــتری حرکــت 
 کننــد. رســانه هــا در پیدایــش عــادات تــازه، شــکل گیــری 
فرهنــگ هــای جدیــد منطقــه ای و جهانــی و تغییــر در رفتار 
 و خلــق و خــوی انســان نیــز ســهمی بــزرگ بــر عهــده دارند. 
شــبکه هــای اجتماعــی طــی ســال هــای گذشــته بــا 
ــه  ــان ک ــد و آن چن ــوده ان ــرو ب ــی روب ــیار خوب ــال بس اقب
ــه  ــان رو ب ــا همچن ــت آن ه ــد، محبوبی ــی آی ــار برم از آم
ــی  ــای اجتماع ــانه ه ــر، رس ــال حاض ــت. در ح ــش اس افزای
ــند و  ــی باش ــدرن م ــه م ــر از جامع ــی ناپذی ــش جدای  بخ
ــل  ــزرگ تبدی ــت ب ــک صنع ــه ی ــی ب ــای اجتماع ــانه ه رس
ــان  ــرای تجــار و بازاریاب ــد. آنچــه ایــن رســانه هــا ب شــده ان
انجــام مــی دهنــد فراهــم ســازی بهتریــن و موثرتریــن بســتر 
ــه اهمیــت ایــن  ــا توجــه ب  جهــت بیــان اهدافشــان اســت. ب
ــن  ــر در ای ــاي معتب ــرکت ه ــور ش ــزوم حض ــا و ل ــبکه ه ش
ــده رســمي  ــا نماین ــوان تنه ــه عن ــس خــودرو ب عرصــه، اطل
کیاموتــورز در ایــران، بــا فعالیــت در شــبکه هــاي اجتماعــي 
ــا کاربــران و مشــتریان را فراهــم  امــکان برقــراري ارتبــاط ب
ــئولیت  ــوص مس ــود را در خص ــداف خ ــا اه ــت ت آورده اس
ــدف  ــان ه ــي مخاطب ــش آگاه ــا، افزای ــرکت ه ــي ش اجتماع
از محصــوالت و خدمــات، دســتورالعمل و نحــوه صحیــح 

ــاند. ــام رس ــه انج ــا و ...، ب ــتفاده از خودروه اس

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
2۴ صفحه رايگان
سال پنجم - شماره 67

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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کوتاه و خواندنی۲

برگزاری اولین دوره تخصصی آپشن های خودرو
در شرکت اطلس خودرو

 واحــد فــروش شــرکت اطلــس خــودرو در راســتای بــه روز رســانی اطاعــات و 
یکپارچــه ســازی روش دمــو خــودرو در بیــن کارشناســان عاملیــت سراســر کشــور اقــدام 
ــه برگــزاری دوره آمــوزش آپشــن هــا و نحــوه دمــو بصــورت تخصصــی نمــود. در ایــن  ب
ــروش  ــر ف ــروش و بعضــاً مدی ــزار شــد، کارشناســان ف ــی برگ ــه در ســه روز متوال  دوره ک
عاملیــت هــای اطلــس خودرو در سراســر کشــور حضــور یافتنــد. مدرســین دوره آقایان رضا 
محمــدی , محمــد کانتــری و کاوه امیرمعــزی از ســطح کیفــی کاس ابــراز رضایتمنــدي 
ــن،  ــات مدعوی ــطح اطاع ــودن س ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ــه ب ــتند ک ــار داش ــوده و اظه  نم
ــون  ــر دوره آزم ــان ه ــود. در پای ــروش ب ــات ف ــات از الزام ــن اطاع ــازی ای ــه س یکپارچ
تخصصــی توســط  خانــم طنــاز بحرکاظمــی بــه عنــوان ناظــر و ممتحــن برگــزار شــد کــه 
در صــورت اخــذ حــد نصــاب بــه هــر فــرد گواهــی نامــه مربوطــه اعطــا خواهــد شــد. عاوه 
ــا مفاهیــم و  ــر آن کاظمــی درخصــوص برگــزاری دوره هــای بیشــتر بطــور مســتمر و ب ب

مطالــب تخصصــی تــر خبــرداد .

کانال تلگرام اطلس خودرو راه اندازي شد
ایــن روزهــا تلگــرام پــر طرفــدار تریــن شــبکه ارتباطــي مــردم ایــران لقــب گرفتــه 
ــر را  ــرف اول و آخ ــرام ح ــت، تلگ ــراه و تبل ــاي هم ــي ه ــر گوش ــت  در اکث  اس
مــي زنــد. در همیــن راســتا کانــال تلگــرام اطلــس خــودرو بــه جهــت اطــاع رســاني 
شــفاف و دقیــق در خصــوص خدمــات قابــل ارائــه بــه مشــتریان، اخبــار مربــوط بــه 
کیاموتــورز و اطلــس خــودرو از تاریــخ 94/09/17 راه انــدازي شــد. افزایــش آگاهــي 
ــح و  ــات صحی ــه اطاع ــي ب ــات، دسترس ــوالت و خدم ــدف از محص ــان ه مخاطب
موثــق در خصــوص محصــوالت و همچنیــن آگاهــي بــه موقــع از طــرح هــاي ویــژه 
فــروش، خدمــات پــس از فــروش و قطعــات، از دیگــر اهــداف راه انــدازي ایــن کانــال 
مــي باشــد.الزم بــه ذکــر اســت ایــن کانــال تنهــا کانــال معتبــر و رســمي شــرکت 
ــه آدرس   اطلــس خــودرو مــي باشــد و عاقمنــدان مــي تواننــد جهــت عضویــت ب

https://telegram.me/atlaskhodroco مراجعــه فرماینــد.

مدل مفهومي کیا Telluride براي مجموعه هاي برتر 
جهاني

خــودروي  المللــي  بیــن  نمایشــگاه  در  کــه   Telluride جســورانه   طراحــي 
آمریــکاي شــمالي معرفــي شــد. بــه عنــوان مرزهــاي جدیــدي از تکنولــوژي  و لوکــس 
بــودن همــراه بــا تکنولــوژي منحصــر به فرد ســامت کابیــن و تکنولــوژي هاي دوســتدار 
محیــط زیســتي معرفــي شــده اســت. ایــن مــدل مفهومــي بــه طــور برجســته اولیــن بار 
در محصــوالت کیــا از قطعــات پرینیــت ســه بعــدي کــه باعــث طراحــي جدیــد و متمایز 
بــراي اِلمــان هــاي نظیــر داشــبورد، پنــل درهــا و غربیلــک فرمــان شــده اســت اســتفاده 

ــي کند. م
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3کوتاه و خواندنی

 SUV  معرفي خودروي کامالً جديد مفهومي 
)NANAS( کیا موتورز در نمايشگاه

ــه 2016 در نمایشــگاه  ــدي را در 11 ژانوی ــي جدی ــودروي مفهوم ــورز خ کیاموت
بیــن المللــي خــودرو آمریــکاي شــمالي )NAIAS( بــه نمایــش گذاشــت. 
ــا،  ــي کالیفرنی ــتودیو طراح ــده در اس ــام ش ــي انج ــن طراح ــر گرفت ــا در نظ ب
 ایــن خــودروي مفهومــي شــامل تکنولــوژي پیشــرفته فراوانــي از جملــه 
ــان  ــد زب ــري جدی ــت گی ــت و جه ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــاي س ــوژي ه تکنول
 SUV طراحــي کیــا موتــورز معرفــي شــد. ایــن خــودرو نمــاي کلــي خودروهــاي

ــود.  ــن شــرکت خواهــد ب ــده ای ــدات آین ــورز در تولی ــا موت ــزرگ کی ب
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معرفي برند ‘DRIVE WISE’ - خودروهاي 
خودران کیا موتورز

ــه عنــوان بخشــي  ــام ‘DRIVE WISE’ را ب ــه ن ــد زیــر گــروه جدیــدي ب کیاموتــورز برن
ــت.  ــرده اس ــي ک ــرفته )ADAS( معرف ــودران پیش ــي خ ــاي کمک ــتم ه ــده سیس  از آین
 ‘DRIVE WISE’ آخریــن تکنولــوژي هــاي خودروهــاي هوشــمند و ایمــن کیــا و 
تکنولــوژي هــاي معرفــي شــده در )ADAS( را بــه عرصــه ظهــور مــي گــذارد و آخریــن 
برنامــه تولیــد خودروهــاي نیمــه خــودران خــود را تا ســال 2020 و با هدف گــذاري تولید 
خــودروي کامــا خــودران را بــه بــازار تــا ســال 2030 در برنامــه تولیــد قــرار داده اســت.
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کیا اسپورتیج، معرف فیلم جديد مردان ايکس: 
آخرالزمان

ــراس اور  ــپورتیج ک ــه از اس ــام گرفت ــس اله ــردان ایک ــاص م ــدل خ ــورز از م کیاموت
رونمایــي  کــرد، کــه در واقــع بــه عنــوان ســهمي از همــکاري در دســت اقدامــش بــا 
فیلــم "Twentieth Century Fox" و نیــز بــا حــق امتیــاز ویــژه فیلــم "مــردان 
ــز و راز X-Men، از  ــر رم ــخصیت پ ــام از ش ــا اله ــودرو ب ــن خ ــت. ای ــس" اس ایک
ــت  ــان اس ــرف شهرتش ــان مع ــر و قدرتش ــه ظاه ــا، ک ــاي کی ــل دوم X-Car ه نس
تقلیــد مــي کنــد. طرفــداران X-Car هــاي کیــا تغییــر شــکل یافتــه، در یــک ویدئــو 
ــوق  ــي ف ــاي نقــش ســفیر جهان ــا ایف ــد، کــه در آن ب ــژه دعــوت شــده ان ــن وی آنای
العــاده اســتثنایي کیــا "رافائــل نــادال" در روز 4 ژانویــه 2016 در وب ســایت 
اســپورتیج  بــود.  روئیــت  قابــل   https://www.allaboutsportage.com
ــراق  ــات و ب ــاي م ــگ ه ــا رن ــارف ب ــه متع ــک بدن ــه ی ــود ب ــتاندارد خ ــت اس از حال
ــز و زرد  ــاي قرم ــت ه ــابقه و هایای ــاي مس ــان و تایره ــراه رل فرم ــه هم ــي و ب آب
ــم  ــیدن فیل ــو کش ــه هیاه ــراي ب ــاش ب ــادال و در ت ــل ن ــط رافائ ــه توس ــه ک بدن
ــر  ــش ت ــت. پی ــي داده اس ــت اساس ــر ماهی ــود تغیی ــي ش ــي م ــان رانندگ آخرالزم
ــي  ــاه م ــینماها در م ــم "Apocalypse's global" در س ــس، فیل ــردان ایک از م
ــترالیا  ــن 2016 اس ــروع اُپ ــل از ش ــد قب ــودروي جدی ــد خ ــد. برن ــش ش 2016 پخ
در مــاه ژانویــه، در ملبــورن اســترالیا پوشــش تبلیغاتــي خواهــد داشــت. ایــن 

ــه  ــه( ب ــت )18- 31 ژانوی ــر تورنومن ــورن در سراس ــارک ملب ــي در پ ــودرو نمایش خ
ــه  ــت ک ــن اس ــل از ای ــي قب ــا همگ ــن ه ــت و ای ــد گرف ــرار خواه ــوم ق ــش عم نمای
ــد  ــود. تولی ــي ش ــي رونمای ــن الملل ــودروي بی ــاي خ ــگاه ه ــودرو در نمایش ــن خ ای
ــروش  ــاد ف ــا ایج ــاري ب ــال ج ــل س ــا در اوای ــد کی ــا جدی ــپورتیج کام ــدل اس م
ــار  ــام عی ــذاب و تم ــرح ج ــک ط ــا ی ــده ب ــه ش ــاي ارائ ــدل ه ــي م ــق جهان موف
ــا  ــرفته و ب ــد و پیش ــاي جدی ــوژي ه ــري از تکنول ــک س ــودرو و ی ــه خ ــد بدن جدی
ــپورتیج  ــد اس ــار جدی ــام عی ــاي تم ــد. کی ــي ش ــه رونمای ــا یافت ــاي ارتق ــت ه کیفی
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــال 2016 ق ــل س ــي در اوای ــاي خارج ــروش در بازاره ــراي ف ب



در امتداد اطلس ۴

اخــذ  کــه  اســت  زيــادي   زمــان 
آزمون هــاي روانشناســي در فرايند 
قــرار  مــورد اســتفاده   اســتخدام  
کارفرمايــان  امــروزه  گيرنــد،  مــی 
بيــش  افــراد  اســتخدام  هنــگام 
هــاي  آزمــون  نتايــج  از  پيــش  از 
روانشناســي اســتفاده مــی کننــد. 
کــه  اســت  ايــن  آن  اصلــی  دليــل 
ــن را  ــه  ممک ــن گزين ــد بهتري بتوانن
ــره وري شــرکت  ــرده و به انتخــاب ک

دهنــد.  افزايــش  را 

نوشته:
مريم مللي
 سمت:
کارشناس منابع 
دوره آموزشي معرفي آزمون هاي روانشناسيانساني

امــروزه بیــش از 2۵00 نــوع آزمــون در زمینــه هــاي مختلف 
از جملــه ارزشــیابی شــخصیتی وجــود دارد کــه آزمــون هــا 
ــه دو دســته کلــی  ــراد ب ــرای اهدافــی چــون اســتخدام اف ب
ــرای اســتخدام و انتخــاب  تقســیم مــی شــوند: گــروه اول ب
کارمنــدان جدیــد اســتفاده شــده و گــروه دوم نیز برای رشــد 
و پیشــرفت کارمنــدان موجــود بــه کار گرفتــه مــی شــوند. 
در شــرکت هــاي هلدینــگ اطلســداران نیــز از آزمــون هــاي 
روانشناســي جهت مصاحبه و گزینش اولیه استفاده مي شود.
ــتخدام،  ــان اس ــم در زم ــیار مه ــاي بس ــه ه ــي از دغدغ یک
ایــن اســت کــه فــرد مصاحبــه کننــده نســبت به شــخصیت 
ــا ایــن رویکــرد  افــراد دیــد نســبتا کاملــي داشــته باشــد. ب
ــه  ــدام ب ــداران  اق ــگ اطلس ــاني هلدین ــع انس ــد مناب واح
برگــزاري دوره معرفــي آزمــون هــاي روانشناســي در ســطح 
تمامــي شــرکت هــاي گــروه خودرویــي کــرده اســت.

زمان برگزاري دوره مذكور به قرار ذيل بوده  است:
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خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هايــی اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بيــن نيروهــای 
ــون  ــتيبان همچ ــی "پش ــرکت يعن ــن ش ــعار اي ــی ش ــه عبارت ــد. ب ــی زن ــرف اول را م ــانی ح انس
خانــواده" کــه معــرف آرمــان او نســبت بــه مشــريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلــی ســازمان نيــز 
صــدق مــی کنــد؛ از ايــن رو توجــه بــه زحمــات گذشــته ی کارکنــان، پــاس داشــت دســتاوردهای 
ــا  آن ه ــور  ــا حض ب ــه  ک ــرکت  ــد ش ــای جدي ــرمايه ه ــتقبال از س ــا و اس ــال آن ه ــان ح زم
ــت.  ــرکت اس ــن ش ــران اي ــای مدي ــی ه ــط مش ــد، از خ ــد ش ــه خواه ــدی تجرب ــده ی جدي آين
"معرفــی اعضــای جديــد اطلــس خــودرو و اطــاع رســانی ارتقاهــای ســازمانی همــکاران" 
بخشــی اســت کــه بــه نشــريه ی پيــک اطلــس اضافــه شــده اســت تــا هــم بــه همکارانــی کــه 
بــه تازگــی بــه مجموعــه پيوســته انــد، خــوش آمــد بگوييــم و هــم بــا تغييــرات درون شــرکتی 

آشــنا شــويم.

نام و نام خانوادگي: نســرين جعفري

سمت سابق: کارمند ارتباطات مديريت

سمت جديد: کارمند ارتباطات قطعات

نــام و نام خانوادگــي: مريم حاجي بابايي

سمت سابق: کارمند ارتباطات

سمت جديد: کارشناس خريد خارجي
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بــا توجــه بــه اتمــام دوره ســه ســاله اعتبــار گواهي نامــه هــاي ISO۹001:2008 و 
 ISO10002:200۴، مميزي صدور مجدد گواهي نامه هاي مربوطه توســط شــرکت

بــه اخــذ مجــدد  TUV NORD انجــام شــد و شــرکت اطلــس خــودرو موفــق    
 ISO۹001:2008 گواهــي نامــه  سيســتم مديريــت کيفيــت مبتنــي بــر اســتاندارد
بــر اســتاندارد  نامــه سيســتم مديريــت شــکايت مشــتري مبتنــي  و گواهــي 

ISO10002:2008 شــد. 

تمديد گواهینامه هاي سیستم مديريت 
کیفیت يکپارچه براي سومین دوره متوالي

در امتداد اطلس

بــه  موفــق   1388 ســال  در  خــودرو    اطلــس 
 پیــاده ســازي سیســتم مدیریــت یکپارچــه و اخــذ 
 TuvNord ــرکت ــتم از ش ــن سیس ــاي ای ــه ه گواهینام
آلمــان شــد. در ایــن راســتا دو ممیــزي مراقبتــي جهــت 
ــاي  ــه راهکاره ــن سیســتم و ارائ ــان از اســتقرار ای اطمین
بهبــود در دو ســال پیاپــي)89 و 90( پــس از اخــذ 
گواهینامــه توســط شــرکت TuvNord انجــام شــد.
پــس از پایــان دوره ســه ســاله اعتبــار گواهینامه در ســال 
1391، ممیــزي تکــرار صــدور گواهینامــه برگــزار شــد و 
شــرکت اطلــس خــودرو توانســت بــراي دومین بــار پیاپي 

بــا موفقیــت گواهینامــه هــاي سیســتم مدیریــت یکپارچه 
ــن  ــزاري دومی ــه برگ ــوط ب ــار ســه ســال و من ــا اعتب را ب
ــد.  ــب نمای ــي کس ــال آت ــي دو س ــي ط ــزي مراقبت ممی
بــا پایــان اعتبــار دومیــن دوره ي گواهینامــه، در دي مــاه 
ســال جاري، ممیــزي اســتانداردهاي ISO9001:2008 و 
ISO10002:2014 طــي 2 روز و توســط  تیــم ممیــزي3 
نفــره ي TuvNord، جهــت صــدور گواهینامــه ي جدیــد 
ــاي  ــر واحده ــاوه ب ــزي ع ــن ممی ــت. در ای ــام گرف انج
اجرایــي اطلــس خــودرو، حــوزه انفورماتیــک و لجســتیک 
ــت. ــرار گرف ــزي ق ــورد ممی ــز م ــگ نی ــطح هلدین در س
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بــا  کــه  ممیــزي  ایــن  ي   اختتامیــه  مراســم  در 
ــودرو  ــس خ ــرکت اطل ــران ش ــن و مدی ــور ممیزی حض
ــرممیز  ــراد س ــادر به ــاي ن ــاب آق ــد، جن ــزار گردی  برگ
TuvNord ، ضمــن تشــکر از همــکاري هــاي مدیــران و 

پرســنل شــرکت اطلــس خــودرو در ایــن دوره از ممیــزي، 
ــن  ــرت بی ــزان مغای ــن می ــه کمتری ــد ک ــوان نمودن عن
فعالیــت هــاي شــرکت اطلــس خــودرو و  اســتانداردهاي 
ــا نهایــت ســختگیري و موشــکافي  الزمــه دیــده شــد و ب
ــون  ــاي گوناگ ــه ه ــرکت در زمین ــاي ش ــت ه ــه فعالی ب
ــا  ــا ب ــت ه ــل فعالی ــاق کام ــه انطب ــد ک ــیدگي ش رس
باعــث  آلمــان،   TuvNord شــرکت  اســتانداردهاي 

 خوشــحالي و شــعف ایــن شــرکت اســت و شــرکت 
TuvNord ، بــه خــود مــي بالــد کــه مشــتریاني ماننــد 

اطلــس خــودرو دارد که در پیاده ســازي سیســتم مدیریت 
ــد. ــیده ان ــتري رس ــوغ بیش ــه بل ــال ب ــر س ــه، ه یکپارچ

ــکاري  ــل هم ــت حاص ــن موفقی ــب ای ــک کس ــدون ش ب
ــد  ــه پرســنل شــرکت اطلــس خــودرو مي باشــد. امی کلی
 اســت بــا کمــک و یــاري شــما همــکاران گرامــي، شــرکت 
اطلــس خــودرو در کلیــه ممیزي هــا، ارزیابــي هــا و 
بازرســي ها، همچنــان بــا موفقیت و اقتدار شــاهد اســتمرار 
ــد. ــود باش ــد خ ــان توانمن ــت و کارکن ــش مدیری درخش
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خانواده اطلس خودرو 
و طوالني ترين شب سال  

ــب  ــتان و ش ــب زمس ــتین ش ــدا نخس یل
ــن شــب ســال اســت،  آخــر پاییز،بلندتری
ایرانیــان پیشــینه درازش را بــه ایــزد 
ــزدی  ــد ، ای ــد می زنن ــرا” پیون ــر “میت مه
کــه دارنــده هزارچشــم و هزارگــوش، 
 دارنــده دشــت های فراخــی اســت کــه از 

سنگ زاده می شوند.

ــش  ــب زای ــال ، ش ــب س ــن ش ــدا، طوالنی تری ــب یل ش
ــه صبــح  ــا ب ــی اســت ، اجــداد مــا ایــن شــب را ت مهربان
ــد،  ــش ، می پرداختن ــرد آت ــه گ ــی ب ــن و پایکوب ــه جش ب
هندوانــه،  چــون  میوه هایــی  از  الــوان  برخوانــی 
می نشســتند. بــه  و  خرمالــو  ســیب،  انــار،  خربــزه، 
بــه عنــوان ســرزمینی  ایــران زمیــن  جــای جــای 
آیین هــای  از  مملــو  کوله بــاری  بــا  کهــن 
ســال  شــب  بلندتریــن   ” یلــدا   ” ســاله،  هــزاران 
و  آیین هــا  از  برگرفتــه  و  خــاص  گونــه ای  بــه  را 

می رســانند. صبــح  بــه  منطقــه  بومــی  ســنت های 
ــا  ــدیم ت ــر آن ش ــته ب ــنوات گذش ــق س ــن رو طب از ای
یلــدا را در خانــواه ي بــزرگ اطلــس خــودرو جشــن 
ــران  ــکاران و مدی ــي هم ــا گردهمای ــر ب ــار دی ــه و ب گرفت
 در کنــار یکدیگــر، عــاوه بــر تحکیــم دوســتي هــا، 
ســنت هــاي حســنه ي ایــران عزیزمــان را نیــز ارج نهیــم.
دوشــنبه 30 آذر مــاه، همــکاران و مدیــران شــرکت 
شــرکت  ایــن  تحویــل  ســالن  در  خــودرو،   اطلــس 
گــرد هــم آمدنــد. در ابتــداي ایــن مراســم، هدایایــي بــه 
همیــن مناســبت تهیــه شــده بــود کــه بــه کلیــه مدعوین 
ارائــه شــد. پــس از آن پذیرایــي مختصــري از ایشــان بــه 
ــي، شــرکت هــاي  ــي یلدای ــار پذیرای عمــل آمــد و در کن
ــي  ــه های ــز غرف ــاداس نی ــان ب ــي کارا و کی گلســتان، هات
ــه  ــورد توج ــه م ــد ک ــص داده بودن ــود تخصی ــه خ را ب
ــي، گــروه  کلیــه ي همــکاران واقــع شــد. پــس از پذیرای
موســیقي ســنتي چــکاوک، بــه اجــراي قطعــات موســیقي 
ــور  ــه، حض ــن برنام ــه ای ــل توج ــکات قاب ــد. از ن پرداختن
ــروه  ــرم گ ــت محت ــل، معاون ــدن لش ــاي های ــاب آق جن
خودرویــي بــود کــه بــا شــور و اشــتیاق خاصــي، آییــن ها، 
ــد.  ــران را دنبــال مــي کردن ســنن و موســیقي ســنتي ای



بهمن 1394 اطلس خودرو شــماره 67خبرنامه داخلی

9 تازه هاي کيا



۱0

ــرای  ــي باشــد و ب ــا در ســگمنت D م ــوب کي ــن ســدان محب ــارم از اي ــه نســل چه ــا JF ک اپتيم
ــار در نمايشــگاه بيــن المللــی خــودروی نيويــورک در ســال 2015 رونمايــی شــد  نخســتين ب
بــه تازگــی در ليســت محصــوالت شــرکت اطلــس خــودرو، نمايندگــی رســمی کياموتــورز کــره 
جنوبــی در ايــران، قــرار گرفتــه اســت. ظاهــری مــدرن، طراحــی داخلــی چشــم نــواز بــه همــراه 
 فضــای بيشــتر بــرای تمــام سرنشــينان در مقايســه بــا مــدل قبلــی و بازدهی مناســب موتــور از 
ويژگــی هــای اپتيمــای جديــد مــی باشــد. در کنــار حفــظ ظاهــر اســپرت اپتيمــا بــه  تبديل شــدن 
ايــن خــودرو بــه يکــی از پرفــروش تريــن محصــوالت کياموتــورز در دنيــا کمــک کــرده اســت، 
آخريــن مــدل آن در مقايســه بــا مــدل قبلــی بهبودهــای قابــل توجــه و رانندگــی و هندلينــگ بــا 

کيفيــت تــری را بــه مشــتريان عرضــه مــی کنــد.

تازه هاي کيا

JF اپتیما
نسل چهارم سدان محبوب کیا

طراحی تکامل يافته
ــه از  ــپرت ک ــر اس ــظ ظاه ــن حف ــد ضم ــای جدی اپتیم
عوامــل مهــم محبوبیــت آن بــوده اســت، گام رو بــه 
جلــوی محکمــی جهــت جــذب مشــتریانی کــه بــه 
دنبــال تمایــز مــی باشــند برداشــته اســت. بــا وسواســی 
ــودرو  ــن خ ــی ای ــات در طراح ــه جزئی ــه ب ــه در توج ک
تحــت نظــارت پیتــر شــرایر رئیــس تیــم طراحــی 
کیاموتــورز صــورت گرفتــه اســت،  اپتیمــای جدیــد 
بیــش از پیــش نــگاه هــا را بــه خــود جــذب خواهــد کــرد. 
چهــرۀ جدیــد اپتیمــا بــه گونــه ای طراحــی شــده اســت 
ــی  ــاد بیرون ــود ابع ــا بهب ــودن، ب ــپرت ب ــن اس ــه ضم ک
ــو و  ــای جل ــه محوره ــد. فاصل ــز باش ــر نی ــردی ت کارب
ــر  ــه 280۵ میلیمت ــش ب ــر افزای ــي مت ــا 10 میل ــب ب عق
رســیده اســت، طــول ایــن خــودرو نیــز 10 میلــي متــر 
افزایــش پیــدا کــرده اســت و 48۵۵ میلیمتــر مــی باشــد. 
عــاوه بــر ایــن در مــدل جدیــد عــرض و ارتفــاع خــودرو 

ــه  ــر افزایــش یافت ــر و 10 میلیمت ــه ترتیــب 2۵ میلیمت ب
اســت. ایــن تغییــرات منجــر بــه ایجــاد کابینــی جــادار و 
راحــت بــا فضــای پــا، فضــای ســر و فضــای شــانه هــای 
ــت.  ــده اس ــار ش ــای ب ــش فض ــن افزای ــتر و همچنی بیش
کیاموتــورز  طراحــی  امضــای  جدیــد  اپتیمــای  در 
ــه  ــگاه اول ب ــه در ن ــر(، ک ــی بب ــرۀ )بین ــی جلوپنج یعن
آن قابــل تشــخیص اســت، بــا چــراغ هــای جلــوی 
ــده اســت. خطــوط  ــب ش ــر ترکی ــر و کشــیده ت ــن ت په
مســتقیم برجســته روی ســپر جلــو حجــم قســمت 
و  داده  افزایــش  را  خــودرو  جلــوی  نمــای  پاییــن 
ظاهــری پایــدار و عریــض بــه آن بخشــیده اســت. 
ای  نقطــه   JF اپتیمــا  عقــب   LED هــای  چــراغ 
قبلــی  مــدل  بــا  مقایســه  در  متمایــز  و  برجســته 
ــی  ــا طراح ــز ب ــودرو نی ــپرت خ ــر اس ــد. ظاه ــی باش م
بــال عقــب  بــه   جدیــد درب صنــدوق کــه شــبیه 
ــزوز بیضــی شــکل  ــه دو اگ ــب ک ــی باشــد و ســپر عق م
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را در خــود جــای داده اســت، تقویــت شــده اســت. 

 فضای داخلی بهبود يافته با طراحی مدرن و 
کیفیت باالتر قطعات

ــا،  ــي کی ــا الهــام از مــدل هــاي جهان ــد، ب اپتیمــاي جدی
ــل  ــتر از قب ــت بیش ــا محوری ــس ب ــی لوک ــات داخل تزئین
راننــده را بــه بــا برخــورداری از امکانــات و ویژگــی هایــی 
ــه رخ  ــق دارد، ب ــر خــودرو تعل ــه کاس هــای باالت  کــه ب
ــا دقــت و وســواس در  ــد نیــز ب مــی کشــد. کابیــن جدی
جزئیات طراحی شــده اســت و مهمتریــن عامل در حرکت 
ــد مــی باشــد. افزایــش ســهم  ــوی مــدل جدی ــه جل رو ب
مــواد نــرم در ســاخت قطعــات تزئینــات داخلــی، بهبــود 
کیفیــت پارچــه و چــرم مــورد اســتفاده، رنــگ متالیــک 
قطعــات و قســمت هــای طــرح چــوب در کنــار یکدیگــر 
ــد.  ــا داده ان ــا JF را ارتق ــی اپتیم ــط داخل ــت محی کیفی

 فضاي بیشتر براي هر مسافر در کابین جديد 
چهــارم  نســل  بزرگتــر  خارجــي  و  داخلــي  ابعــاد 
کــه  دهــد  مــي  را  اطمینــان  ایــن  جدیــد  اپتیمــا 
جادارتریــن  تریــن،  کاربــردی  جدیــد  خــودروي 
باشــد. مــی  اپتیمــا  نســل  تریــن  راحــت  و 

ــری  ــور و بازنگ ــه دو مح ــري فاصل ــد 10 میلیمت ــا رش ب
ــب  ــینان عق ــای سرنش ــای پ ــي، فض ــی صندل در طراح
2۵ میلیمتــر افزایــش یافتــه اســت. افزایــش عــرض 
ــری  ــب 20 میلیمت ــه ترتی ــش ب ــز موجــب افزای ــه نی بدن
ــو  ــینان جل ــای سرنش ــانه ه ــای ش ــری فض و 17 میلیمت
ــر  ــقف باالت ــا، س ــر اینه ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــب ش و عق
کابیــن فضــای ســر را در امتــداد خــودرو بهبــود بخشــیده 
ــب(. ــر در عق ــو و 1۵ میلیمت ــر در جل ــت )۵ میلیمت اس

ــم  ــب، تی ــو و عق ــای جل ــی ه ــدد صندل ــی مج در طراح
ــه راحتــی  ــژه ای را ب طراحــی داخلــی خــودرو توجــه وی
ــی  ــای صندل ــم ه ــتند. فری ــوف داش ــا معط ــی ه صندل
ــی،  ــای صندل ــکان ه ــطح ت ــش س ــاوه برکاه ــر ع قویت
دوام آن را افزایــش و وزن هــر صندلــی را بــه میــزان 
ــر  ــوم نرمت ــن ف ــد. همچنی ــرم کاهــش داده ان 2,6 کیلوگ
بــه کار رفتــه در هدرســت، پشــتی و کفــی صندلــی 
فضــای راحتتــری را بــرای سرنشــینان مهیــا کــرده اســت. 
فضــای بــار اپتیمــای جدیــد از ۵0۵ لیتــر بــه ۵10 لیتــر 
افزایــش پیــدا کرده اســت و افزایــش زاویه باز شــدن درب 
صنــدوق عقــب به افزایــش کارایــی آن کمک کرده اســت.

 افزايش قدرت بدنه و تکنولوژی های
 ايمنی جديد تا %50

 اپتیمــای جدیــد از بدنــه منحصــر بــه فــردی بهــره 
ــا اســتحکام بیشــتر  ــوادی ب ــی از م ــرد کــه ترکیب ــی ب م
از قبــل مــی باشــد و ایــن امــر منجــر بــه کســب 
ــار  ــت. در کن ــده اس ــری ش ــادف باالت ــتانداردهای تص اس
ارتقــای ایمنــی غیرفعــال )passive safety( مــدل 
جدیــد بــه مجموعــه پیشــرفته ای از امکانــات ایمنی فعال 
ــگام  ــه هن ــورز ب مجهــز شــده اســت و مهندســان کیاموت

تدویــن برنامــه توســعۀ اپتیمــا، باالتریــن اســتانداردهای 
و   Euro NCAP ســتاره   ۵ شــمال  جهانــی   ایمنــی 
 Top Safety Pick Plus همچنیــن وضعیــت US NHTSA
ــد.  ــن کردن ــدف تعیی ــوان ه ــه عن ــکا را ب از IIHS امری
ــاال  ــدرت ب ــا ق ــوالد ب ــتر از ف ــتفاده بیش ــف اس ــه لط ب
ــل  ــر از قب ــم ت ــد محک ــای جدی ــۀ اپتیم )AHSS(، بدن
 AHSS شــده اســت. ۵0% از بدنــه ایــن خــودرو از
ــی  ــدل قبل ــتر از م ــت )1۵0% بیش ــده اس ــکیل ش تش
ــختی  ــدی س ــش ۵0 درص ــه آن افزای ــه نتیج ــا( ک اپتیم
ــودرو  ــرم خ ــش ج ــرم کاه ــم 8600 گ ــی علیرغ پیچش
 بــوده اســت. بــرای تقویــت ســتون هــای A و B و  
رکاب هــای کنــاری، ســقف، کــف و کمــان چــرخ هــا نیــز 
از آلیاژهــای فــوالد مســتحکم تــری اســتفاده شــده اســت.
بــا افزایــش تعــداد کیســه هــای هــوا بــه 7 عــدد، 
ایمنــی غیرفعــال سرنشــینان افزایــش یافتــه اســت. 
اپتیمــای جدیــد دارای کیســه هــای هــوای راننــده، 
هــوای  دو کیســه  راننــده، سرنشــین جلــو،  زانــوی 
باشــد. مــی  ای  پــرده  هــوای  کیســه  دو  و  جانبــی 
برخــوداری از تکنولوژهــای مناســب جدیــد بــرای حــذف 
یــا کاهــش اثــرات تصــادف موجــب شــده اســت اپتیمــای 
جدیــد از تمامــی تســت های ایمنی ســربلند بیــرون بیاید.
سیســتم  باشــد،  کــم  اصطــکاک  کــه  مــواردی  در 
کنتــرل   بــا   )VSM( خــودرو  پایــداری  مدیریــت 
سیســتم کنتــرل پایــداری الکترونیــک )ESC(و سیســتم 
بــه  را  پایــداری خــودرو  الکتریکــی،  فرمــان موتــور 
ــد. ــی نمای ــن م ــا تضمی ــچ ه ــا در پی ــز ی ــگام ترم هن

)NVH( کاهش صدا، لرزش و تکان خودرو
بــا افزایــش نیــاز مشــتریان بــه در اختیــار داشــتن 
طراحــی  تیــم  راحــت،  و  آرام  رانندگــی  محیــط 
ــکان  ــرزش و ت ــدا، ل ــود ص ــاش نم ــد ت ــای جدی اپتیم

ــود ببخشــد.  ــری بهب ــا حــد چشــم گی ــن خــودرو را ت ای
کاهــش  جهــت  هــا  نــوآوری  مهمتریــن  از  برخــی 
NVH شــامل بزرگتــر نمــودن کفپــوش و اســتفاده 
از درزگیــر هــای کاراتــر در شیشــه هــا مــی باشــد 
اینهــا موجــب کاهــش 2درصــدی  از  کــه هرکــدام 
در  و  آئرودینامیــک  بهبــود  حــال  عیــن  در  و  نویــز 
ــای  ــد. ارتق ــده ان ــوخت ش ــرف س ــش مص ــه کاه نتیج
عایــق بنــدی داشــبورد موجــب حــدود 4% کاهــش 
ــت.  ــده اس ــن ش ــل کابی ــور در داخ ــدای موت ــطح ص س

رانندگی نرم و چابک
بهبــود رانندگــی و هندلینــگ بــا تمرکــز بــر ارائــۀ 
راحتــی و پایــداری مــورد انتظــار مشــتریان از یــک 
خــودرو در ســگمنت D و همچنیــن میــزان چابکــی 
ــار  ــودرو انتظ ــر خ ــپرت ت ــر اس ــه ظاه ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــی  ــم طراح ــای تی ــت ه ــن اولوی ــی از اولی ــی رود، یک م
ــی  ــورداری از شاس ــت. برخ ــوده اس ــد ب ــای جدی اپتیم
ــازه  ــن اج ــر ای ــم ت ــال محک ــن ح ــر و در عی ــبک ت س
 را بــه سیســتم تعلیــق مــی دهــد تــا لــرزش هــا و 
ــای  ــاده ه ــطح ج ــت در س ــی از حرک ــای ناش ــکان ه ت
ناهمــوار را بهتــر جــذب نمایــد. عــاوه بــر ایــن مجموعــه 
ــان  ــی از فرم ــق، ترکیب ــتم تعلی ــا در سیس ای از بهبوده
پذیــری چابــک و رانندگــی راحــت را فراهــم مــی کنــد. 

موتور و سیستم انتقال قدرت
بهــره   MPI لیتــری  یــک موتــور 2,4  از   JF اپتیمــا 
ــادل 172 اســب  ــی مع ــادر اســت قدرت ــه ق ــرد ک ــی ب م
برابــر  گشــتاوری  و  دقیقــه  در  دور   6000 در  بخــار 
بــا 222 نیوتــن متــر در 4000 دور در دقیقــه تولیــد 
ــرعته  ــوع 6 س ــز از ن ــودرو نی ــن خ ــس ای ــد. گیربک نمای
اتوماتیــک بــا قابلیــت تعویــض دســتی مــی باشــد. 
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کيــا موتــورز بــه عنــوان يــک ســازمان جهاني 
ــه اهميــت مســئوليت اجتماعــي ســازمان  ب
شــرکت )CSR( معتقــد اســت و هميشــه بــه 
دنبــال راه هايــي بــراي رســيدن و کمــک بــه 
جوامــع محلــي اســت. يکــي از بــزرگ تريــن 
تــاش هــاي مــا پــروژه چــراغ ســبز اســت، 
ــه  کــه يــک برنامــه اختصــاص داده شــده ب
روشــن کــردن چــراغ ســبز اميــد بــرای 

کســانی اســت کــه نيازمنــد هســتند.

پروژه چراغ سبز کیا، نور امید براي جوامع نیازمند

ــغول  ــواره مش ــبز هم ــراغ س ــروژه چ ــال 2012، پ از س
ــت زندگــي  ــود کیفی ــراي بهب ــاز ب ــورد نی ــع م ــه مناب ارائ
ــه  ــدف کمــک ب ــا ه ــا، ب ــراد ســاکن در مناطــق آفریق اف
تبدیــل کــردن ایــن مناطــق بــه جوامــع مســتقل در حــال 
ــدارس  ــاخت م ــه س ــک ب ــا کم ــوده اســت. کی ــعه ب توس
ــه حمــل  و مراکــز پزشــکي و فراهــم آوردن وســائل نقلی
ــاکنان  ــراي س ــي ب ــج پویای ــراي تروی ــي ب ــل عموم و نق
کــرده اســت. امســال، گــروه ســوم از داوطلبــان کارمنــد 
ــه منظــور شــرکت در  ــا ب ــوب شــرق آفریق ــه جن ــا، ب کی
ــد.  ــه کردن ــرفت مراجع ــال پیش ــع در ح ــعه جوام توس

در منطقــه ســلیمه مــاالوی، گــروه هــای داوطلــب 
کتابخانــه  و  کلینیــک  انــدازی  راه  بــه  اقــدام   GLP
 ســیار در یــک منطقــه بــا دسترســي محــدود بــه 
مراقبــت هــاي پزشــکي، آمــوزش و حمــل و نقــل کردنــد.
نقــل  و  حمــل  و  مدرســه  اتوبــوس  بــر  عــاوه 
شــد ارائــه  کیــا  توســط  قبــًا  کــه  عمومــي 
ــي  ــا مبن ــد کی ــد برن ــه تعه ــن برنام ــر آن ای ــاف ب مض
بــا  جهــان  بــراي  مضاعــف  تحــرک  تامیــن  بــر 
ــي بخشــد. ــاال را اســتحکام م ــت ب ــا کیفی ــاي ب خودروه
بــا تــاش هــاي مــداوم و فعــال CSR در تانزانیــا، ماالوي، 
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ــاخت و  ــه س ــه ب ــد ادام ــا قص ــي، کی ــک و اتیوپ موزامبی
ــي جهــت توانمنــد ســازي  ــاده ســازي اســتراتژي های پی
فــردي و تقویــت بخشــیدن جوامــع محلــي در رســیدن به 
هــدف اتــکا بــر خــود و اســتقال مالــي در منطقــه اســت.
ــه  ــي ب ــد جهان ــک برن ــوان ی ــه عن ــا ب ــه کی ــه ک همانگون
ــاي  ــئولیت ه ــه مس ــد، ب ــي ده ــه م ــود ادام ــد خ رش

اجتماعــي و شــیو هــاي کســب و کار اخاقــي کــه در خور 
یــک شــرکت جهانــي اســت متعهــد مــي باشــد. در ســال 
ــه  ــت از تکی ــاخت و حمای ــد س ــورز قص ــا موت 2016 کی
بــر خودبــاوري مناطــق GLP و گســترش کمپیــن هــاي 
بیشــتر بــراي مناطقــي در آســیا و آمریــکاي جنوبــي دارد.

 www.kia-buzz.com  منبع:                      
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نکاتی در مورد نگه داری خودرو در فصل سرما

فصــل تعطيــات زمســتانی فــرا رســيده اســت و بــر خــاف محيــط شــاد و جشــن و شــادی در ايــن ايــام، شــرايط ســخت آب و هوايــی بــرای دارنــدگان 
خــودرو ايجــاد نگرانــی کــرده اســت. در فصــل زمســتان ممکــن اســت هزينــه هــای نگــه داری خــودروی شــما بــه علــت اينکــه خــودرو بــه طــور دائــم 
 در معــرض دمــای پاييــن و مــوادی نظيــر يــخ و بــرف و بــاران  قــرار گيــرد، افزايــش يابــد. بــرای اينکــه تعطيــات خوبــی در پيــش رو داشــته باشــيد، 

کيا موتورز برای استفاده بی عيب و نقص از خودرو در فصل زمستان، نکات نگه داری خودرو در فصل زمستان را ارائه می دهد. 

 بازديد زير کاپوت خودرو
ــر روی یــک خــودرو دارد  کاهــش دمــا اثــرات مخربــی ب
و باعــث مــی شــود کــه سیســتم هــای خودرویــی فشــار 
مضاعفــی را بــرای کارکــرد مناســب موتــور خــودرو 
ــب  ــث تخری ــتر، باع ــای بیش ــش دم ــد. کاه ــل کنن تحم
ــرعت  ــود و س ــی ش ــری م ــیمیایی درون بات ــه ش پروس
ــای منظــم  ــد ه ــد. بازدی ــی ده ــش م ــی آن را افزای خراب
ــرای  ــتان ب ــای زمس ــاه ه ــودرو در م ــردن خ ــک ک و چ
بررســی کارکــرد نــرم و بــی صــدای سیســتم هــای خودرو 
ــن  ــود. همچنی ــی ش ــه م ــیار توصی ــوت، بس ــر کاپ در زی
ــور و  ــن موت ــر روغ ــودرو نظی ــیاالت خ ــردن س ــک ک چ
ضــد یــخ و تنظیــم و ســر ریــز آن هــا بــا توجــه بــه نــوع 
خــودرو و شــرایط آب و هوایــی اکیــداً توصیــه مــی شــود. 

 جلوگیری از لیز خوردن خودرو
ــی کنیــد، بســتن  ــی م ــه زندگ ــی ک ــته بــه مکان بس
بــه  خــودرو  کــردن  مجهــز  یــا  چــرخ   زنجیــر 

الســتیک هــای مخصــوص زمســتان مــی توانــد بهتریــن 
راه حــل بــرای افزایــش پایــداری خــودرو در هنــگام 
ــت  ــه عل ــد. ب ــخ زده باش ــطوح ی ــر روی س ــی ب رانندگ
ــاد  ــار ب ــان از فش ــرد، اطمین ــای س ــوا در دم ــاض ه انقب
ــدا  ــش پی ــا کاه ــه دم ــی ک ــودرو زمان ــر خ ــب تای مناس
ــاد  ــه ب ــی ک ــی باشــد. تایرهای ــد بســیار مهــم م مــی کن
ــداری خــودرو  ــی نداشــته باشــند باعــث کاهــش پای کاف
و کاهــش کارایــی حداکثــری سیســتم ترمــز مــی شــوند.
ترمــز یکــی از ارکان بســیار مهــم در مقولــه ایمنــی 
خــودرو مــی باشــد کــه نیــاز بــه مراقبــت ســالیانه 
ــوردن  ــر خ ــری از س ــت جلوگی ــتی جه ــا بایس دارد ام
را  ایــی  ویــژه  توجــه  زمســتان  فصــل  در  خــودرو 
مبــذول کــرد. از عملکــرد مطمئــن سیســتم ترمــز 
هــای  پیغــام  بــه  و  فرماییــد  حاصــل  اطمینــان 
هشــدار پشــت آمپــر توجــه ویــژه داشــته باشــید.

 مقابله با رطوبت
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ــر  ــی نظی ــا عوامل ــه ب ــه در مقابل ــل اولی ــی از مراح یک
بــرف، گل و شــل و تگــرگ در زمســتان، آب بنــدی 
ــل  ــرض عوام ــه در مع ــی ک ــی باشــد. خودروی خــودرو م
ــه راحتــی دچــار خوردگــی و  ــرار داشــته باشــد ب ــاال ق ب
زنــگ زدگــی بدنــه خــودرو مــی شــوند. همچنیــن نمــک 
ــکات  ــاد مش ــث ایج ــاده باع ــر روی ج ــده ب ــیده ش پاش
عدیــده در خــودرو مــی شــود. کارواش و واکــس خــودرو 
باعــث از بیــن رفتــن مــواد خورنــده مضــر از بدنــه خــودرو 
و محافظــت از خــودرو در فصــل زمســتان خواهــد شــد. 

همچنیــن کاورهــای ضــد آب بــرای زیــر خــودروی 
شــما بــرای مقابلــه بــا رطوبــت در دســترس مــی باشــد.
همچنیــن بایســتی از عملکــرد صحیــح تیغــه هــای 
ــای  ــه ه ــل نمود.تیغ ــان حاص ــن اطمین ــاک ک ــرف پ ب
معــرض  در  زمســتان  فصــل  در  کــن  پــاک  بــرف 
ــه  ــت آنک ــه عل ــد. ب ــرار دارن ــی ق ــخ زدگ ــایس و ی فرس
ــد راننــده نقــش اساســی  ــه دی ــاک کــن در مقول ــرف پ ب
را ایفــا مــی کنــد، بررســی ســامت آن و تعویــض 
آن هــا در صــورت نیــاز بســیار مهــم مــی باشــد.

بازديد بخاری
ــودرو  ــار زدای خ ــد بخ ــاری  و واح ــح بخ ــرد صحی عملک
نقــش مهمــی در مقولــه ایمنــی  و تجربــه رانندگــی راحت 
ــرای یــک رانندگــی گــرم و  در فصــل زمســتان را دارد. ب
ــث  ــودرو باع ــه زدای خ ــاری و م ــتم بخ ــر، سیس دل پذی
جلوگیــری از ایجــاد بخــار بــر روی شیشــه و ایجــاد 
ــوند.  ــی ش ــی  م ــن رانندگ ــح در حی ــد واض ــدان دی می
 همــواره مطمئــن شــوید کــه ســیم پیــچ بخــاری، دمنده و 
مــه زدای شیشــه در شــرایط کارکــرد مطلــوب قــرار دارند. 

ــود  ــث بهب ــاق باع ــوای ات ــر ه ــض فیلت ــاوه، تعوی ــه ع ب
عملکــرد سیســتم تهویــه مطبوع خودروی شــما می شــود.

آمادگی برای شرايط اضطراری
هنگامــی کــه تمامــی اقدامــات احتیاطــی را انجــام 
ــی  ــی آمادگ ــر موقعیت ــا ه ــه ب ــرای مقابل ــید، ب داده باش
اضطــراری زمســتانی  داریــد. داشــتن کیــت  را  الزم 
در  کامــًا  را  شــما  زمســتان  در  ســفر  هنــگام  بــه 
لــوازم  از  برخــی  دهــد.  مــی  قــرار  ایمــن  شــرایط 
باشــد: مــی  ذیــل  مــوارد  شــامل  کیــت  ضــروری 

اضافــه،  زمســتانی  گــرم  لبــاس  گرمایــی،  تشــک 
ــارژر  ــک، ش ــل کوچ ــه، بی ــری اضاف ــا بات ــوه ب ــراغ ق چ
ــری، کاردک، مثلــث اخطــار  ــه بات ــری ب ــل بات خودرو،کاب
ــا فنــدک،  ــا کبریــت ی یــا شــب رنــگ، مشــعل، شــمع ب
ــه  ــراه، جعب ــن هم ــی تلف ــری گوش ــی بات ــک خارج پ
ــک. ــذای خش ــداری آب و غ ــه و مق ــای اولی ــک ه کم
ضــروری  بــاال  اقــام  از  برخــی  کــه  صورتــی  در 
دارنــد  کمتــری  اســتفاده  یــا  و  باشــد   نمــی 
مــی توانیــد آن هــا را در قســمتی از خــودرو قــرار 
ــد. ــتفاده نمایی ــا اس ــاز از آن ه ــا در صــورت نی ــد ت دهی
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ــرای تعطیــات زمســتانی عــازم ســفر  ــی کــه ب در صورت
مــی باشــید، حتمــاً مــی بایســت  بــا توجــه بــه شــرایط 
ــن  ــت ممک ــن حال ــرای بدتری ــودرو را ب ــی، خ آب و هوای
تجهیــز نماییــد. ایــن بهتریــن سیاســت بــرای جلوگیــری 
از هرگونــه فاجعــه نــا خواســته در طــول ســفر مــی باشــد. 
رعایــت مــوارد بــاال و پیــش آمــاده کــردن خــودرو بــرای 
ــن  ــفر ایم ــک س ــد ی ــد نوی ــی توان ــتان م ــل زمس فص
ــد. ــته باش ــراه داش ــه هم ــما ب ــرای ش ــر را ب ــی خط و ب
ایــن  حامیــان  تمامــی  دارد  آرزو  کیاموتــورز 
باشــند. داشــته  تعطیــات  در  ایمنــی  ســفر  برنــد 
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کیا اپتیما 
تعجب حضار در تست درايو آزمايشي عمان را بر انگیخت

 بــا عنایــت بــه معرفــي کیــا اپتیمــا در خاورمیانــه، 
ــراي اجــراي  ــان رســانه هــا ب ــورز میزب ــا موت شــرکت کی
تســت درایــو در کشــور عمــان بــه منظــور تجربــه 
خودروهــاي ســواري ســایز متوســط مجلــل و پــر جــال 
ــه گفتــن نیســت در مــورد اینکــه  ــه نمــود. نیــازي ب ارائ
 حضــار کامــًا تحــت تاثیــر ویژگــي هــاي ممتــاز و 
نمایــش هــاي ارتقا یافته اپتیما نســل چهارم قــرار گرفتن.

روزنامــه نــگاران بــا نفــوذ از هفــت کشــور، حــوزه 
کشــورهاي خاورمیانــه از قبیــل عربســتان صعــودي، 

ــن  ــر، بحری ــت، قط ــان، کوی ــي، عم ــده عرب ــارات متح ام
و اردن در یــک گردهمایــي ســه روزه مطبوعاتــي در 
ــه تســت  ــر تجرب مســقط عمــان دعــوت شــدند. عــاوه ب
ــي  ــمینار مطبوعات ــک س ــورز ی ــرکت کیاموت ــو، ش درای
ســوال و جــواب بــه همــراه یــک مهمانــي شــام دلپذیــر 
ــس  ــرد. پ ــزار ک ــوت شــده برگ ــان دع ــه افتخــار مهمان ب
از اجــراي تســت درایــو طوالنــي در نواحــي چشــم 
ــه  ــان، کلی ــاي کشــور عم ــي در مناطــق زیب ــداز طبیع ان
ــي  ــیار گرم ــتقبال بس ــد اس ــاي جدی ــن از اپتیم مدعوی
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ــه طــور خــاص بســیاري از حضــار  ــد. ب ــه عمــل آوردن ب
سیســتم فــوق العــاده حســاس و طراحــي شــیک و 
عملکــرد موتــور قدرتمنــد خــودروي ســواري را ســتودند. 
مضــاف بــر آن ویژگــي هــاي بهبــود یافتــه ایمني،مصــرف 
ــل  ــرفته از قبی ــي پیش ــخصات فن ــه و مش ــوخت بهین س
سیســتم شــارژ وایرلــس و آپشــن هــا ي مســیریابي 
اینترنتــي مــورد تحســین هــاي فــوق العــاده آن هــا شــد.

موثــر،  و  فکورانــه  ارتقــا  بــا  کیاموتــورز  شــرکت   
بازارهــاي  بــراي  را   2016 جدیــد  کامــًا  اپتیمــا 
خودروهــاي ســایز متوســط حتــي قدرتمنــد تــر و 
ــرده اســت. خــودروي  ــه ک ــر از همیشــه ارائ پیشــرفته ت
ممتــاز کیــا بــه تمــام طرفــداران خــود در سراســر 
انتظــار  مــورد  شــکوه  و  قــدرت  راحتــي،   جهــان، 
آن هــا را بــه منظــور جذبشــان نویــد مــي دهــد.
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     تعليق ثابت عقب به صورت يک تير صلب
ــیل  ــه دیفرانس ــي ک ــق در خودروهای ــوع از تعلی ــن ن ای
جلــو هســتند قابــل اســتفاده مــي باشــد. در ایــن 
باشــد.  محــرک  توانــد  نمــي  عقــب  محــور   ، نــوع 
ــتم  ــوع سیس ــن ن ــرد تری ــق پرکارب ــتم تعلی ــن سیس ای
 D تــا   A ســگمنت  خودورهــای  در  عقــب  تعلیــق 
ــر پیکانتــو،  ــادی نظی ــد و در خودروهــای زی مــی باش
اســت. شــده  اســتفاده   ... و  کارنــز  ســراتو،  ریــو، 

     تعليق ثابت عقب با فنر مارپيچي
در ایــن نــوع از تعلیــق بــه جــاي فنرهــاي شمشــي از فنــر 
مارپیچــي اســتفاده مــي شــود. قســمت انتهایــی جلــوی 
ایــن سیســتم بــه شاســی و قســمت عقــب آن بــه اکســل 
متصــل اســت. بایــد در نظــر گرفــت کــه نیرویــي کــه فنــر 
ــور  ــتاي مح ــط در راس ــد فق ــي کن ــل م ــي تحم مارپیچ
اســتوانه ي آن اســت لــذا معمــوال از اهــرم هــاي دیگــري 
نیــز بــراي تکمیــل ایــن نــوع تعلیــق اســتفاده مــي کننــد.

تعليق ثابت عقب
     تعليق ثابت با فنر شمشي

عقــب  اکســل  مجموعــه  تعلیــق  نــوع  ایــن  در 
فنــر  کمــک  گاهــا  و  شمشــي  فنــر  توســط 
شمشــي  فنــر  انتهــاي  شــود.  مــي  نگهــداري 
ماننــد کمــک فنــر بــه شاســي متصــل مــي شــود.

ــل  ــترین تحم ــی بیش ــق، توانای ــتم تعلی ــوع سیس ــن ن ای
ــق در  ــتم تعلی ــن سیس ــذا ای ــد، ل ــی باش ــار را دارا م ب
خودروهــای ســنگین و خودروهــای ســواری بــزرگ 

دانش ۱8

سیستم تعلیق عقب      

ــق  ــا مفهــوم سیســتم تعلی ــق، در شــماره گذشــته ب ــواع سیســتم تعلی ــا ان ــه آشــنایی ب در ادام
و اهمیــت آن و همچنیــن انــواع سیســتم تعلیــق جلــو آشــنا شــدیم، حــال در ایــن شــماره بــا 
انــواع سیســتم تعلیــق عقــب و کاربــرد انــواع آن در خودروهــای کیــا موتــورز آشــنا مــی شــویم.
مســتقل  و  ثابــت  تعلیــق  دســته  دو  بــه  جلــو  تعلیــق  هماننــد  خــودرو  عقــب  تعلیــق 
تقســیم بنــدی مــی شــوند. در ادامــه بــه شــرح مختصــری از هــر یــک مــی پردازیــم.

ــه کار گرفتــه  ــزرگ ب نظیــر وانــت بارهــا و SUV هــای ب
ــورز  ــا موت ــوالت کی ــک از محص ــچ ی ــود. در هی ــی ش م
ایــن نــوع سیســتم تعلیــق بــه کار گرفتــه نشــده اســت.
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کمــک فنــر و فنــر مارپیچــي معمــوال بــه صــورت 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــن تی ــاي ای ــه در دو انته ــک مجموع ی
هســتند. متصــل  شاســي  بــه  دیگــر  ســمت  از  و 

تعلیــق  سیســتم  ایــن  در  کــه  دیگــري  بازوهــاي 
از  مقــداري  تواننــد  مــي  شــوند  مــي  تعبیــه 
کننــد. تحمــل  را  عرضــي  و  طولــي  نیروهــاي 

     تعليق ثابت عقب به همراه بازوهاي متفاوت

وجــود  سیســتم   ایــن  در  کــه  مختلفــي  بازوهــاي 
کننــد. مــي  جــذب  را  نیروهــا  انــواع  دارنــد، 
ــب  ــو و عق ــور جل ــر دو مح ــق در ه ــوع از تعلی ــن ن ای
در  کــه  همانطــور  و  بــوده  اســتفاده  قابــل  خــودرو 
شــکل مــي بینیــد معمــوال بــه دو حالــت وجــود دارنــد.
چــپ  ســمت  شــکل  در  کــه  مثلثــي  حالــت 
در  کــه  مــوازي  حالــت  و  شــود  مــي  دیــده 
باشــد.  مــي  مشــاهده  قابــل  راســت  ســمت 

     تعليق مستقل عقب
در اینجــا تصاویــر دو نــوع از تعلیــق مســتقل عقــب 
ــده  ــاش وارد ش ــتم، ارتع ــن سیس ــد. در ای ــي بینی را م
ــر  ــک فن ــر و کم ــاالت ، فن ــط اتص ــرخ توس ــک چ ــه ی ب
موجــود در آن ســمت جــذب مــی شــود و از انتقــال آن 
ــتم  ــن سیس ــود. ای ــی ش ــری م ــر جلوگی ــرخ دیگ ــه چ ب
امــکان نصــب در چــرخ هــای جلــو و عقــب را دارد. 

هــای  مزیــت  از  خــودرو  داخلــی  فضــای  افزایــش 
ــق  ــوع تعلی ــد. در ن ــی باش ــتم م ــن سیس ــتفاده از ای اس
مســتقل، چــرخ هــا بــه صــورت مســتقل ارتعــاش 
کــرده و معمــوال از کمــک فنــر و بازوهایــي بــراي 
ــي و عرضــي اســتفاده مــي شــود. جــذب نیروهــاي طول
ایــن نــوع تعلیــق مســتقل عقــب در خودروهــای اپتیمــای 
ــت. ــده اس ــتفاده ش ــورنتو UM و ... اس ــاوی، س JF، موه
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انســان هــا نيــاز دارنــد تــا ديگــران 
برابــر،  در  و  بدارنــد  دوســت  را 
دوســت  را  آنهــا  هــم  ديگــران 
داشــته باشــند و مــورد تأييــد قــرار 
دهنــد. محبــوب بــودن، يــک نيــاز 
نيازهــای  هــرم  در  اســت.  ذاتــی 
دوســت  بــه  نيــاز  فــرد،  روانــی 
داشــتن و دوســت داشــته شــدن، 
نيازهــای  تريــن  اصلــی  از  يکــی 

اســت. انســانی  هــر  روانــی 
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راز و رمز محبوبیت نزد مردم     

مــردم،  میــان  محبوبیــت  موضــوع  بــا  مواجهــه  در 
ــار  ــت دارد، رفت ــز اهمی ــر چی ــش از ه ــه بی ــه ای ک نکت
ــاکاری  ــکاری و ری ــر فریب ــر در براب ــت خی ــه و نی صادقان
ــردم،  ــان م ــودن در می ــوب ب ــا از محب ــور م ــت. منظ اس
ــرد  ــی ف ــت؛ یعن ــی اس ــی و واقع ــودن حقیق ــوب ب محب
ــا مــردم  ــا نیــت خیــر و رفتــار صادقانــه بــه گونــه ای ب ب
ــا بنشــیند و دوســتش  ــه دل آن ه ــه ب ــد ک برخــورد کن
ــرد از  ــا، ف ــورد نظــر م ــی م ــت حقیق ــد. در محبوبی بدارن
ــان  ــران مهرب ــا دیگ ــا ب ــاش اســت ت ــب در ت ــم قل صمی
بــوده و خواســته هــای احتمالــی آن هــا را انجــام دهــد.

چطور حرف بزنيم؟
ــت  ــوب و دوس ــردی محب ــما ف ــت ش ــرار اس ــر ق    اگ
کــه  اســت  ایــن  آن  الزمــه  باشــید،  داشــتنی 
کنیــد. دقــت  برخوردتــان  و  صحبــت  نحــوه  بــه 

   ســرزنش کــردن مــداوم بقیــه را فرامــوش کنیــد، 
بقیــه  مقطعــی،  و  دوســتانه  تذکــر  یــک  از   غیــر 
ــد،  ــته باش ــز داش ــماتت آمی ــن ش ــه لح ــی ک ــرف های ح
منجــر بــه ایجــاد فاصلــه بین شــما و دیگــران خواهد شــد.

نکنیــد.  کوچــک  و  خــرد  جمــع  در  را  دیگــران     
نمــی توانیــد کســی را در جمــع خــرد کنید و آنــگاه انتظار 
داشــته باشــید کــه آن فرد شــما را دوســت داشــته باشــد.

   آداب مخالفــت کــردن را بیاموزیــد. بلنــد کــردن 
صــدا، اســتفاده از ادبیــات تحقیــر آمیــز و صحبــت 
 کــردن بــا تحکــم، راه مناســبی بــرای مبــارزه بــا 
ایــده هــای دیگــران نیســت. »دوســت خوبــم، مــن طوری 
دیگــر فکــر مــی کنــم« راه بهتــری بــه نظــر مــی رســد.

حــدس  اگــر  واقعــا  ممنــوع!  زبانــی  تلــخ    
مــی زنیــد حرفتــان دیگــران را مــی آزارد یــا آن را 
مطــرح نکنیــد یــا لحــن و زبانــش را تغییــر دهیــد.

   اگــر مــی خواهیــد کســی را راهنمایــی کنیــد راه 
اصولــی ایــن کار را یــاد بگیریــد. وقتــی دیگــری را 
ــود را  ــد خ ــی کن ــاس م ــد، او احس ــی کنی ــت م نصیح
ــوری  ــد ط ــعی کنی ــد. س ــرده ای ــرض ک ــر از وی ف دانات
ــد. ــدا نکن ــی پی ــن حس ــه چنی ــد ک ــان را بگویی نظرت

بایــد  را  اگــر فکــر مــی کنیــد مطلــب مهمــی     
پیشــنهاد  »مــن  هــای  واژه  از  بگوییــد  کســی  بــه 
مــی کنــم« یــا »بــه نظــر مــن...« اســتفاده کنیــد.

   بــه هیــچ وجــه رازی را کــه کســی بــا شــما در 
ــل  ــر دلی ــه ه ــرایطی و ب ــر ش ــت ه ــته، تح ــان گذاش می
خاصــی، حتــی اگــر بــا او اختافــی پیــدا کردیــد، 
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ــان  ــند رازش ــن باش ــراد مطمئ ــه اف ــد. اینک ــاش نکنی ف
اهمیــت  شــد،  خواهــد  حبــس  شــما  ســینه  در 
باالیــی در محبوبیــت شــما در میــان دیگــران دارد.

و همچنیــن بــرای آنکــه فــردی محبــوب و دوســت 
داشــتنی باشــید بایــد ظاهــری آراســته و مرتــب داشــته 
 باشــید. البتــه ایــن آراســتگی و مرتبــی هیــچ ارتباطــی به 
لبــاس هــای گــران قیمــت و ظاهرهــای متکبرانــه نــدارد. 
پیشــقدم شــدن در ســام کردن هم راه دیگری اســت که 
محبوبیــت شــما را در بیــن اطرافیــان و مردم بیشــتر کند.

نه گام تا محبوبيت شما
بپذیریــد.  هایشــان  کاســتی  بــا  را  دیگــران   1
 اینکــه بــه دنبــال دوســتان کامــل باشــید، تقریبــا 
هیــچ گاه میســر نمــی شــود. دیگــران نیــز مثــل 
ــندی  ــای ناپس ــاق و رفتاره ــتند و اخ ــص هس ــما ناق ش
ــتند  ــه هس ــه ک ــران را همانگون ــس دیگ ــد. پ ــم دارن ه
بگذاریــد. احتــرام  آنــان  شــخصیت  بــه  و  بپذیریــد 

2   آداب صحیــح گــوش کــردن بــه حــرف هــای دیگــران 
را یــاد بگیریــد و بــه خوبــی بــه کار ببندیــد. گــوش کردن 

هنــوز هــم بــه عنــوان معجــزه ای در روابــط فــردی کــه 
ــرد دارد. ــی شــود، کارب ــط شــما م ــث گســترش رواب باع

ــت  ــت. صداق ــم صداق ــاز ه ــت و ب ــت، صداق 3    صداق
در برخــورد بــا دیگــران یکــی از بهتریــن راه هایــی 
ــت  ــه محبوبی ــما را ب ــر ش ــورت میانب ــه ص ــه ب ــت ک اس
رســاند. مــی  اطرافیــان  و  دوســتان  میــان  در 

را  خودتــان  اجتماعــی،  رفتارهــای  تمامــی  در    4
ــد  ــت داری ــه دوس ــان ک ــد؛ آنچن ــران بگذاری ــای دیگ ج
ــد. ــل کنی ــایرین تعام ــا س ــود، ب ــورد ش ــما برخ ــا ش ب

۵   خیلــی هــا اصــرار دارنــد کــه بــه دوســتان و 
ــات  ــا در اتفاق ــا آن ه ــه ب ــد ک ــود بفهمانن ــکان خ نزدی
زندگیشــان همــدرد هســتند ولــی هیــچ کــس بــه 
ــود.  ــه ش ــی را متوج ــد درد کس ــی توان ــی نم ــور واقع ط
ــی  ــران همدل ــا دیگ ــد ب ــدردی بای ــای هم ــه ج ــس ب پ
کــرد و طــی آن بایــد خودتــان را بــه جــای طــرف 
ــد. ــم او ببینی ــه چش ــا را از دریچ ــد و دنی ــل بگذاری مقاب

6   قبــل از ایــن کــه کامــی را بــر زبــان جــاری 

ــا  ــد و ب ــرور کنی ــه م ــد ثانی ــن چن ــد، آن را در ذه کنی
عقــل خــود آن را بســنجید. ببینیــد کــه مخاطــب شــما 
ــخصیت  ــب او و ش ــت مناس ــن صحب ــا ای ــت و آی کیس
ــه؟ ــا ن ــت ی ــی هس ــن صحبت ــای چنی ــا ج ــت و آی اوس
7   یــاد بگیریــد تــا دیگــران را بــه خاطــر اشتباهاتشــان 
کنتــرل  را  خــود  بتوانیــد  شــما  اگــر  ببخشــید. 
بــدون  و  بزرگوارانــه  را  دیگــران  اشــتباه  و  کنیــد 
از  مثبتــی  بســیار  بازخــورد  افــراد  ببخشــید  منــت 
ایــن در محبوبیــت شــما  و  شــما خواهنــد گرفــت 
گذاشــت. خواهــد  شــگرفی  تأثیــر  دیگــران  نــزد 

ــت  ــت و دوس ــاق، محب ــرع و اخ ــوب ش 8    در چارچ
داشــتن خــود را بــه اطرافیانتــان ابــراز کنیــد. اینکــه شــما 
ــا او  ــی از همــکاری ب ــد حــس خوب ــان بگویی ــه همکارت ب
داریــد و از ســپری کــردن روز در کنــار او لــذت مــی برید، 
حــس مثبــت بســیار زیبایــی را بــه او منتقــل مــی کنــد.

ــی  ــن رفتارهای 9    تواضــع و فروتنــی یکــی از مهــم تری
اســت کــه باعــث محبوبیــت مــی شــود. ســعی کنیــد در 
رفتــار و گفتارتــان از تکبــر و خودبینــی خــودداری کنیــد 
ــید. ــن باش ــع و فروت ــران خاض ــر دیگ ــواره در براب و هم
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زمستان هم آمد...
دیدن بارش برف  بر سر شاخه های خشکیده 

درختان از پشت شیشه 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 
سوختن...

و به صدای پای بهار که زیر سرمای زمین به 
گوش می رسد ...

و نوید زنده شدن را می دهد.

ــرف،  ــر ب ــن فصــل ســپید رانندگــی در جــاده هــای پ در ای
رویــای زیبایــی اســت کــه در کنــار عزیزانمــان جــان گرفتــه 
و لــذت مــی آفرینــد. واحــد خدمــات پــس از فــروش 
شــرکت اطلــس خــودرو هــر ســال در ایــن فصــل 
خاطــره انگیــز بــا برگــزاری ســرویس کلینیــک زمســتانه 
ــر از آرامــش  ــک رانندگــی پ ــای ی ــا، روی خودروهــای کی
ــواده محتــرم خــود هدیــه مــی دهــد. امســال  ــه خان را ب
ــه  ــاه در کلی ــی 3 دي م ــرح از 22 آذر  ال ــن ط ــز ای  نی
ــز  ــتریان عزی ــد. مش ــزار ش ــاز برگ ــای مج ــت ه عاملی
کیاموتــورز در این طــرح از خدمات زیر بهره مند گشــتند:
بازدید فني و  سیستم گرمایشي خودرو به صورت رایگان  

)شامل خودروهاي شرکتي و غیر شرکتي(
  20% تخفیف روغن موتور کاسترول  )شامل 

خودروهاي شرکتي(
  10% تخفیف روغن موتور کاسترول  )شامل خودروهاي 

غیرشرکتي(
  10% تخفیف اجرت سرویس هاي دوره اي )شامل 

خودروهاي شرکتي و غیر شرکتي( 

         ترخیص خودرو - عاملیت 118 تهران / جالیان 

         پذیرش خودرو - عاملیت 114 تهران / محمدي طامه 

         ورودي- عاملیت 226 آمل / صادقي          ورودي- عاملیت 117 تهران / سمیعي-زفرقندي 

         پذیرش خودرو - عاملیت 112 تهران / حسیني 

         ترخیص خودرو - عاملیت 131 تهران / سلماني 

گزارش سرويس کلینیک زمستان 94
گرد آوري:
فرشته اماني
 سمت:
 کارشناس 
خدمات ويژه
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        پذیرش - عاملیت 611 اهواز / خوزستان گل ماشین                                   کارواش - عاملیت ۵۵3 کرمانشاه / جعفري 
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خانم ها و آقايان

عرض تسلیت

همکار گرامي جناب آقاي حامد هاديزاده

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي امير محمدي 

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي ساسان ديلمي 

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت خواهر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحومه، مغفرت و 
برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي علي قاسمي 

با نهایت تاثر و تاسف در گذشت برادر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای 
بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی جناب آقاي فرشاد محمدي 

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.

همکار گرامی سرکار خانم نگار فوالدي وندا 

با نهایت تاثر و تاسف مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت و برای بازماندگان 
صبر مسئلت داریم.

   نام کودک: ماه رخ حاجي رحيم              نام پدر: فريد حاجي رحيم               تاريخ تولد: ۹۴/11/01

  نام کودک: يسنا ماندگار                     نام پدر: محمد ماندگار                       تاريخ تولد: ۹۴/0۹/0۹
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۲5عامليت هاي مجاز

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 13۹۴/11/01
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