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بازاريابــي در دنيــاي کنوني، برقراري توازن بين باور و عمل

کوتاه و خواندنی

 نخســتين همايش بازاريابي شــبکه عامليت هاي مجاز شــرکت اطلس خودرو برگزار شد
جوايز برندگان مســابقه اينســتاگرامي اطلس خودرو اهدا شد

درباره برند ســازي شخصي بيشتر بدانيم

آشــنايي با اعضاي جديد و ارتقاء يافته خانواده اطلس خودرو

همــه چيز درباره تاير خودرو

GT راز پشــت پرده سدان زيبای

روايتــي ديگر از پرخوران ها

۵ طرز تفکر مضر برای ســامت روان

طرح ســرويس کلينيک تابستانه 96 )ويژه رمضان(

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

بازاريابي در دنياي کنوني
برقراري توازن بين باور و عمل

ســرمقالــه

در عصــر حاضــر ســازمان ها بــه صــورت فزاینــده ای بــا محیــط 
 هــای پویــا و در حــال تغییــر مواجهنــد و بنابرایــن، بــه منظــور 
ــرات  ــا تغیی ــود را ب ــه خ ــد ک ــود مجبورن ــی خ ــا و پویای بق
محیطــی ســازگار ســازند. بــه بیــان دیگــر بــا توجــه به ســرعت 
شــتابنده تغییــرات و تحــوالت علمــی، تکنولوژیــک، اجتماعــی، 
فرهنگــی و ... در عصــر حاضــر، ســازمان هایی موفــق و کارآمــد 
ــوالت  ــا تح ــی ب ــر هماهنگ ــاوه ب ــه ع ــوند ک ــوب می ش محس
ــا را  ــرات و دگرگونی ه ــیر تغیی ــد مس ــروزی، بتوانن ــه ام جامع
ــن  ــه ای ــند ک ــادر باش ــرده و ق ــی ک ــده پیش بین ــز در آین نی
تغییــرات را در جهــت ایجــاد تحــوالت مطلــوب بــرای ســاختن 

آینــده ای بهتــر هدایــت کننــد.

در دنیــاي کســب و کار پیــش رو، بازاریابــي و تبلیغــات از 
ــا  ارکان اساســي و عامــل اصلــي پایــداري شــرکت هاســت و ب
ــا  ــرکت ه ــی ش ــرایط رقابت ــه در ش ــه همیش ــه اینک ــه ب  توج
ــه  ــرای مقابل ــان را ب ــا یکس ــی تقریب ــای بازاریاب ــتراتژی ه اس
انتخــاب مــی کننــد، همیشــه تفــاوت و اســتفاده از اســتراتژی 
ــت در  ــب موفقی ــرکت موج ــی ش ــاختار بازاریاب ــز در س تمای
ــاختار  ــه در س ــی ک ــرکت های ــوال ش ــت و معم ــی اس بازاریاب
بــازار پیشــرو هســتند، مانــدگاری بســیار باالتــری را در 
ــن  ــه بهتری ــن اســتراتژی ب ــد از ای ــازار دارن ــی ب ســاختار رقابت
نحــو ممکــن اســتفاده کــرده و همیشــه از تهدیــدات محیطــی 

ــد. ــی کنن ــع خــود اســتفاده م ــه نف ــن نحــو ب ــه بهتری ب

در همیــن راســتا شــرکت اطلــس خــودرو بــا برگــزاري 
هــاي  عاملیــت  در ســطح  بازاریابــي  همایــش  نخســتین 
ــردي در  ــد و کارب ــاي مفی ــه راهکاره ــدف ارائ ــا ه ــود و ب  خ
ــي و  ــط عموم ــگ، رواب ــگ، مرچندایزین ــاي برندین ــوزه ه ح

ــت. ــر پرداخ ــادل نظ ــث و تب ــه بح ــات ب تبلیغ

در ایــن همایــش ســعي بــر ایــن بــود تــا بــا آمــوزش در جهــت 
ــي  ــاي بازاریاب ــت ه ــات و فعالی ــه تبلیغ ــازي کلی ــه س یکپارچ
کــه از مــوارد حائــز اهمیــت شــرکت کیــا موتــورز مــي باشــد 
ــل  ــرف حداق ــا ص ــد ب ــات هدفمن ــا تبلیغ ــته و ب ــدم برداش ق
هزینــه ریالــي و زمانــي، حداکثــر بهــره وري را داشــته باشــد.

ــوان  ــه عن ــس خــودرو ب ــه در شــرکت اطل ــه اینک ــا توجــه ب ب
تنهــا نماینــده کیــا موتــورز در ایــران، مشــتري داراي اهمیــت 
ــي  ــود در تمام ــروي خ ــش و نی ــام دان ــت، از تم ــت اس و الوی
واحدهــا در جهــت حفــظ ایــن مهــم اســتفاده کــرده و ســعي 
ــات  ــه خدم ــش و ارائ ــت دان ــا محوری ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ب

ــدم باشــد. ــش ق ــتا پیشــرو و پی ــن راس مناســب در ای

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رايگان
 شماره 8۵

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد بازاريابــي
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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اعالم نتايج اولين دوره گريد بندي عامليت هاي 
مجازشرکت اطلس خودرو در سال 1396

ماهــه  ســه  در  خــودرو  اطلــس  شــرکت  مجــاز  هــاي  عاملیــت  عملکــرد 
شــد. اعــام  آن  نتایــج  و  گرفــت  قــرار  ارزیابــي  1396مــورد  ســال  اول 
در ایــن ارزیابــی کــه براســاس شــاخص هــای عملکــردی در حــوزه هــای 
صــورت  بازاریابــی  و  یدکــی  قطعــات  فــروش،  از  پــس  خدمــات  فــروش، 
گرفــت، 6 عاملیــت موفــق بــه کســب گریــد A )باالتریــن گریــد ســازمانی 
شــرکت اطلــس خــودرو( شــدند کــه اســامی آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت:

عاملیت 225 نواخودرو شمال، شهر بابلسر
عاملیت 443 خسرواني، سمنان

عاملیت 119 تهران، رنجبر- باقري
عاملیت 100 تهران، تعمیرگاه مرکزي
عاملیت 117 تهران، سمیعي زفرقندي

عاملیت 118 تهران، جالیان

2019 جديد K900 مدل  ــی کيا  تصاوير جاسوس
شــناخته  هــم  کوریــس  نــام  بــا  بازارهــا  برخــی  در  کــه   K900 کیــا 
پیشــرانه های  از  خــودرو  ایــن  شــد.  معرفــی   2012 ســال  در  می شــود 
می کنــد. اســتفاده  لیتــری   5 ســیلندر   8 یــا  لیتــری   3.8 ســیلندر   6
ســري جدیــد ایــن خــودرو در تصاویــر جاسوســی پوشــش های اســتتاری ســنگینی 
ــای روز روشــن LED را  ــوان جلوپنجــره خــاص و چراغ ه ــوراً می ت داشــته و در آن ف
تشــخیص داد. بخــش پایینــی نمــای جلــو نیــز جدیــد بــوده و همیــن موضــوع دربــاره 
چراغ هــای عقــب نیــز صــدق می کنــد. ســدان اســپورت اســتینگر یــک هســته اصلــی 
ــز یکــی از اولیــن  ــود و K900 نی ــا خواهــد ب ــرای محصــوالت آینــده کی طراحــی ب
محصوالتــی خواهــد بــود کــه از ایــن موضــوع بهــره منــد می شــود. کابیــن خــودرو 
کامــًا جدیــد اســت. البتــه پوشــش ها باعــث پنهــان شــدن اکثــر بخش هــا شــده اند 
امــا می دانیــم سیســتم صوتــی Lexicon  بــه  صــورت اســتاندارد در خــودرو وجــود 

 JD Power بر اساس گزارش موسسه  

کيا موتورز برای دومين ســال پياپی باکيفيت ترين 
آمريکا شد بازار  خودرو 

 JD ــه ــوی موسس ــته از س ــه گذش ــه هفت ــا ک ــه خودروه ــت اولی ــزارش کیفی ــاس گ براس
Power منتشــر شــد، کیــا موتــورز بــرای دومیــن ســال پیاپــی عنــوان باکیفیت تریــن برند 
در بــازار آمریــکا را بــه دســت آورد. ایــن گــزارش بــر اســاس تعــداد عیــوب خودروهــای صفــر 
ــن  ــا کمتری ــورز ب ــا موت ــم شــده اســت و کی ــر در ســه ماهه نخســت اســتفاده تنظی کیلومت
میــزان خرابــی توانســت عنــوان باکیفیت تریــن برنــد خــودرو در آمریــکا را از آن خــود کنــد.
ــود  ــت ش ــن لیس ــین ای ــی صدرنش ــال پیاپ ــن س ــرای دومی ــت ب ــی توانس ــا در حال کی
جــاری  ســال  در  به عــاوه  اســت.  گرفتــه  قــرار  لوکــس  برندهــای  از  باالتــر  کــه 
ــان  ــا همچن ــا کی ــتیم ام ــا هس ــیاری از برنده ــت در بس ــت کیفی ــود وضعی ــاهد بهب ش
توانســته بــا قاطعیــت عنــوان نخســت را از آن خــود کنــد و ایــن در حالــی اســت 
کــه برندهــای ژاپنــی و آلمانــي در مــرز میانگیــن و حتــی پایین تــر از آن هســتند.

ــورز  ــا موت ــای کی ــه JD Power، خودروه ــه موسس ــت اولی ــزارش کیفی ــاس گ ــر اس ب
ــی  ــزان خراب ــن می ــا کمتری ــورد بررســی ب ــزارش نقــص در 100 خــودرو م ــورد گ ــا 72 م ب
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بررسی کيا سول اسپورت 2017 جديد
ــه  ــرض گرفت ــید GT ق ــدل س ــود را از م ــه ی خ ــوای محرک ــپورت ق ــول اس س
ــپورت  ــول اس ــد س ــد دی ــد خواهی ــار بگذاری ــی را کن ــول الکتریک ــر س ــت. اگ اس
ســریع ترین، قدرتمندتریــن و گران تریــن مــدل ســول خواهــد بــود؛ عملکــرد  
ــا  ــر ت ــتاب صف ــد ش ــا می کن ــا ادع ــوده و کی ــوی ب ــی ق ــد کاف ــه ح ــرانه ب پیش
ثانیــه ثبــت می شــود. گیربکــس 7 ســرعته  100 کیلومتــر خــودرو در 7.5 
ــی  ــای نرم ــن تعویض ه ــرعت های پایی ــپورت در س ــول اس ــه س ــک دوکاچ اتوماتی
ــای  ــا تکان ه ــا در پیچ ه ــت ام ــد اس ــی قدبلن ــول خودروی ــا س ــه کی دارد. اگرچ
زیــادی نمــي خــورد. ســول اســپورت تجهیــزات زیــادي دارد. صندلی هــای 
چرمــی، ســانروف پانورامیــک، صفحه نمایــش 8 اینچــی بــه همــراه سیســتم 
ــه  ــتی از جمل ــن پش ــون و دوربی ــوی زن ــای جل ــی، چراغ ه ــل کارپل ــری و اپ ناوب
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از فروش جهاني 232370 دســتگاه  کيا موتورز 
خودرو در ماه ژوئن خبر داد

ایــن  تجــاری  و  ســواری  خودروهــای  جهانــی  فــروش  کیاموتــورز  اعــام  بنابــر 
فــروش  و  جنوبــی  کــره  در  فــروش  )صــادرات،   2017 ژوئــن  در   شــرکت 
ــت.  ــوده اس ــتگاه ب ــوع 232.370 دس ــورها( در مجم ــایر کش ــدی س ــای تولی ــایت ه س
و  خــودرو  دســتگاه   43.515 کــره،  داخلــي  بــازار  در  کیــا  ژوئــن  مــاه  فــروش 
اســت. شــده  اعــام  خــودرو  دســتگاه   166.317 المللــي،  بیــن  بازارهــاي  در 

شاســي بلنــد ســایز متوســط اســپورتیج بــا 35.586 دســتگاه، پــر فــروش ترین مــدل کیا 
در مــاه ژوئــن 2017 در بازارهــاي بیــن المللــي بــوده اســت. خــودرو ریــو که در بــازار کره 
بــه نــام پرایــد نیــز شــناخته مــي شــود بــا فروشــي معــادل 24.048 دســتگاه خــودرو در 
جایــگاه دوم،  کیــا ســراتو کــه در برخــي از بازارهــا بــه نــام Forte یــا K3 نیــز شــناخته 
مــي شــود بــا فروشــي معــادل 21.477 دســتگاه در جایــگاه بعــدي قــرار گرفتــه اســت. 

خودرو کراس اوور سايز کوچک شهري

کيا استونيک با طراحي مدرن و پيشرفته
کیــا اســتونیک یــک خــودروي کــراس اوور شــهري ســایز کوچــک جــذاب اســت کــه 
تبدیــل بــه یک خودرو جدید فاتح و در عین حال ســریع رشــد یافته اروپا شــده اســت. 
مایــکل کــول، مدیــر عامــل شــرکت کیــا موتــورز اروپــا گفــت: "انتظــار مــي رود ســهم 
بــازار خودروهــاي SUV ســگمنت B تــا ســال 2020 از خودروهــاي SUV ســگمنت 
C پیشــي گیــرد و ایــن در حالــي اســت کــه  از 10 خــودرو جدیــد فروختــه شــده در 
اروپــا، 1 خــودرو از ســگمنت اســتونیک خواهــد بــود. ســگمنت B-SUV، خریــداران 
را از سراســر جهــان بــه ســمت خــود جــذب مــي کنــد. 21 درصــد از مشــتریاني که از 
خودروهــاي ســایز کوچــک اســتفاده مــي کنند به ســمت ســایز بــزرگ تــر  و 15 درصد 
دیگــر از خودروهــاي هــاچ بــک خانوادگــي به ســمت خودروهاي با ســایز کوچــک تمایل 
ــراي  پیــدا خواهنــد کــرد و خودروهایــي ماننــد اســتونیک پیشــنهاد خوبــي اســت ب
کســاني کــه بــه دنبــال جایگزینــي بــراي خودروهــاي میني ون جمــع و جور هســتند.

ــت  ــي اس ــن خودروی ــي تری ــل سفارش ــا، قاب ــگمنت B کی ــراس اوور س ــن ک آخری
ــه در  ــي و چ ــش داخل ــت،چه در بخ ــده اس ــود دی ــه خ ــال ب ــه ح ــا ب ــا ت ــه کی ک
ــي  ــت. طراح ــي اس ــي اروپای ــلیقه طراح ــش س ــا نمای ــن دقیق ــي، ای ــش خارج بخ
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ــود  ــه خ ــال ب ــه ح ــا ب ــه ت ــد اســت ک ــن برن ــاي ای ــن ه ــي از برجســته تری ــودرو یک ــن خ ای
ــد  ــرد، مانن ــي ب ــره م ــا به ــاي مشــخص طراحــي کی ــان ه ــان از الم ــا همچن ــده اســت، ام دی
ــکاري  ــول هم ــا، محص ــده در اروپ ــي ش ــر "tiger nose"طراح ــاغ بب ــره دم ــو پنج جل
ــورده اســت. ــراش خ ــي ت ــودرو داراي خطــوط افق ــه خ ــره، بدن ــا ک ــتودیو طراحــي کی ــا اس ب

در بیــن تمــام برندهــای خــودرو بــازار آمریــکا رتبــه نخســت را از آن خــود کــرد. 
ــت و  ــورد اس ــت، 97 م ــا در صنع ــداد خرابی ه ــن تع ــه میانگی ــت ک ــی اس ــن در حال ای
ــتیم.  ــز هس ــی نی ــش از 160 خراب ــا بی ــی ب ــور برندهای ــاهد حض ــت ش ــن لیس در پایی

خواهــد داشــت و تریــم هــای چــوب و متالیــک نیــز بــکار خواهنــد رفــت. کیــا K900 جدیــد در 
ســال 2018 معرفــی و اواخــر همــان ســال بــه عنــوان مــدل ســال 2019 وارد بــازار خواهــد شــد. 

ــول  ــا س ــه کی ــی اینک ــخن پایان ــد. س ــما می رون ــه ش ــودرو ب ــتاندارد خ ــزات اس تجهی
ــزی  ــه ی چی ــه ارائ ــراس اوور ســاخته شــده و ب ــب ک ــر عجی ــه کاراکت ــر پای اســپورت ب
ــازار ادامــه می دهــد. ســول اســپورت ســرعت و شــتاب خوبــی دارد.  منحصربه فــرد در ب
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نخســتين همايــش بازاريابــي شــرکت اطلــس خــودرو بــا حضــور نماينــدگان عامليــت 
ــاي  ــت ه ــنايي عاملي ــزان آش ــش مي ــدف افزاي ــا ه ــور ب ــر کش ــاز از سراس ــاي مج ه
مجــاز در حــوزه تبليغــات و بازاريابــي و آشــنايي بيشــتر بــا برنــد کيــا موتــورز و 
اســتانداردهاي آن در تيرمــاه 96 برگــزار شــد. طــي آن بــه نماينــدگان 3 عامليت برتر 
در حــوزه تبليغــات و بازاريابــي، بــه ترتيــب؛ 22۵ بابلســر، 119 تهران و 643 شــيراز 
بــا اهــداي تنديســي تقديــر بــه عمــل آمــد. همچنيــن از خانــم هــا امامــي و معصومــي، 
ــا اهــداي جوايــز  کارشناســان فــروش عامليــت هــاي 313 اصفهــان و 118 تهــران ب
نقــدي جهــت کســب باالتريــن رکــورد فــروش دي و بهمــن مــاه 139۵، تقديــر شــد.

 نخستين همايش بازاريابي شبکه عامليت هاي مجاز 
شرکت اطلس خودرو برگزار شد

7 در امتداد اطلس

 بهنــام نجــار صادقــي: عامليــت هــا مهمتريــن 
راه ارتبــاط بــا مشــتريان هســتند، بــه عبارتــي 
و  رفتــار  و  هســتند  کيــا  هــا  عامليــت  ديگــر 
کنــد. مــي  تعريــف  را  کيــا  برنــد  اعمالشــان 

بهنــام نجــار صادقــي، مســول بازاریابي شــرکت اطلس خــودرو، 
ــان،  ــه میهمان ــي ب ــوش آمدگوی ــن خ ــم ضم ــن مراس در ای
گفــت: هــدف از برگــزاری ایــن همایــش آشــنایی عاملیــت هــا 
ــا واحــد  ــس خــودرو ب ــای مجــاز شــرکت اطل و نمایشــگاه ه
ــت. ــد اس ــن واح ــط ای ــه توس ــل ارائ ــات قاب ــی و خدم بازاریاب
ــروع  ــان ش ــرد: از زم ــد ک ــم تاکی ــن مه ــر ای ــه ب وی در ادام
 فعالیــت اطلــس خــودرو همــواره شــاهد مشــکاتی در تعامل با 
عاملیــت هــا در حــوزه بازاریابــی بــوده ایــم کــه علــت اصلــی 
آن ارتبــاط دوطرفــۀ ناکافیســت و از ایــن پــس تــاش خواهــد 
شــد برنامــه مشــخصی جهــت برگــزاری چنیــن همایــش های 
ــا توجــه بــه اینکــه ایــن همایــش نخســتین  تدویــن شــود. ب
ــاز  ــای مج ــگاه ه ــا و نمایش ــت ه ــی عاملی ــش بازاریاب  همای

ــه شــرکت  ــی اصــول اولی ــه شــد معرف ــم گرفت اســت، تصمی
ــات  ــازی و تبلیغ ــای استانداردس ــوزه ه ــودرو در ح ــس خ اطل
 همچنیــن افزایــش تعامــل جهــت انتشــار اخبــار مهــم 
عاملیــت هــا بــه عنــوان محــور اصلــی همایــش انتخــاب شــود، 
چــرا کــه در بســیاری از مــوارد شــاهد  از دســت دادن امتیــاز 
در ارزیابــي حضــوري و غیــر حضــوري عاملیــت هــا بــه دلیــل 
ــتیم. ــه هس ــم هزین ــاً ک ــاده و عمدت ــوارد س ــت م ــدم رعای ع

ــا بیــان اینکــه طبــق آخریــن اطاعیــه  بهنــام نجارصادقــي ب
موسســه بیــن المللــی اینتربرنــد، کیاموتــورز اکنــون 69میــن 
برنــد برتــر جهــان اســت، بــه رونــد رو بــه رشــد برنــد 
ــت. ــاره داش ــروز اش ــه ام ــا ب ــادی ت ــال 2005 می ــا، از س کی

وی ارتقــای مســتمر کیفیــت محصــوالت را از اهــداف اصلــی 
کیاموتــورز اعــام کــرد و افــزود: در ســال هــای اخیــر کیاموتورز 
ــای  ــت ه ــوالت موفقی ــی محص ــت و طراح ــوزه کیفی در ح
چشــمگیری کســب کــرده اســت کــه کســب رتبــه نخســت 
ــه  ــی موسس ــاس ارزیاب ــر اس ــه ب ــت اولی ــه کیفی در مطالع
JD Power در ســال 2017 در میــان کلیــه برندهــای 
ــتاورد  ــن دس ــکا جدیدتری ــور آمری ــود در کش ــی موج خودروی
آن اســت. در حــوزه طراحــی نیــز شــاهد پیشــرفت مســتمر 
ــز متعــدد  ــورز هســتیم کــه کســب جوای محصــوالت کیاموت
 reddot award و   if DESIGN جملــه  از  جهانــی 
بــرای مــدل هــای نیــرو، اپتیمــا استیشــن و ریــو 5 در 
ــد. ــی باش ــورز م ــوالت کیاموت ــی محص ــای طراح ــورد ارتق م
مســول بازاریابــي شــرکت اطلــس خــودرو در پایــان بــا اشــاره 
بــه کســب رتبــه دوم کیــا از واردات خــودرو طــی ســال هــای 
ــروش در  ــس از ف ــات پ ــت خدم ــام نخس ــب مق ــر و کس اخی
ــی  ــال پیاپ ــن س ــرای چهارمی ــودرو ب ــدگان خ ــان واردکنن می
ــای  ــت ه ــبکه عاملی ــگ ش ــش پررن ــرد؛ نق ــان ک ــر نش  خاط

اطلــس خــودرو در کســب ایــن جایــگاه بســیار حائــز اهمیــت 
بــوده و عاملیــت هــا و نمایشــگاه هــای مجــاز مهــم تریــن راه 
ارتباطــی شــرکت اطلــس خــودرو بــا مشــتریان اســت و ارتقای 
جایــگاه برنــد کیا و شــرکت اطلــس خــودرو در میان مشــتریان 
ــا اســت. ــی نیازمنــد همراهــی و تــاش بیشــتر همــه م ایران

 ميثــم خزائــي: وفــاداري بــه برنــد از مهمتريــن 
اســت  هــا  شــرکت  توجــه  مــورد  موضوعــات 
هايــي  راه  دنبــال  بــه  همــواره  هــا  شــرکت  و 
هســتند. مشــتريان  وفــاداري  جلــب  بــراي 

میثــم خزائــي، سرپرســت تبلیغــات و روابــط عمومــی شــرکت 
ــد  ــی برن ــا دو ســوال اصل ــس خــودرو، ســخنان خــود را ب اطل
ــد  ــه چــه معناســت؟ آغــاز کــرد، برن چیســت؟ و برندینــگ ب
ــنیدن،  ــدن، ش ــا دی ــب ب ــه مخاط ــت ک ــزی اس ــان چی هم
حــس کــردن و یــا هرگونــه ارتباطــی بــا آن، بصــورت مفهومی، 
ــا لفظــی، صفــات و ویژگــی هــای آن را در ذهــن و  دیــداری ی
ــد،  ــر، برن ــاده ت ــان س ــه زب ــد. ب ــی یاب ــور م ــود متبل ــب خ قل
ــان  ــر نش ــان خاط ــت. ایش ــام اس ــک ن ــراد از ی ــت اف برداش
کــرد؛ در ایــن راســتا موضــوع وفــاداری بــه برنــد از مهمتریــن 
ــه  ــواره ب ــوده و هم ــا ب ــرکت ه ــه ش ــورد توج ــات م موضوع
ــاداری مشــتریان هســتند. ــب وف ــرای جل ــی ب ــال راه های دنب
وی همچنیــن در خصــوص ابزارهــای مدیــران بازاریابــی 
 کــه از طریــق آن مــی تواننــد بــا مشــتریان ارتبــاط 
مطلــوب تــری داشــته و برنــدی قــوی را در بــازار ارائــه کننــد، 
ــروش،  ــبرد ف ــی، پیش ــط عموم ــات، رواب ــزار تبلیغ ــه 8 اب ب
بازاریابــی مســتقیم، فــروش شــخصی، بســته بندی، رویدادهــا 
و حامــی گــری و همچنیــن خدمــات مشــتری، اشــاره کــرد.

ــازی  ــت س ــث هوی ــریح مبح ــف و تش ــه تعری ــه ب وی در ادام
ــوط  ــتانداردهای مرب ــورز و اس ــازمانی کیاموت ــت س ــد، هوی برن
بــه آن پرداخــت. کــه از آن جملــه، نشــان تجــاری یــا لوگــو و 

ــت  ــی، فون ــی و فرع ــازمانی اصل ــای س ــگ ه ــات آن، رن جزیی
ســازمانی، اقــام اداری و تبلیغاتــی، استیشــنری، پوشــش 
ســازمانی و البســه کارکنــان واحدهای مختلــف و ... مطرح شــد.

ــاره  ــا اش ــودرو، ب ــس خ ــي اطل ــات و بازاریاب ــت تبلیغ سرپرس
 بــه ویــژوال مرچندایزینــگ یــا استانداردســازی بصــری 
عاملیــت هــا، در حــوزه هایــي چــون طراحــی و اجــرای نمــای 
بیرونــی عاملیــت، تابلوهــا، گیــت ورودی و پایلــون، نورپــردازی 
اســتاندارد، اقام و دکوراســیون داخلی، فضاســازی با اســتفاده از 
گیاهــان ســبز، فضــای مختــص کــودکان، ادامــه داد؛ با تقســیم 
بنــدی فضــای عاملیــت مجــاز بــه منطقــه خــوش آمدگویــی، 
منطقــه ســرویس و خدمــات، منطقه مشــاوران فــروش، منطقه 
نمایــش خــودروی ویــژه و منطقــه نمایــش و معرفــی خودروها، 
ــاي  ــم، فض ــی توانی ــورز م ــتانداردهای کیاموت ــا  اس ــق ب مطاب
مناســبي براي مشــتریان فراهــم آوریــم. در ادامــه وي به معرفی 
اســتانداردهای کیا در خصوص برگزاری نمایشــگاه هــای خودرو، 
 رودشــو و کارشــو پرداخــت و خاطــر نشــان کــرد؛ نحــوه تعامــل 
ــس خــودرو جهــت حضــور در  ــا شــرکت اطل ــا ب ــت ه  عاملی
نمایشــگاه هــا، طراحــی غرفــه و غرفــه ســازی و امکانــات قابــل 
ــت. ــد گرف ــرار خواه ــی ق ــورد بررس ــش م ــن بخ ــه، در ای ارائ

ایشــان در بخــش پایانــی، ســخنان خــود را بــا تشــریح فرآینــد 
ــایی  ــوه شناس ــاز، نح ــای مج ــت ه ــبکه عاملی ــی از ش ارزیاب
ــت  ــا در جه ــود آنه ــت بهب ــی جه ــه راهکارهای ــص، ارائ نواق
ــای  ــی ه ــدی از ویژگ ــره من ــازات و به ــر امتی ــب حداکث کس
عاملیــت هــای پاتینیــوم )گریــد A ســازماني( و بــا کیفیــت 
ــدگان  ــا دعــوت از تمامــی نماین ــاً ب ــه داده و نهایت شــبکه ادام
ــگ و  ــوزه مارکتین ــرد در ح ــر رویک ــه تغیی ــا ب ــت ه عاملی
ــول  ــک تح ــاد ی ــت ایج ــتر در جه ــی بیش ــکاری و همدل هم
ــا خصوصــاً  ــت ه ــزرگ و تدریجــی در ســطح شــبکه عاملی ب
در حــوزه مرچندایزینــگ، ســخنان خــود را بــه پایــان رســاند.

 فريد حاجي رحيم: تبليغات )تبليغات هدفمند( 
هزينه نيســت، سرمايه گذاري است.

ــودرو،  ــس خ ــرکت اطل ــي ش ــات و طراح ــناس تبلیغ کارش
ــد و  ــاي مفی ــکاري ه ــه راه ــاره ب ــا اش ــم ب ــن مراس ــز در ای نی
 کاربــردي در حــوزه تبلیغــات اســتاندارد کیاموتــورز، یادآور شــد؛ 
عاملیــت هــاي مجــاز بایــد داراي تبلیغــات هدفمنــد، برنامــه 

 مريــم ســديو: يکــی از مقولــه هايــی که امــروزه در 
جذب و نگهداری مشــتريان دارای اهميت و اولويت 
بســياری اســت و از جملــه عوامــل مهــم در موفقيــت 
شــرکت هــا ســهم دارد، ايجــاد ارتبــاط و در اختيــار 
گذاشــتن اخبــار صحيــح و مــورد نياز مشــتری اســت

مریــم ســدیو، کارشــناس روابــط عمومــي شــرکت اطلــس 
خــودرو در مراســم نخســتین همایــش بازاریابــي شــرکت 
اطلــس خــودرو، ضمــن اشــاره بــه فضــاي مثبــت و 
ــي در  ــوزه بازاریاب ــتر در ح ــات بیش ــاد تعام ــظ ایج حف
ــر نویســي و  ــاي خب ــه شــاخصه ه ــر ب ــد خب  بخــش تولی
چارچــوب هــاي نوشــتاري یــک خبــر قابــل انتشــار 
اشــاره کــرد. وي در ادامــه بــه چگونگــي انتقــال اطاعــات 
صحیــح بــه مشــتریان از طریــق وب ســایت و شــبکه هــاي 
اجتماعــي پرداخــت. ســدیو در پایــان بــا اظهار امیــدواري و 
بــا در نظــر گرفتــن حفــظ اســتانداردهاي موجــود در تولید 
محتــواي مناســب جهــت شــبکه هــاي اجتماعــي، خاطــر 
ــاي  ــس خــودرو طــي ســال ه ــرد؛ شــرکت اطل نشــان ک
ــوا و انتشــار  ــد محت ــه تولی ــري در زمین ــات موث اخیراقدام
ــته  ــت و توانس ــته اس ــي داش ــاي اجتماع ــبکه ه آن در ش
ــزء  ــود، ج ــتانداردهاي موج ــظ اس ــدي و حف ــا هدفمن ب
ــا  ــي رود ب ــار م ــوزه باشــد و انتظ ــن ح ــا در ای ــن ه برتری
مشــارکت و حمایــت همــه عاملیــت هــاي مجــاز شــرکت 
ــا  ــد کی ــزون برن ــت روز اف ــاهد موفقی ــودرو، ش ــس خ اطل
باشــیم، کــه ایــن مهــم جــز در ســایه تــاش هاي مســتمر 
ــره اي  ــه چــون زنجی ــا ک ــت ه و حضــور ارزشــمند عاملی
ــود. ــد ب ــر نخواه ــکان پذی ــت، ام ــته اس ــم پیوس ــه ه ب

ریــزي مــدون، همچنیــن جمــع آوري اطاعــات اولیه و بررســي 
بــازار هــدف باشــند. وي در ادامــه بــه چگونگي ســفارش گذاري 
طــرح، توســط عاملیــت ها و حفــظ یکپارچه بــودن تبلیغات که 
از مــوارد حائــز اهمیــت شــرکت کیــا موتــورز اســت اشــاره کرد.
حاجــي رحیــم در پایــان بــه نیــاز امــروز شــرکت هــا 
ســمت  بــه  حرکــت  فنــاوري،  و  اطاعــات  حــوزه   در 
شــبکه هــاي اجتماعــي و فعالیــت هــاي تجــاري در ایــن حوزه 
ــن  ــات در ای ــاي تبلیغ ــه ه ــودن هزین ــن ب ــن پایی و همچنی
شــبکه هــا و دریافــت بیشــترین میــزان بازخــورد، اشــاره کــرد.
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جوايز برندگان مسابقه اينستاگرامي اطلس خودرو اهدا شد

اينســتاگرامي  مســابقه  جوايــز 
اطلــس خــودرو، بــا حضــور برنــدگان 
طــي  ايشــان،  هــاي  خانــواده  و 
مراســمي در روز شــنبه مــورخ 10 
تيرمــاه 96 بــه برنــدگان اهداء شــد.
ــي  ــوع عکاس ــا موض ــابقه ب ــن مس اي
نــوروز  ايــام  هــواي  و  حــال  از 
بخــش،  دو  در  کيــا،  خــودرو  و 
ــش  ــک و بخ ــترين الي ــت بيش درياف
ــي 20  ــخ 1 ال ــه از تاري ــس خاق عک
از  پــس  و  برگــزار  فرورديــن 96 
دريافــت عکــس هــاي ارســالي در 
طــي 20 روز مســابقه، نتايــج بــه 

شــرح ذيــل اعــام شــد:

احســان  داوران،  هیئــت  ویــژه  جایــزه  بخــش  در 
دســتگاه  یــک  برنــده  ســاري،  از  پــور  ذبیــح 
شــد.   1300D Canon EOS عکاســي  دوربیــن 
همچنیــن در بخــش جوایــز آراء مردمــي )بیشــترین 
امیــر  بهــراد  تهــران،  از  چــرزه  مونــا  الیــک(، 
از  مقامــي  مهــراد  و  مراغــه  از  رهبــر  نهاونــدي 
راي،   560 و   696  ،1419 بــا  ترتیــب  بــه  ســاري، 
هــر کــدام برنــده یــک دســتگاه دوربیــن عکاســي 
شــدند.  HS  Canon Powershot SX610

ــورز  ــمي کیاموت ــده رس ــودرو، نماین ــس خ ــرکت اطل ش
ــت از  ــه حمای ــا ب ــي کی ــروي از کمپان ــه پی ــران ب در ای
ــش  ــا فعالیت ــال ه ــي س ــر، در ط ــگ و هن ورزش، فرهن
بــا هــدف ایجــاد شــور و نشــاط و خلــق لحظــات 
برنــد کیــا فعالیــت کــرده  بــراي مخاطبیــن  شــاد 
ــت  ــه گســترش و محبوبی ــه ب ــا توج ــار ب ــن ب اســت و ای
شــبکه هــاي اجتماعــي، اقــدام بــه برگــزاري ایــن 
مســابقه جهــت همراهــي مشــتریان اطلــس خــودرو 
کــرد.  خــود  اینســتاگرامي  رســمي  صفحــه  در 
ــگ و  ــور پررن ــرد حض ــا رویک ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ش
موثــر در رســانه هــاي اجتماعــي، بــا ایــده هــا و مســابقات 
جــذاب دیگــر در آینــده همــراه شــما خواهــد بــود.

1300DCanon  EOS

Canon   Powershot   SX610 HS
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آشنايي با اعضاي جديد و ارتقاء يافته خانواده اطلس خودرو

اطلــس خــودرو از جمله ســازمان هايی اســت کــه در آن حس اتحاد و همدلی بين نيروهای انســانی 
حرف اول را می زند. به عبارتی شــعار اين شــرکت يعنی  "پشــتيبان همچون خانواده" که معرف 
آرمــان او نســبت بــه مشــتريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلی ســازمان نيز صــدق می کند؛ 
از ايــن رو توجــه بــه زحمات گذشــته ی کارکنان، پاس داشــت دســتاوردهای زمان حــال آن ها و 
اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد شــرکت کــه با حضــور آن ها آينــده ی جديدی تجربــه خواهد 
 شــد، از خــط مشــی هــای مديــران ايــن شــرکت اســت. "معرفی اعضــای جديــد اطلس خــودرو و 
اطــاع رســانی ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" بخشــی اســت در نشــريه ی پيــک اطلــس تــا هم 
بــه همکارانــی کــه بــه تازگــی بــه مجموعه پيوســته انــد، خوش آمــد بگوييــم و هم بــا تغييرات 

درون شــرکتی آشــنا شويم.

نام و نام خانوادگي: پيام قاسمي

تاريخ تولد: 64/01/28

کنــون  تــا  تاســیس  بــدو  از  خــودرو  اطلــس  شــرکت 
مثبــت  نگاهــي  خاقانــه  و  جدیــد  هــاي  ایــده  بــا 
دارد. و  داشــته  اینجانــب  و  همــگان  دیــد  در  را 
مســیر  بــه  تــوان  تمــام  بــا  همیشــه  امیــدوارم 
دهــم. ادامــه  همــکاران  همــت  بــا  خــود  پیشــرفت 

شرکت اطلس خودرو،  
با ايده هاي جديد و 

خالقانه

ميزان تحصيات:  ديپلم کامپيوتر

زمينــه فعاليــت: کارمنــد صــدور کاردکــس امــور 
گارانتــي و بيمــه

سوابق کاري: 
ــروش    ــاي ف ــگاه ه ــا و نمايش ــت ه ــي عاملي بازرس
بــه مــدت 4 ســال در شــرکت اطلــس خــودرو،  
مــدارك  و  اســناد  بخــش  پشــتيباني  کارمنــد 
در شــرکت جيلــران موتــور بــه مــدت ۵ ســال.

نام و نام خانوادگي: وهاب وهابي دريا کناری

تاريخ تولد: ۵۵/06/01

پیشــروترین  از  یکــی  خــودرو،  اطلــس   شــرکت 
شــرکت هــای وارد کننــده ی محصــوالت خودرویــی 
اســت کــه همــکاری در آن باعــث افتخــار و امتنــان 
اســت. امیــد اســت بــا تــاش و پشــتکار بتوانــم حضــوری 
مثمــر ثمــر و همــراه بــا پیشــرفت داشــته باشــم.

 انگيزه برای تالش 
و پشتکار در يکی از پيشروترين 

شرکت های خودرويی

ميزان تحصيات:  کارشناسي حسابداري

زمينه فعاليت: کارشناس حسابداري

سوابق کاري: 
کارشــناس اداری مالی در شرکت پرسوالکترونيک 
بــه مــدت 4 ســال، کارشــناس اداری مالــی در 
ــناس  ــال، کارش ــدت 2 س ــه م ــه ب ــرکت تاکدان ش
مالــی در شــرکت آســان موتــور بــه مــدت 6 ســال

 
نام و نام خانوادگي: فرشته امانی

سمت سابق: کارشناس خدمات ويژه

 ســمت جديد: کارشــناس امور عامليت هاي مجاز

جابجايی

در مقــاالت گذشــته از ســري مقــاالت "گامهــاي ايجــاد برنــد شــخصي" بــه معرفــي 
پرداختيــم.  تريــد"  مناســب  شــما  "چــرا  و  بشناســيد"  را  "خودتــان  گام   دو 
شــايان ذکــر اســت، در راســتاي تکميــل خودشناســي بعــد از انجــام اقدامــات گام هــاي 
اول و دوم نيــز، مــی توانيــد از نتايــج تســت شــخصيتي ITBM اســتفاده کنيــد، زيــرا ايــن 
تســت از شــناخته شــده تريــن تســت هــاي شــخصيت شناســي مــي باشــد و بواســطه ي 
آن مــي توانيــد شــناخت درســت تــري از نقــاط قــوت و ضعــف شــخصيت خــود عــاوه بــر 

تحليــل هــاي خودتــان و ديگــران داشــته باشــد.
بــا مراجعــه بــه لينــک زيــر مــي توانيــد در تســت ITBM  بصــورت رايــگان شــرکت کــرده 

www.khodshenas.ir .و از نتايــج آن بهــره بــرداري کنيــد

 چه چيزي را چرا بايد انجام دهم؟
بــراي خلــق برنــد خــود بایــد تکلیــف خــود را بــا 
ــد. ــخص کنی ــود مش ــداف خ ــق و اه ــات، عای احساس
زیــرا اســتعداد هــا، عایــق و اهــداف شــما باعــث ایجــاد 
ــاز  ــذا نی ــد، ل ــي باش ــایرین م ــما و س ــان ش ــز می تمای
ــیم و  ــودرا بشناس ــاي خ ــان ه ــداف و آرم ــا اه ــم ت داری
برنــد شــخصي خــود را در راســتاي آنهــا ایجــاد نماییــم.
جهــت نیــل بــه ایــن مهــم و تســهیل در روشــن 
قبلــي  هــاي  گام  هماننــد  موضــوع  ایــن  کــردن 
پاســخگویي  بــا  کــه  شــود  مــي  مطــرح  ســواالتي 
برســید: بهتــري  نتایــج  بــه  ســواالت  ایــن  بــه 
 اگر اینجا و اکنون بهترین مکان و شرایط زندگي فعلي 
من بود، چه کاري را انجام مي دادم؟ و هدف من از انجام 

این کار چیست؟
 در این شرایط ایده آل ، چگونه براي تحقق این اهداف 

با دیگران همکاري و مشارکت مي کردم؟
 چه کســاني مي توانســتند در تحقق این اهداف به من 

کمک کنند؟
ــه نوعــي اهــداف، اشــخاص و مســیرهاي  ــاال ب ســواالت ب
ــخ  ــا پاس ــذا ب ــتند، ل ــده هس ــما در آین ــي کاري ش زندگ
بــا  را  تــان  تکلیــف  توانیــد  مــي  آنهــا  بــه  کامــل 
آینــده ي ترســیم شــده خودتــان مشــخص کنیــد 
ــت  ــر دو تس ــاي زی ــک ه ــه و در لین ــن در ادام همچنی
ــي شــده اســت کــه مراجعــه و پاســخ  روانشناســي معرف
بــه آنهــا شــما را درایــن مهــم یــاري مــي رســاند.

بدانيم بيشتر  ــخصي  برند سازي ش درباره 
نوشته:
علي پشت مشهدي
سمت:

 کارشناس 
فروش

تریــن  جدیــد  و  معتبرتریــن  از  یکــي  اول   تســت 
ــد  ــي باش ــغلي م ــخصیت ش ــناخت ش ــاي ش ــت ه تس
کــه توســط دانشــگاه »جــورج واشــنگتن آمریــکا« 
بصــورت   2016 ســال  ژوئــن  در  و  شــده  تهیــه 
چــاپ  بــه    TIME مجلــه  در  رایــگان  و  آنایــن 
رســید کــه از طریــق لینــک زیــر بصــورت رایــگان 
www.time.com اســت:  دسترســي  قابــل 

ــغلي  ــنج ش ــت س ــاي رغب ــت ه ــز از تس ــت دوم نی  تس
مــي باشــد کــه ســال هــا اســت مــورد اســتفاده 
ــان  ــا زب ــرد و ب ــي گی ــرار م ــوزه ق ــن ح ــان ای روانشناس
قابــل  زیــر  لینــک  طریــق  از  و  رایــگان  و  فارســي 
www.arealme.com باشــد:  مــي  دسترســي 

قسمت دوم
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همــه می داننــد اگــر الســتيک نباشــد 
کنــد،  حرکــت  نمی توانــد  خــودرو 
پــس بايــد حــواس راننــدگان حســابی 
بــه الســتيک خــودرو باشــد، چــون 
ايمنــی  مناســب  و  ســالم  الســتيک 
اتومبيــل و سرنشــينان را افزايــش 
زيــر  نــکات  رعايــت  بــا  می دهــد. 
ســامتی الســتيک خــودرو را تضميــن 

خواهيــد کــرد.

همه چيز درباره تاير خودرو
نوشته:

ايمان يوزباشي 
سمت:

 کارشناس 
فني

15 دانش

 فشــار بــاد الســتیک چرخ هــا مهم تریــن عاملــی 
ــار  ــذارد، فش ــر می گ ــتیک اث ــر الس ــه در عم ــت ک اس
ــرد  ــتیک ها س ــه الس ــی ک ــد زمان ــتیک را بای ــاد الس ب
اســت تنظیــم کــرد. اگــر جلوبنــدی خــودرو ســالم 
و میــزان باشــد و چرخ هــا هــم باالنــس باشــند بــا 
درســت،  فشــار  در  الســتیک ها  بــاد  نگهداشــتن 
می شــود برابــر  دو  تقریبــا  الســتیک ها  عمــر 

  
 همیشــه بایــد ســالم ترین الســتیک ها را در چــرخ 
ــد  ــش یاب ــدن کاه ــکان ترکی ــا ام ــرد ت ــتفاده ک ــو اس جل
از  خطرناک تــر  جلــو  الســتیک های  ترکیــدن  چــون 
ــرعت های  ــت و در س ــب اس ــتیک های عق ــدن الس ترکی
بــاال احتمــال چــپ شــدن خــودرو چنــد برابــر می شــود

 
را  قســمت جلویــی خــودرو   الســتیک های جلــو، 
هدایــت می کننــد و بالطبــع بخــش اعظــم نیــروی 
در  می کننــد  تحمــل  را  پیچ هــا  ســر  در  خــودرو 
رانــش  نیروهــای  عقــب  الســتیک های  کــه  حالــی 
را تحمــل می کننــد و بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
ــی  ــمت بیرون ــتر در قس ــو بیش ــرخ جل ــتیک های چ الس
چرخ هــای  الســتیک های  و  می شــوند  خــورده  آج 
می بیننــد.  آســیب  آج  وســط  قســمت  از  عقــب 

  
 فشــار بــاد زیــاد و فشــار بــاد کــم هــر دو باعــث آســیب 
بــودن  پاییــن  می شــوند.  الســتیک ها  بــه  رســاندن 

فشــار بــاد در هنــگام رانندگــی باعــث اصطــکاک بیشــتر 
ــش از حــد در الســتیک  ــرارت بی ــد ح و در نتیجــه تولی
می شــود و عمــر الســتیک را بــه شــدت کاهــش می دهــد. 
اگــر الســتیک از دو طــرف خــورده شــود ولــی در بخــش 
میانــی ســالم بمانــد نشــانه کم بــودن فشــار باد الســتیک 
در طــول رانندگــی اســت و اگــر فقــط در وســط ســائیده 
ــت.  ــتیک اس ــاد الس ــار ب ــودن فش ــاد ب ــانه زی ــود نش ش

  
ــه خاطــر گــرم  ــی و ب  معمــوال بعــد از رانندگــی طوالن
ــر در  ــود، اگ ــاد می ش ــاد زی ــار ب ــتیک، فش ــدن الس ش
ــه شــده  ــاد الســتیک از حــد توصی ــت فشــار ب ــن حال ای
بیشــتر شــد نبایــد آن را کــم کــرد، بایــد پــس از خنــک 
ــرد.  ــرل ک ــاد را کنت ــار ب ــاره فش ــتیک، دوب ــدن الس ش

  
ــودرو  ــوع خ ــه ن ــد ب ــتیک بای ــد الس ــگام خری  در هن
ــا  ــگ حتم ــرد. رین ــه ک ــگ توج ــوع رین ــن ن و همچنی
و  پهنــا  نظــر  از  و  باشــد  خــودرو  اســتاندارد  بایــد 
باشــد.  اســتاندارد  الســتیک  مشــابه  رینــگ  قطــر 

  

ــوب  ــدون تی ــگام اســتفاده از الســتیک های ب ــد هن  بای
ــط  ــوع الســتیک ها را فق ــن ن ــه ای ــرد ک ــه ک ــا توج حتم
می تــوان روی رینــگ مناســب آن اســتفاده کــرد و 
رینــگ نبایــد تعمیــر و یــا جوشــکاری شــده باشــد

مختلــف  اندازه هــای  بــا  الســتیک ها  از  اســتفاده   
رادیــال  مثــال  عنــوان  )بــه  متفــاوت  مارک هــای  و 
ــن کار  ــت. ای ــتباه اس ــور اش ــک مح ــی( در ی ــا معمول ی
بــه خطــر  را  بــاال  در ســرعت های  امنیــت خــودرو 
ــاختار متفــاوت  ــتیک های بــا س ــدازد چــون الس می ان
نظــر  از  مختلــف  شــرکت های  ســاخت  حتــی  و 
ــد.  ــرق دارن ــر ف ــا یکدیگ ــتیک ب ــای الس ــاع و پهن ارتف

  
ــد چــون  ــم می کن ــر الســتیک را ک ــار ســنگین، عم  ب
بــه نســوج الســتیک بیــش از انــدازه فشــار وارد می شــود. 

  
 فشــار بــاد الســتیک خــودرو بایــد بــه انــدازه ای 
ــه  ــه ســازنده اتومبیــل توصی باشــد کــه از طــرف کارخان

ــم  ــور منظ ــه ط ــد ب ــتیک ها را بای ــاد الس ــده اســت. ب ش
ــد  ــده نباش ــن ش ــد تعیی ــر از ح ــه کمت ــرد ک ــی ک بررس
زیــرا در ایــن صــورت حــرارت زیادتــری تولیــد می شــود 
ــت  ــتیک اس ــمن الس ــن دش ــرارت بزرگ تری ــن ح و ای
و عــاوه بــر آن فرســایش الســتیک را از دو طــرف 
ــرد.  ــاال می ب ــوخت را ب ــرف س ــد و مص ــش می ده افزای

البتــه ایــن بــه آن معنــی نیســت کــه بایــد بــاد 
ــی  ــرا رانندگ ــوند زی ــته ش ــه داش ــاال نگ ــتیک ها ب الس
دیگــر مطلــوب نخواهــد بــود. بنابرایــن در شــرایط 
ــت  ــرد اس ــه س ــی ک ــتیک وقت ــاد الس ــار ب ــی فش معمول
ــد.  ــده باش ــه ش ــدازه توصی ــان ان ــه   هم ــت ب ــد درس بای

 
و  دار  تــاب  پوســیده،  زده،  زنــگ  رینگ هــای  از   
جوشــکاری شــده نبایــد بــه هیــچ وجــه اســتفاده شــود.

 
ســالم  از  بایــد  طوالنــی  مســافرت های  از  قبــل   
ــل  ــان حاص ــاس اطمین ــرخ و زاپ ــتیک ها، چ ــودن الس ب
شــود. هــرگاه عمــق آج الســتیک کمتــر از یــک و 
نیــم میلیم تــر شــد الســتیک بایــد تعویــض شــود. 

  

 حــرکات غیــر عــادی خــودرو از قبیــل کشــیده 
ــدی  ــد ج ــرزش را بای ــا ل ــرف و ی ــک ط ــه ی ــدن ب ش
ــد.  ــودرو برآم ــی خ ــص فن ــع نق ــدد رف ــت و در ص گرف

مرتبــاً  بایــد  را  خــودرو  الســتیک های  آج  عمــق   
بررســی و کنتــرل کــرد، بهتــر اســت قبــل از اینکــه کامــا 
الســتیک صــاف شــود از زیــر خــودرو خارج شــود تــا از به 
مخاطــره افتــادن ســامتی سرنشــینان جلوگیــری شــود. 

  
ــد و  ــف باش ــی متوق ــدت طوالن ــرای م ــودرو ب ــر خ  اگ
مــورد اســتفاده قــرار  نگیــرد، بهتــر اســت الســتیک ها از 
زیــر خــودرو خــارج شــده و بــا جــک زدن از قــرار گرفتــن 
ــتیک ها جلوگیــری شــود. ــنگینی خــودرو روی الس س

 
 الستیک ها باید به صورت تیغه ای انبار و نگهداری شوند. 

  
ــرض  ــاز و در مع ــط ب ــتیک در محی ــرار دادن الس  از ق
تابــش مســتقیم نــور خورشــید به شــدت جلوگیری شــود. 

 الستیک ها را نباید در نزدیک منبع گرمایی و مواد شیمیایی 
قرار داد. 

قسمت اول
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کيا استينگرگل سرسبد خودروهای کيا

GT راز پشت پرده سدان زيبای

ســاخت کيــا اســتينگر روايــت يــک شــور و اشــتياق اســت، طراحــي و مهندســي ايــن خــودرو 
در ســر حــد کمــال بــوده، اســتينگر نشــان از تحقــق رويايــي طوالنــي مــدت بــراي تيــم طراحي 
کيــا اســت. طراحــي خيــره کننــده و عملکــرد خاقانــه آن در يــک نــگاه قابــل روئيــت اســت. 
از نشــانه هــاي خــاص بــودن کيــا اســتينگر بــه طراحــي منحصــر بــه فــرد آن کــه تــا بــه حــال 

کيــا بــه خــود نديــده اســت بــر مــي گــردد.
ــوم و آلبــرت  ــام هــای پيتــر شــراير، گرگــوري گيل ــه ن ــي، ب ــا شــهرت جهان ــا ب ــام آوران کي ن
ــد و شــکي نيســت  ــراي کانســپت خودروهــا زحمــت کشــيده ان ــن اســت، ســال هــا ب بيرم
نتيجــه نهايــي همــکاري شــان بــا لبخنــد رضايتــي بــر روي تــک تــک طــرح هــا نقــش بســته 

اســت.
عاقــه منــدان بــه خــودرو در سراســر جهــان، ممکــن اســت در خصــوص جزئيــات و 
مشــخصات فســت بــک بــا ارزش کيــا مطلــع باشــند، امــا طراحــي پنهــان زيــادي وجــود دارد 
کــه کيــا اســتينگر را بســيار خــاص مــي کنــد. در ادامــه بــه جزئياتــي در خصــوص داســتان 

ــت. ــم پرداخ ــتينگر خواهي ــا اس ــي کي ــرده طراح ــت پ پش

 نماد خودرويی با کيفيت
ــت و اســپرت  ــری از ظراف ــی نظی ــه ســطح ب ــا توجــه ب ب
ــای  ــر مبن ــور ب ــوای موت ــودرو، ورودی ه ــن خ ــودن ای ب
خودروهــای گــرن توریــز دهه 1970 طراحی شــده اســت.
ــود در  ــای موج ــام از نماده ــا اله ــا ب ــی کی ــم طراح تی
گذشــته، تاکیــد زیــادی بــر روی تعــادل و تناســب 
بدنــه ی اســتینگر دارنــد. طراحــی ســدان اســپرت 
ــوا دارد. ــان ه ــر جری ــی در براب ــت پایین اســتینگر، مقاوم
عــرض، ارتفــاع و حتــی پنــل هــای مســتقل آن از 
کارائــی  آوردن  بدســت  در جهــت  پیچیــده  اشــکال 
و  کــم  ارتفــاع  حتــی  اســت،   شــده  طراحــی  بــاال 
چــرخ  محــور  از  جلــو  چــرخ  محــور  زیــاد  فاصلــه 
عقــب از هواپیمــا الهــام گرفتــه شــده اســت و ایــن 
ــای  ــال ه ــودرو، از ب ــب خ ــه در عق ــت ک ــی اس در حال
ــی  ــرد آیرودینامیک ــردن عملک ــاال ب ــت ب ــب در جه عق
اســت. شــده  اســتفاده  درگ  نیــروی  کاهــش  بــا 
ــت  ــردی امــا شــیک، حال ــا ایــن تصمیــم طراحــی کارب ب
ــک  ــم رخ فســت ب ــض اســتینگر و نمــای نی پهــن و عری
بــراق و قابــل توجــه، تعــادل مطلوبــی بیــن شــیک 
ــی  ــری تهاجم ــال ظاه ــن ح ــودن و در عی ــس ب و لوک
ــم  ــیار مه ــپرت بس ــواری اس ــودرو س ــک خ ــرای ی ــه ب ک
اســت ایجــاد کــرده اســت. مــدل منحصــر بــه فــرد کیــا

کیــا اســتینگر یــک گرنــد تــورز زیبــا اســت، کــه 
اســت.  کیــا  بــراي  جدیــد  خودرویــي  کاس  یــک 
ــم  ــیبي مای ــا ش ــز ب ــتینگر نی ــا اس ــقف کی ــي س طراح
ــک  ــا ی ــه ب ــت ک ــده اس ــرا ش ــتاندارد اج ــي اس و حالت
ــاي در  ــا انته ــو ت ــار پنجــره جل ــی، از کن ــوار آلومینیوم ن
ــرات  ــي از نظ ــات طراح ــن جزئی ــه دارد. ای ــب ادام عق
ــه  ــاال ب ــي از ب ــي وقت ــه حت ــد ک ــي آی ــرایر م ــر ش پیت
ــگاه مــي کنیــد کامــا قابــل تشــخیص اســت.   خــودرو ن
دریچــه هــاي دیگــري بــر روي بخــش هــاي دیگــر خودرو 
قابــل روئیــت اســت کــه مــي تــوان بــه جلــو پنجــره پــوزه 

 پيتر شراير؛ طراح ارشد، کيا موتورز

 گرگوری گيوم ؛ طراح ارشد کيا موتورز در اروپا

 آلبرت بيرمن، رييس بخش مهندسی کيا

ــرد. ــاره ک ــب اش ــپر عق ــاي روي س ــه ه ــري و دریچ بب
گرگــوری گیــوم در جــاي گفته اســت ویژگي مــورد عاقه 
ــاي  ــاي انته ــه شــبیه انحن ــاي روي خــودرو ک ــن انحن م
ــي  ــه دارای طراح ــد ک ــي باش ــت، م ــابه اس ــري نوش بط
 خطــوط منحنــي کــه چشــم را از خطــوط کنــاري به عقب 
ــن  ــد. در همی ــي کن ــت م ــتینگر هدای ــک اس ــت ب فس
 حــال، مجموعــه چــراغ هــاي جلــو LED و خطــوط روي 
آئینــه هــاي جانبــي، نشــان از آن دارد کــه کیــا اســتینگر 
گل سرســبد طراحــي هــاي کیــا اســت. رنــگ نگین شــرق
ــتینگر  ــا اس ــاره کی ــد درب ــردم بای ــه م ــزي ک ــن چی اولی
بــه آن توجــه کننــد، رنــگ روشــن و پــر جنــب و 
 جــوش ایــن خــودرو اســت. در حــال حاضــر، رنــگ 
High Chroma Red، رنــگ محبــوب در میــان 

ــه  ــز عاق ــگ قرم ــف رن ــه طی ــه ب ــت ک ــي اس طرفداران
محبــوب،  رنــگ  پــرده  پشــت  راز  اســت.  دارنــد، 
ــس  ــه منعک ــگ ک ــره اي رن ــودر نق ــن از پ ــر ای ــاوه ب ع
ــگ  ــت. کار رن ــده اس ــتفاده ش ــت، اس ــور اس ــده ن کنن
خــودرو را نیــز بــا یــک پوشــش شــفاف قرمــز بــه 
رنــگ  حتــي  و  معمولــي  شــفاف  پوشــش   جــاي 
تیــره تــر بــه پایــان مــي رســاند. کیــا اســتینگر ســرانجام 

ــر جاسوســي، در  ــزر و تصاوی ــن تی ــس از انتشــار چندی پ
نمایشــگاه خــودروي دیترویــت رونمایي شــد. ایــن خودرو 
بــه عنــوان اولیــن خــودروي ســواري فســت بــک توســط 
کارخانــه کیــا کــره ســاخته شــده اســت، ایــن مــدل بــه 
ــب توجــه، متشــکل  عنــوان یکــي از جذابیــت هــاي جال
ــراي برتــري در طراحــي اســت. از متخصصــان صنعــت ب
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 تويين توربو ها

همان طور که از نام این سیســتم معلوم است، تویین توربو به 
معنی حضور دو توربو شارژر بر روی یک پیشرانه است تا به این 
ترتیب بتوان عملکرد و راندمــان باالتری از موتور گرفت. البته 
قابل ذکر اســت که حتی بیشــتر از دو توربو شارژر نیز بر روی 
پیشرانه ها ممکن است نصب شود که این قبیل پیشرانه ها تعداد 

انواع چيدمان توربوشــارژرها را بشناســيد
روايتي ديگر از پرخوران ها

امــروزه توربو شــارژر ها و سوپر شــارژرها بــه يکی از شناخته شــده ترين سيســتم های موجود در 
خــودرو هــا تبديل شــده اند و افزايش اســتفاده از آن ها باعث شــده اســت تا بســياری از افراد 
اطاعــات دقيقی از اين سيســتم های پرخوران پيشــرانه داشــته باشــند. ولی جــدا از اين که کار 
و روش پرخوران کــردن پيشــرانه ها توســط ايــن سيســتم ها، ثابــت و يکی اســت امــا روش های 
متفاوتــی بــرای ترکيب توربو شــارژر ها و حتی ســوپر شــارژرها وجــود دارد که باعث می شــود تا 
توربو شــارژر ها در عين داشــتن يک روش کارکرد اما ترکيبات مختلفی به خود بگيرند تا هر کدام 
ويژگی هــای خاص خــود را به نمايش بگذارند. در ابتــدا بايد ذکر کنيم که در متــن، منظور از دور 
گرفتن توربو شــارژر، افزايش ســرعت دورانی کمپرســور آن اســت و چون سيســتم کاری توربو 
کامپاوند هــا بــه تنهايی نياز به فضای زيــادی دارد، آن را در فرصت های ديگری بررســی می کنيم.

انگشت شماری در دنیای خودروسازی دارند. اما وجود دو توربو 
شارژر بر روی موتور می تواند هم به صورت موازی باشد و هم به 
صورت سری که بیشتر به نوع پیشرانه و آرایش سیلندر های آن 
باز می گردد. به این معنی که معموال برای موتور های خورجینی 
دو توربو شــارژر استفاده می شــود که هر کدام از آن ها وظیفه 
دارد تا یک بلوک موتور را پرخــوران کند. این نحوه قرارگیری 
توربو شــارژر ها را موازی می گویند. اما ممکن است بر روی یک 
پیشــرانه خطی دو توربو شــارژر نصب شود که این کار معموال 
توسط تیونر های خودرویی انجام می شود تا بتوان یک پیشرانه را 
به نهایت بازدهی آن رساند. این نحوه استفاده از دو توربو شارژر 
را به صورت ســری می گویند. البته همان طور که گفته شــد 
پیشرانه های کمی به این صورت ساخته و تولید شده اند چرا که 
حضور دو توربو شارژر بر روی یک منیفولد خروجی، جای گیری 

و طراحی پیچیده ای خواهد داشت.

 توربو شارژر ترتيبی

یکی از مهم ترین ایرادات توربو شــارژر ها در ســکته آن هاست. 
سکته توربو شارژر به آن زمانی گفته می شود که هنوز سرعت و 
حجم گاز های خروجی از اگزوز به حدی نیست که کمپرسور این 
قطعه بتواند حجم کافی از هوا را برای پرخوران کردن پیشرانه به 
درون سیلندر ها بفرستد. به این ترتیب، پیشرانه در دور موتور های 
پایین چندان چابک نبوده اما به محض عبور از دور موتور خاص 
و سرعت گرفتن کمپرســور توربو شارژر، عمل پرخوران کردن 
موتور به نحوخوبی انجام می شــود. تا امروز راه های زیادی برای 
عبور از این مشــکل توربو شارژر ها روی کار آمده است که یکی 
از بهترین آن ها، توربو شــارژر ترتیبی اســت. در این روش از دو 
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    توربو شارژر ترتيبی

توربو شارژر با اندازه های کوچک و بزرگ استفاده می شود. نوع 
کوچک تر چون با حجــم هوای کمتری می تواند به دور کاری 
مناســب خودش برسد، پس زودتر و در دور موتور پایین تری به 
پرخوران کردن موتور می پردازد و با رســیدن به دور موتور های 
باالتــر و تامین حجم هــوای کافی برای توربو شــارژر بزرگ تر، 
عمل پرخوران به بهترین شکل انجام خواهد شد. نکته مهم در 
خصوص این سیستم در این است که هر دو توربو شارژر از ابتدا 
در حال چرخش و کار هســتند اما نوع کوچک تر چون زودتر به 
دور مناسبش می رسد، می تواند از دور موتور پایین تری سیلندر ها 
را شارژ کند. ضمن این که ممکن است بسته به طراحی موتور، 
توربو شارژر کوچک تر همیشه در مدار کاری باقی بماند و یا بعد 
از عبور از دور موتور خاصی، تغذیه آن از منیفولد خروجی قطع 

شــود تا تمام حجم هوای خروجی از اگزوز برای توربو شــارژر 
بزرگ تر مصرف شود.

 تويين شارژرها

همان طور که گفته شده اســت، یکی از مهم ترین مشکات 
توربو شارژر ها، سکته آن است. اما در مقابل سوپر شارژرها این 
عیب را ندارند و چون از ابتدا نیروی کاری خود را از میل لنگ 
موتور دریافت می کنند، می توانند در هر دور موتوری به شارژ 

کردن ســیلندر ها بپردازند. تویین شارژ کردن یک پیشرانه 
به اســتفاده هم زمان از سوپر شــارژر و توربو شارژر بر روی 
موتور گفته می شود. سوپر شارژر چون از ابتدا می تواند حجم 
هوای فشــرده کافی برای ســیلندر ها را تامین نماید، سکته 
توربو شارژر را از بین می برد. در ادامه نیز با دور گرفتن کافی 
توربو شــارژر، عمل پرخورانی موتور به بهترین شــکل انجام 
خواهد شد. تویین شارژر ها نیز استفاده های محدودی دارند 
و کمتر مورد استقبال شرکت های خودروساز قرار گرفته اند. 
نحوه قرارگیری سوپر شــارژر و توربو شارژر در مدار کاری نیز 
می تواند به دو صورت موازی و یا ســری باشد که آن هم باز 
به نوع پیشــرانه و آرایش ســیلندر ها و عوامل دیگر بستگی 

خواهد داشت. 

 تويين اسکرول توربو شارژر

این نوع توربو شــارژر ها تفاوتی بــا نمونه های دیگر ندارند و 
اختاف آن ها فقط در تغذیه آن هاســت. به این صورت که 
در تویین اســکرول ها، محل قرارگیری توربو شارژر بر روی 
منیفولد به گونه ای اســت که دو راه ورودی به توربو شــارژر 
وجود دارد و خروجی نیز به همین شــکل متغیر خواهد بود. 
بــرای مثال در موتــور های خطی چهار ســیلندر، گاز های 
خروجی ســیلندر های یک و چهار باهم و سیلندر های دو و 
سه نیز باهم وارد توربو شارژر می شوند. همین تغییر کوچک 
باعث می شــود تا گاز های خروجــی از اگزوز در حین ورود 
به توربو شــارژر دچار تداخل و آشــفتگی کمتری شوند و در 

نتیجه توربو شــارژر اثر کاری باالتــری پیدا کند تا جایی که 
حتی این توربو شــارژر هــا را در حد نمونه های دو توربو نیز 
قلمداد می کنند. رســیدن سریع تر به بوست مناسب، سکته 
کمتر، مصرف ســوخت پایین تر و... از مهم ترین ویژگی های 

این توربو شارژر هاست.

 توربو شارژر های مرحله ای

همان طور که از نام این روش پرخورانی معلوم است، در این 
شــیوه از دو توربو شارژر استفاده می شــود که یکی پس از 
دیگری روی کار می آید. پرخوران اولی در حال شــارژ کردن 
سیلندرهاست و توربو شارژر دوم، حرکتی ندارد. سپس با گذر 
از دور موتور معینی که در سیســتم تعریف شده است، شیر 
ورودی گاز های اگزوز به سمت توربو شارژر دوم نیز باز شده 
و این پرخوران هم اقدام به شــارژ کردن ســیلندر ها خواهد 
کرد. توربو شــارژر اولی می تواند بسته به تعریف آن همیشه 
در مدار کاری باشــد و یا تغذیه آن از دود های خروجی بعد 
از وارد مدار شــدن توربو شارژر دوم، قطع شود تا باز در زمان 

نیاز وارد مدار کاری شود.
این نحوه اســتفاده دو مزیت کلی دارد که یکی سکته کمتر 
توربو شارژر به خاطر قرارگیری تمام حجم دود خروجی برای 
یک توربو شــارژر در زمانی اســت که دور موتور باال نیست و 
حجم گاز های خروجی کم اســت و دیگری استهاک کمتر 
سیســتم به خاطر استفاده از توربو شــارژر دوم در زمان نیاز 
اســت. البته این روش نیز اســتفاده کمتری از نمونه تویین 

توربو دارد. 

    توربوشارژر هندسه متغير

 توربوشارژر هندسه متغير

همان طور که از نام این نوع توربو شارژر بر می آید، هندسه فضای 
داخلی کمپرســور آن می تواند تغییر کند. این کار باز هم برای 
کاهش سکته توربو شارژر صورت می گیرد و توسط یک بازو و پره 
هایی داخل فضای کمپرسور انجام می شود. در زمانی که دور موتور 
پایین است، پره ها جمع شده و فضای اطراف پروانه کمپرسور را 
کاهش می دهند تا به این صورت، هوایی که به ســمت سیلندر 
ها می رود، فشرده تر شود. با افزایش دور موتور و سرعت گرفتن 
پروانه کمپرسور، پره ها توسط بازوی عملگر باز می شوند و فضای 
بیشتری برای حضور هوا درون کمپرسور فراهم می شود و به این 
شکل، شارژ کردن سیلندر ها در دور موتور های باال نیز به بهترین 
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۵ طرز تفکر مضر برای سالمت روان 

بــه گفتــه موسســه ملــی بهداشــت روان ، از هــر ۵ آمريکايــی يــک نفــر از بيمــاری و 
ــان  ــود را پنه ــکات خ ــراد مش ــتر اف ــال، بيش ــا اينح ــرد. ب ــج می ب ــی رن ــکات روان مش
می کننــد و دوســت ندارنــد ســاير افــراد از آن آگاهــی داشــته باشــند. ايــن افــراد يا از 
وجــود بيمــاری خجالــت می کشــند و يــا اينکــه نمی داننــد چــه کاری بايــد انجــام دهنــد.

متاســفانه بيشــتر افــراد زمانــی کــه متوجــه بيماری خــود می شــوند، حس شــرمندگی يا 
عصبانيــت نســبت بــه خــود دارنــد. همچنيــن ايــن افــراد از قضاوت هــای ســايرين نيــز 
می ترســند. آنهــا از اينکــه دوســتان خــود را از دســت بدهنــد و يــا رابطــه ی خوبــی بــا 

ديگــران نداشــته باشــند نگــران و ناراحت انــد.
 اگرچــه بيشــتر افــراد در جوامــع امــروزی از بيماری هــا و مشــکات روانــی آگاهــی کافی 
دارنــد امــا هنــوز مبتــا شــدن بــه اين نــوع بيماری ننگــی بــرای افــراد اســت. از آنجايی 
کــه اشــتباهات و تصــورات غلطــی در مورد چنيــن بيماری هايــی وجــود دارد، اميدواريم 
بتوانيــم در ايــن مقالــه آگاهــی بيشــتری در افــراد ايجــاد کنيــم. در زيــر ۵ چيــزی کــه 

می توانــد بــه ســامت روان آســيب برســاند را بررســی می کنيــم:
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 فکر کردن در شرايط مطلق
اغلــب اوقــات، افــراد مبتــا بــه اضطــراب و یــا افســردگی 
ــه ای را  ــچ ناحی ــا هی ــد. آنه ــر می کنن ــفید فک ــیاه و س س
بیــن ایــن دو در نظــر نمی گیرنــد و معتقــد هســتند 
کــه یــا از نظــر روانــی بیمارنــد و یــا اینکــه کامــا 
ســالم هســتند. اگرچــه شــما در حــال حاضــر، احســاس 
خوبــی نداریــد و از بیمــاری روانــی و روحــی رنــج 
می بریــد امــا ایــن بدیــن معنــی نیســت کــه شــما 
ــاد داشــته باشــید کــه هــر  ــه ی کامــا بیمــار هســتید. ب
ــه ســراغ شــما خواهــد  ــه آن بیندیشــید ب چیــزی کــه ب
ــد  ــد می توانی ــر کنی ــت فک ــدر مثب ــن هرچق ــد بنابرای آم
افســردگی، اضطــراب و اســترس را از خــود دور کنیــد و 
ــه  ــود را ب ــکار خ ــید. اف ــته باش ــری داش ــی راحت ت زندگ
چالــش بکشــید. از خــود بپرســید آیــا ایــن واقعــا صحیــح 
اســت ؟ در بیشــتر مواقــع افــکار می تواننــد کنتــرل بــدن 
ــعی  ــس س ــد. پ ــت بگیرن ــل در دس ــور کام ــه ط ــا را ب م
ــه  ــکار خــود ســوال های متعــدد بپرســید و ب ــد از اف کنی
ــی  ــود را جای ــراد خ ــتر اف ــه بیش ــید ک ــته باش ــاد داش ی

می دهنــد.  قــرار  ذهنــی  بیمــاری  و  بیــن ســامتی 
در حقیقــت، بــر اســاس یافته هــای وزارت بهداشــت 
ــکا  ــراد بزرگســال در آمری ــکا، تنهــا 17 درصــد از اف آمری
ســامت روانــی مطلــوب بــرای خــود در نظــر می گیرنــد.

 فرض بازنده بودن و يا اينکه هرگز نمی توانيد 
به سامتی روانی مطلوب دست يابيد

ــی  ــی و روان ــکات روح ــه دارای مش ــرادی ک ــتر اف بیش
ــرای همیشــه در ایــن وضعیــت  ــد کــه ب هســتند معتقدن
باقــی خواهنــد مانــد و هرگــز نــور امیــدی وجــود 
ــد  ــفید می توان ــیاه و س ــکار س ــن اف ــت. ای ــد داش نخواه
فــرد را نیــز بــه یــک انســان ناامیــد و ســیاه تبدیــل کنــد.
بنابرایــن اجــازه ی ورود ایــن افــکار بــه ذهــن را ندهیــد. 
ــر  ــد زمانب ــی می توان ــداری ذهن ــه پای ــیدن ب ــه رس اگرچ
ــراوان نیــاز داشــته باشــد امــا  باشــد و بــه تــاش ف
ــت  ــرای برگش ــی ب ــه راه ــت ک ــی نیس ــن معن ــن بدی ای
بــه زندگــی عــادی وجــود نــدارد. شــما می توانیــد 
ســامتی خــود را بــه طــور کامــل بدســت بیاوریــد 

ــود را  ــی خ ــرل زندگ ــد کنت ــد. بای ــد اراده کنی ــا بای ام
ــود  ــع خ ــه نف ــرایط را ب ــد ش ــد و بتوانی ــت بگیری در دس
تغییــر دهیــد. بــه یــاد داشــته باشــید کــه اعتقــاد 
ــک زندگــی  ــر شــما ی ــدن اســت اگ ــد دی داشــتن همانن
ــوع  ــن موض ــوید همی ــور ش ــا را متص ــالم و زیب ــاد، س ش
در واقعیــت نیــز برایتــان رخ خواهــد داد. هرگــز تســلیم 
نشــوید زیــرا هــر چیــزی در زندگــی ارزش تــاش را دارد.

 اعتقاد به اينکه نمی توانيد به تنهايی مشکل 
خود را بهبود ببخشيد

ــرد را  ــی ف ــت روان ــد وضعی ــا می توانن ــه داروه در حالیک
ــوارد دارای لیســت  ــن م ــا بیشــتر ای ــود ببخشــند، ام بهب
طوالنــی از مــواد مضــری هســتند کــه می توانــد عــوارض 
ــتر  ــن بیش ــد. همچنی ــته باش ــرد داش ــر روی ف ــی ب جانب
ــتر  ــتند، بیش ــاد آور هس ــدت اعتی ــه ش ــا ب ــن داروه ای
ــختی  ــه س ــد ب ــتفاده می کنن ــا اس ــه از آنه ــرادی ک اف
ــده  ــام ش ــات انج ــوند. مطالع ــارج ش ــد از آن خ می توانن
ــیار  ــواس بس ــز ح ــه و تمرک ــه مراقب ــد ک ــان می ده نش

موثــر تــر از دارو بــوده و می توانــد اثــرات معجــزه آســایی 
در درمــان اضطــراب و افســردگی داشــته باشــد. همچنین 
یــک رژیــم غذایــی ســالم و متعــادل، ورزش، روابط ســالم، 
ــاری  ــد بیم ــی می توان ــک شــغل خــوب و خــود مراقبت ی
ــتید  ــد هس ــیار قدرتمن ــما بس ــد. ش ــر کن ــی را بهت روح
بنابرایــن بــه جای اســتفاده از داروهای شــیمیایی، ســبک 
ــود  ــاهد بهب ــد و ســپس ش ــر دهی ــود را تغیی ــی خ زندگ
ــادگی! ــن س ــه همی ــید. ب ــود باش ــی خ ــکات روح مش

 زمانی که به کمک نياز داريد از کسی کمک 
نمی گيريد

ــورد مشــکات روحــی وجــود  ــه در م ــی ک ــر ننگ ــه خاط ب
ــد  دارد، بیشــتر بیمــاران احســاس شــرمندگی و تــرس دارن
و بــه همیــن خاطــر نیــز از کســی درخواســت کمــک 
ــد و بعــد از حــاد  ــج می برن نمی کننــد. آن هــا در ســکوت رن
شــدن مشــکل بــه یــک فــرد متخصــص مراجعــه می کننــد. 
بــا ایــن حال، شــما نبایــد به خاطــر اضطــراب و یا افســردگی 
ــراد  ــتر اف ــرا بیش ــید زی ــته باش ــرمندگی داش ــاس ش احس
ــی را در  ــن بیماری های ــه  ی چنی ــه تجرب ــال در جامع بزرگس
ــه  ــاد بگیریــد کــه ب طــول زندگــی خــود داشــته اند. بایــد ی
تنهایــی نمی توانیــد بــا تمامــی مشــکات زندگــی بجنگیــد.
دوســتان، آشــنایان و حتــی یــک پزشــک می توانــد بــه شــما 
کمــک کنــد تــا حــس بهتــری داشــته باشــید. شــک نکنید.

 احساس پستی در مقابل ديگران داريد
ارزش  شــما  کــه  باشــید  داشــته  خاطــر  بــه  بایــد 

ــر  ــانی ب ــر انس ــد. ه ــران نداری ــه دیگ ــبت ب ــری نس کمت
روی کــره خاکــی، دارای ارزش واالیــی اســت. خــود 
ــه شــما  ــن موضــوع ب ــرا ای را دوســت داشــته باشــید زی
داشــته  ســریع تری  درمــان  رونــد  می کنــد  کمــک 
باشــید. اضطــراب، افســردگی و اســترس بــه دالیــل 
ــواس،  ــز ح ــا تمرک ــد ام ــر می کن ــراد را درگی ــدد اف متع
ــروع  ــد ش ــود می توان ــه خ ــق ب ــت و عش ــن واقعی پذیرفت
ــراد  ــاد داشــته باشــید کــه ســایر اف ــه ی درمــان باشــد. ب
ــند،  ــته باش ــکل را داش ــن مش ــت همی ــن اس ــز ممک نی
هــر کســی ممکــن اســت بــا مشــکلی در زندگــی مبــارزه 
ــه  ــچ کــس ارزش بیشــتری نســبت ب ــن هی ــد، بنابرای کن
ــما  ــمارید. ش ــت نش ــود را پس ــز خ ــدارد. هرگ ــری ن دیگ
ــود  ــرای خ ــی ب ــه حق ــراد جامع ــایر اف ــد س ــز همانن نی
ــی  ــکات روح ــتن مش ــر داش ــه خاط ــن ب ــد بنابرای داری
ــراد در  ــتر اف ــد. بیش ــروم نکنی ــق مح ــن ح ــود را از ای خ
ــا  ــوند ام ــه می ش ــی مواج ــکات مختلف ــا مش ــی ب زندگ
ــد  ــرد ب ــک ف ــه ی ــا ب ــل آنه ــث تبدی ــوع باع ــن موض ای
و پســت نخواهــد شــد. در حقیقــت، ایــن مشــکات 
ــا  ــم، زیب ــوی، محک ــک انســان ق ــه از شــما ی هســتند ک
ــته  ــر داش ــه خاط ــازند. همیشــه ب ــی می س ــد وجه و چن
باشــید کــه المــاس حاصــل فشــار بیــش از حــد اســت و 
همیــن امــر نیــز آن را بــه ســنگی قیمتــی تبدیــل کــرده 
ــد  اســت. جنگــی کــه در درون شــما وجــود دارد می توان
شــما را بــه یــک فــرد بــا ارزش، مناســب وشــجاع 
ــاور داشــته باشــید. اجــازه  تبدیــل کنــد. پــس خــود را ب
ــد. ــما بکاه ــی ش ــکات از ارزش درون ــن مش ــد ای ندهی
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اطلس خودرو ، در سطح عامليت ها برگزار کرد
طرح سرويس کلينيک تابستانه 96 )ويژه رمضان(

واحــد خدمــات پــس از فــروش شــرکت اطلــس خــودرو در تابســتان 96، در نهميــن ســال فعاليــت 
خــود بــا برگــزاري طــرح ســرويس کلينيــک تابســتانه، آمادگــي و حمايــت خــود را بــه مشــتريان کيــا 
بــراي چندميــن بــار اعــام کــرد. ايــن طــرح کــه از تاريــخ 96/03/27 تــا تاريــخ 96/04/08 بــه 
ــه  ــژه در کلي ــاي وي ــف ه ــرايط و تخفي ــا ش ــتاني ب ــفرهاي تابس ــي س ــراي آمادگ ــه ب ــدت 2 هفت  م
ــل توجهــي از ســوي  ــود، مــورد اســتقبال قاب عامليــت هــاي اطلــس خــودرو پيــش بينــي شــده ب

مشــتريان قــرار گرفــت. 

گرد آوري:
 علي محمد شاملو
سمت:

 کارشناس 
خدمات ويژه

 خدمات وتخفيفات ارائه شده در طرح تابستانه
 بازدید فني رایگان سیستم تهویه مطبوع 

 بازدید فني رایگان سیستم سوخت رساني 
 تعویض رایگان کنیستر خودروهاي موهاوي 

20% تخفیف اجرت کلیه خدمات تعمیرگاهي )شامل 
خودروهاي شرکتي(

10% تخفیف اجرت کلیه خدمات تعمیرگاهي )شامل 
خودروهاي غیر شرکتي(

20%  تخفیف مکمل هاي  شستشوي سیستم سوخت 
رساني BG  )شامل کلیه خودروها( 

ــتقبال  ــا اس ــر ب ــار دیگ ــه ب ــا ک ــتریان کی ــي مش از تمام
بــرده،  نــام  طــرح  از  گیــري  بهــره  و  نظیــر  بــي 
اطمینــان خــود را بــه خانــواده اطلــس خــودرو بــه 
بــه عمــل مــي  اثبــات رســاندند، تقدیــر و تشــکر 
بــه  خــودرو،  اطلــس  شــرکت  ســان  بدیــن  آیــد. 
ــا  ــق ب ــران مطاب ــورز در ای ــده کیاموت ــا نماین ــوان تنه  عن
شــعار پشــتيبان، همچون خانواده در میان مشــتریان 
اطاع رساني طرح بازدید تخصصي - عاملیت 111 تهران / آرمنیانس                                                کیــا در کشــور عزیزمــان پــر رنگ تــر از قبل جلوه گر اســت.

اطاع رساني طرح بازدید تخصصي - عاملیت 101 تهران / محسنیان                                                 شروع طرح بازدید تخصصي تابستانه - عاملیت 131 تهران / سلماني                                                 شروع طرح بازدید تخصصي تابستانه - عاملیت 101 تهران / محسنیان                                                

ثبت درخواست مشتري - عاملیت 422 مشهد / سیاسي                                                

اتاق انتظار مشتریان - عاملیت 422 مشهد / سیاسي                                                

انجام تعمیرات در شرکت اطلس خودرو / تعمیرگاه مرکزی                                                

سالن تعمیرات - عاملیت 315 اصفهان / قنادیان                                                

انجام تعمیرات در شرکت اطلس خودرو / تعمیرگاه مرکزی                                            

سالن تعمیرات - عاملیت 443 سمنان / خسرواني                                                

بازدید تخصصی - عاملیت 251 قزوین / احمدی- نعمتی                                                

بازدید تخصصي - عاملیت 225 بابلسر / مقدم                                                بازدید تخصصي - عاملیت 614 خرمشهر / زیبا خودرو اروند نو                                                بازدید تخصصي - عاملیت 223 بابل / شرکت بزرگ روشن                                                

خودروهاي آماده تحویل - عاملیت 111 تهران / آرمنیانس                                                 خودروهاي آماده تحویل - عاملیت 131 تهران / سلماني                                                 تشریح خدمات ارائه شده - عاملیت 225 بابلسر / مقدم                                                

ثبت درخواست مشتري - عاملیت 134 تهران / میرزابیگي                                                 اخذ برگه نظر سنجی - عاملیت 313 اصفهان / امامی                                                

تشریح خدمات ارائه شده - عاملیت 112 تهران / حسیني                                                
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سمانه نورحسن                                                                                                    05/02
مجتبی اسکندري                                                                                                 05/03
حمید رسول زاده                                                                                                  05/03
محمد جباري                                                                                                      05/04
اکبر بیدوند                                                                                                         05/05
حسین باقري                                                                                                       05/06
امید محمدي اشیاني                                                                                             05/08
مطهره آقایي فتیده                                                                                               05/11
نسرین جعفری درگاه                                                                                             05/15
مجید کرمي جورابي                                                                                              05/19
مهدی ذوقیان                                                                                                      05/21
امیر شکوه نیا                                                                                                      05/22
حسن یزدي                                                                                                        05/23
حسین اجارستاقي                                                                                                 05/25
علیرضا رسولي سیروئي                                                                                           05/25
سعید مسرور                                                                                                       05/27
میثم خزائی                                                                                                        05/31

خانواده اطلس 24

خانم ها و آقايانتبريک تولد

مدیر محترم عاملیت 117/ تهران: جناب آقاي رضا سمیعي زفرقندي                                      05/01
مدیر محترم عاملیت 114/ تهران: جناب آقاي عبدالرضا محمدي طامه                                    05/10
مدیر محترم عاملیت 333/ قم: جناب آقاي اسماعیل آخوندي خضر آباد                                  05/10
مدیر محترم عاملیت 251/ قزوین: جناب آقاي یعقوب نعمتی                                               05/23
مدیر محترم عاملیت 443/ سمنان: جناب آقاي مهدی خسرواني                                           05/29
مدیر محترم عاملیت 615/ خوزستان: جناب آقاي وحید مدنیان محمدی                                 05/29
مدیر محترم عاملیت 341/ همدان: جناب آقاي حبیب اله فرهادی فر                                      05/30

25عامليت هاي مجاز

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1396/0۵/01

    همکار گرامي: پويا حدادی کاهی 

پيوندتان  مبارک
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