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فهرست

سر مقاله

حمايت با كیاموتورز،  پرش با اسنوبرد

سال 2010 و داستان پیشرفت مداوم كیاموتورز

هشدار:  از مسیر منحرف نشويد!

اپتیما و اسپورتیج 2011؛ بهترين خودروهاي مدل جديد 

نامیده شدند 

عملكردسیستم هاي روشنايي درخودروهاي  امروزي

كیا كادنزا ، بهترين سدان خانوادگي سال 2010

Kia soul، گرازي با يک كوله پشتي!

به روز بودن خودروها و جلب رضايت مشتريان ويژگي

 اصلي اطلس خودرو است.

گردهمايی نمايندگان خدمات پس از فروش اطلس خودرو با 

مديران شركت به توتال

برگزاري اولین بازديد تخصصي موتورهاي سراتو

فهرست    عاملیتهای  مجاز
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اطلس خودرو، درآستانه فصلي نو
اكنون مي توان صداي دور شدن قدم هاي  از هم  نوروز در راه است و 
زمستان و آواز خوش بهار را شنيد. بهار، فصل نوازش زمين و طراوت 
طبيعتي كه انسان را همواره به فكر واداشته است. با نگاهي به طبيعت  
شگفت و بالنده می توان از این معلم بزرگ پند گرفت و لباسی نو به ذهن و 

دل و اندیشه ها پوشاند.
اطلس خودرو در آستانه سال نو، آرزوي بهاري خوش برایتان دارد و اميد 
كه شكوفه دل هایتان بر قامت هميشه بهار كياموتورز بدرخشد و زینت 
بخش آن باشد. بهار ما، همانا خشنودي و رضایت مشتریان و لبخند آنها 

برگ هاي سبز و پرطراوتش است.
خدا را شاكریم كه باغ پر درخت اطلس خودرو هميشه بهار بوده است و 
هيچ زمستاني به خود ندیده، چرا كه نگاه سرشار از اعتماد و گرماي پر مهر 
دستان مشتریان وفادارمان هر برفي را آب و هر سرمایي را مطبوع می كند. 
اگر كياموتورز امروز چون ستاره اي آتشين در آسمان صنعت خودرو 
اعتماد مشتریان هوشمند خود  مي درخشد، نور و فروغش را مدیون 

می باشد.
كيا امروز تبدیل به یك برند جهاني شده و بي گمان این را مدیون مشتریان 
با ذكاوت خود است. اداي دین به مشتریان جز با تالش روز افزون و هرچه 
بيشترمدیران، مهندسان، طراحان و همه اعضاء خانواده جهاني كياموتورز 

تحقق نخواهد یافت.
اطلس خودرو به عنوان نماینده رسمی كياموتورز در ایران، آنچه را كه 
هميشه و در همه حال مدنظر قرار داده است، رضایت، خشنودي و اعتماد 
مشتریان بوده است. این نگاه آسوده و پرفروغ مشتریان است، كه راه 

رسيدن ما تا قله هاي بلند صنعت خودرو را روشن نگاه مي دارد. 
راستای   در  بي وقفه  و هميشگيمان، تالش  به مشتریان همدل  ما  عيدي 
ارائه خودروهای روز دنيا و نيز خدمات پس از فروش در خور هموطنان 
ارجمندمان است تا بتوانيم رفاه، امنيت و آسودگي هرچه بيشتر آنها را 
تامين نمائيم. اميد كه عيدي آنها به خانواده بزرگ كيا نيز، مثل هميشه لبخند 

رضایتمند و نگاه پرمهرشان باشد. 
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مرحله  شد.  برگزار  مرحله  دو  در  مسابقه 
اول GRABLACK در ساعت 11 صبح، با 89 
آغاز  داور  چهار  قضاوت  و  شركت كننده 
شد و در پایان 30 نفر به مرحله نهایي راه 

پيدا كردند.
بين مراحل مسابقه حركات نمایشي توسط 
اسكي بازان حرفه اي اجرا شد كه 
بازدید كنندگان را بيش از پيش به 
مرحله  پایان  از  پس  آورد.  وجد 
توسط  رقابت ها  جوایز  نهایي، 
دیزین  پيست  مجموعه  مدیریت 
به  اسكي  ورزش  پيشكسوتان  و 

نفرات برتر اهداء شد.

برندگان جوايز
از  انبوهی  حضور  با  مسابقات 
مانژ  سه  در  و  كنندگان  شركت 
برگزار شد. اسامی برندگان به این 

ترتيب بود:
در مانژ آخر "امين حيدری" رتبه 
نخست را به دست آورد و جایزه 
از  را  ریالی  ميليون  پانزده  نقدی 
آن خود كرد. "حميد خودسيانی" در جایگاه 
دوم ایستاد و ده ميليون ریال جایزه نقدی 
گرفت و "شهاب قربانی" و "شهاب محمدی" 
و  كردند  كسب  را  سوم  رتبه  مشتركا  هم 
ميليون  سه  نقدی  جایزه  برنده  كدام  هر 

ميان ش��ور و حرارتی ك��م نظير در ميان 
بي��ش از 1500 ورزش��كار و عالق��ه مند 

برگزار  ش��د.
از نخستين ساعات صبح  پيست،  در محل 
صف هاي ثبت نام مملو از جمعيت شده بود 
و ورزشكاران از هر سن و جنسيتي شانس 

دریافت  البته  و  مقام  كسب  براي  را  خود 
مي كردند.  امتحان  مسابقات  نقدي  جوایز 
خيلی ها هم با خودرو های كياموتورزشان 

به محل پيست آمده بودند.

ورزش هاي زمس��تاني یكي از جذابيت هاي 
انكار ناپذیر روزهاي س��رد و برفي اس��ت. 
ششم اسفند ماه89، ش��ركت اطلس خودرو 
)نماینده رس��مي كياموت��ورز در ایران( و 
شركت گلس��تان با تعهد هميشگي خود به 
حمای��ت از فعاليت ه��اي اجتماعي، فرهنگي 

و  عالقمن��دان  ورزش��ي،  و 
طرفداران رشته اسنو برد را 
در پيست اسكي دیزین گرد 

هم آوردند. 
با اینكه تنها دو دهه از پيدایش 
در   Snowboard برد  اسنو 
رشته  این  می گذرد،  جهان 
طرفداران  امروز  ورزشی 
زیادی در بين جوانان ایرانی 
هيجان  و  زیبایی  كرده.  پيدا 
همراه با تكنيك خارق العاده 
ورزشكاران  باالی  هوش  و 
این رشته، بی تردید جذابيت 
دو  را  زمستانی  ورزش  این 

چندان می كند.

رقابتي هیجان انگیز و پرشور
طرف��داران  و  اس��نوبرد  دوس��تداران 
كياموتورز، ششم اسفند ماه از همه جا گرد 
هم آمدند و مس��ابقات پرش با اسنوبرد در 

حمايت با كیاموتورز،  پرش با اسنوبرد
گزارشی از برگزاری مسابقات اسنوبرد در ديزين با اسپانسرينگ كیا

این  جوایز  شدند.  ریالي  هزار  پانصد  و 
دوره از مسابقات توسط برخي از مدیران 
پيشكسوتان  و  خودرو   اطلس  گلستان، 

ورزش اسكی به نفرات برتر اعطا شد.
جایزه چهارم هم به "پوریا هادیانی"، كم سن 
و سال ترین شركت كننده مسابقات اهدا و 
این ورزشكار جوان هم برنده جایزه نقدي 
دو ميليون ریالی شد. "امير علی باقرزاده" 

و "محمد رضا هدایتی" هم به ترتيب جایگاه 
های بعدی را به دست آوردند. باید به این 
تنها  خرازی"،  "هدیه  كه  كنيم  اشاره  هم 
شركت كننده بانوی این مسابقات بود كه به 
مرحله نهایی راه یافت. او نيز در پایان مورد 
پانصد  و  ميليون  یك  و  گرفت  قرار  تقدیر 

هزار ریال جایزه نقدي به دست آورد.
از  كه  تيوب  با  بولينگ  تفریحي  مسابقه 
نيز، در  بود  این رویداد  برنامه هاي جانبي 
اوج هيجان حاضرین برگزار شد و جوایزي 

هم به برندگان این مسابقه تعلق گرفت.

همه چیزعالي بود، همه راضي بودند
مدیر تبليغات مجموعه دیزین، نحوه برگزاري 
هر  از  را  اسنوبرد  با  پرش  مسابقات 
كرد  توصيف  باال  كيفيت  با  و  عالي  لحاظ 
و  شد  برگزار  خوبي  به  چيز  همه  گفت:  و 
و  كنندگان  شركت  بي نظير  استقبال  مورد 
تماشاچيان قرار گرفت و همه آنها راضي بودند.
"سيامك فرشچي" در گفت و گو با خبرنگار 
مسابقات  اینكه  به  اشاره  با  اطلس،  پيك 
بار بود كه  با اسنوبرد براي دومين  پرش 
برگزار  ایران  در  اسكي  ورزش  تاریخ  در 

براي  وهوایي  آب  شرایط  افزود:  مي شد، 
و  بود  عالي  بسيار  مسابقات  برگزاري 
بسيار  مسابقات  كه  داد  نشان  بازتاب ها 

موفق برگزار شد.
برگزاري  از  پس  كه  داد  توضيح  وي 
سوي  از  زیادي  تماس هاي  مسابقات، 
شركت هاي مختلف گرفته شده كه خواهان 

برگزاري مسابقاتي مشابه در امسال هستند.
كياموتورز  ساله  سه  حضور  به  فرشچي 
كرد  اشاره  دیزین  ورزشي  مجموعه  در 
كياموتورز  آنكه  با  و خاطر نشان ساخت: 
مجموعه  این  در  كه  بود  بار  اولين  براي 
مسابقه برگزار مي كرد، اما نحوه برگزاري 
بسيار حساب شده و هماهنگ بود و رقابت ها با 
كيفيت هر چه تمامتر برگزار شد. همه چيز 
طبق برنامه و جدول زمان بندي پيش رفت 

و حمایت ها كامل و بي نقص بود.

كیا همیشه در كنار جوانان است
هر  روزتر شدن  به  با  و  امروز  دنيای  در 
و  تكنولوژی  دنيای  در  بازاریابی  روزه 
رقابت، اسپانسرینگ در رقابت های ورزشی 
به یكی از برنامه های محبوب برای مدیران 
این  است.  شده  بدل  شركت ها  بازاریابی 
از  برخی  كه  رفته  پيش  جایی  تا  برنامه ها 
حال  در  مسابقات،  اسپانسر  شركت های 
حاضر تيم های اختصاصی خود را هم به 

مسابقات كشانده اند.
در  هميشه  كياموتورز  ميان  این  در 
گام های  خود،  صنعتی  فعاليت های  كنار 

و  جوانان  از  حمایت  در  شگرفی  بسيار 
و  برداشته  فرهنگ  اهالی  و  ورزشكاران 
هميشه سعی كرده است شور و نشاط را 
به هواداران خود و به همه جوانان ایرانی 
هدیه كند. برگزاری این مسابقات نيز گامی 

از گام های بی شمار كيا در این جهت بود.
به همين دليل است كه كيا موتورز یكی از 
جهان  اسپانسری  شركت های  فعال ترین 
ميان  از  می آید.  شمار  به   2010 سال  در 
داوطلبانه فرهنگی و  فعاليت های  بی شمار 
جام  در  حضور  به  می توان  كيا،  ورزشی 
عنوان  به  جنوبی  آفریقای   2010 جهانی 
و  مسابقات  اصلی  اسپانسر های  از  یكی 
مسابقات  Open تنيس استراليا اشاره كرد.

كه  هم  كياموتورز  تنيس  جام  مسابقات 
مرداد ماه 89 برگزار شد از جمله فعاليت های 

ورزشی اخير كيا در ایران است.
كيا نه تنها در صدد است از نظر تكنولوژي 
و فناوري خودرو سرآمد همگان باشد، بلكه 
به  جوانان  تشویق  و  حمایت  با  مي خواهد 
فعاليت هاي ورزشي و فرهنگي، روحي تازه 
به كالبد جامعه بدمد و نشاط و سرزندگي 

را به ارمغان آورد.
آري، كيا آینده اي روشن و سرشار از رفاه 
و سالمتي براي همه مي خواهد و به همين 
ورزشي  فعاليت هاي  از  حمایت  در  دليل 

پيشگام است.
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ب��ا اتخ��اذ نگ��رش 
محل��ي  "جهان��ي- 
سازي" كه به معناي 
تفكر جهاني همراه با 
محلي است،  عملكرد 
گام هاي بلندي جهت 
كارخانه هاي  ایجاد 
مناطق  در  تولي��دي 
توليد  اس��تراتژیك 
جهان  در  خ��ودرو 
برداش��ته است. به 
عنوان مثال، در سال 
2010 عمليات برپایي 
كياموتورز  كارخانه 
امریكا  جورجي��اي 
انجام شد كه آخرین 
تدبي��ر كي��ا ب��راي 
برنامه هاي  گسترش 
ب��وده  جهان��ي اش 
این  اس��ت. موفقيت 
نقش  و  تأسيس��ات 
كه  كنن��ده اي  تعيين 
در ب��ازار پر اهميت 
مي كند  بازي  امریكا 
را می ت��وان از قرار 
در  س��ورنتو  گيری 
صدر ج��دول فروش  
كيا موتورز طی یازده 
البته  ماه متوالی و  
رك��ورد  شكس��تن 
هزار  فروش ص��د 
دس��تگاه در س��ال 
ب��ه عن��وان اولي��ن 

محصول كيا در بازار آمریكا دریافت.
 به راس��تي كه 2010 س��الي به یاد ماندني 
براي كياموتورز بود و با حركت پر شتاب 
این برند در بازارهاي جهاني، به نظر نمي رسد در 
روند این پيش��روی وقفه اي ایجاد شود. در 
صورتي كه موفقيت ها و دس��ت آوردهاي 
س��ال 2010 در س��ال هاي آینده هم تكرار 
ش��وند، تعجب بر انگيز نخواهد بود كه كيا 
زودت��ر از زمان��ي كه همه م��ي پندارند در 
باالترین نقطه صنعت خودروسازي جهان 

بایستد.

بيش��تري     بخش��يد.
كياموتورز عالوه بر قرارداد فعلي كه براي 
حمای��ت از ج��ام جهان��ي 2014 در برزیل 
دارد، اخيراً اعالم كرده اس��ت كه اسپانسر 
جام جهاني 2018 و 2022 هم خواهد بود. به 
همين خاطر، كي��ا مجذوب كردن طرفداران 
فوتبال سراس��ر جهان در ده��ه آتي را در 

برنامه خود دارد.
از سوي دیگر، در سال هاي اخير كيا  موتورز 

ای��ن برند را ب��ه رده باالت��ري در صنعت 
خودروسازي سوق داد. براستي كه كيا این 
ده��ه را با  تحولي عظيم به اتمام رس��انده 

است.
در واق��ع، مي توان گفت ك��ه كيا موتورز به 
رده تعداد انگشت شماري از خودروسازان 
جهان پيوس��ته كه توليد ساالنه آنها باالي 
دو ميليون دس��تگاه اس��ت. این بدین معني 

با نگاهي به س��ال 2010، ش��اید به سختي 
بتوان یك فع��ال صنعتي را در كره جنوبي 
پيدا كرد كه این نكته را تكذیب كند "كيا موتورز 
حقيقتًا و به طور جدي تبدیل به یك خودرو 
ساز جهاني شده اس��ت". 2010 سالي بود 
كه كيا قلب هاي تع��داد فزاینده اي از مصرف 
كنن��دگان سراس��ر جهان را تس��خير كرد 
و كوش��ش یكپارچه خان��واده جهاني كيا 

سال 2010 و داستان پیشرفت مداوم كیاموتورز

از  انگشت شماري  تعداد  رده  به  كیا 
خودروسازان جهان پیوسته كه تولید 
ساالنه آنها باالي دو میلیون دستگاه 
است. اين بدين معني است كه كیا براي 
اولین بار به جرگه ده خودروساز برتر 

جهان خواهد پیوست. 

اس��ت ك��ه كي��ا براي 
اولي��ن بار به جرگه ده 
خودروساز برتر جهان 
در  پيوس��ت.  خواه��د 
س��ال 2005، از زماني 
كه آمار فروش جهاني 
محصوالت كيا از مرز 
ی��ك ميليون دس��تگاه 
به  این شركت  گذشت، 
واس��طه تاكيد قوي بر 
مقوله كيفيت و طراحي، 
مدیری��ت پ��ر تكاپوي 
برند و جهاني س��ازي 
از محرك هاي  تجارت، 
الزم براي پيشرفت پي در پي 

برخوردار شد.
بسياري از خودروهاي 
جدید و رقابت پذیر كيا 
واس��طه  به  اكنون  هم 
س��بك طراحي، كيفيت 
ایمني، امكانات رفاهي و 
تكنولوژي به روزشان، 
به عنوان صدر نش��ين 
رده خود مطرح شده اند. 
جه��ش عظيم��ي كه با 
پي��روزي محص��والت 
كيا در تع��داد عمده اي 
از آزمون هاي گوناگون 
انتخاب  آزم��ون  نظير 
خودروي سال رخ داده 
از  روشني  گواه  است، 
نحوه پيشرفت اساسي 
تنها طي  كيا موت��ورز 

چند سال كوتاه است.
هم اكن��ون نيز كي��ا خ��ود را در نيمه راه 
مس��ير توليد محصوالت در حال پيشرفت 
و تهاجمي اش كه از س��ال 2009 آغاز شده 
و تا 2012 نيز ادامه دارد، یافته اس��ت. این 
پيشرفت سریع در معرفي اخير نسل جدید 
محصوالت كيا، نش��انه اي اس��ت از این كه 
در دو س��ال آینده، یقينا خان��واده جهاني 
كي��ا هم��گان را بيش از پي��ش هيجان زده 
خواهد كرد؛ به خصوص در زمينه طراحي 
كه تاكنون محصوالت جدی��د كيا را برنده 
 "red dot" ، "if" چندین جایزه ارزنده مانند
آلمان و جایزه "طراحي برتر" امریكا كرده 

است.
عالوه بر این ه��ا، پش��تيباني مالي كيا از 
ج��ام جهان��ي 2010 آفریق��اي جنوبي به 
افزایش ش��هرت جهاني این برند س��رعت 

گرد آوري و ترجمه: آتوسا كيازر - سرپرست روابط  عمومي
 KIA PLAZA  :منبع                                                

قلب هاي  كیا  كه  بود  سالي   2010
تعداد فزاينده اي از مصرف كنندگان 
و  كرد  تسخیر  را  جهان  سراسر 
جهاني  خانواده  يكپارچه  كوشش 
كیا اين برند را به رده باالتري در 

صنعت خودروسازي سوق داد.
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آلودگي یا هر نوع حواس پرتي شده و متوجه تغيير مسير حركتي 
خودرو نمي شود، وارد عمل شده و راننده را با هشدارهاي الزم از 

تغيير مسير مطلع مي سازد.
كادنزا  خودروي  در  را  آن  كياموتورز  شركت  كه  سيستم  این 
)CADENZA( مورد استفاده قرار داده، توسط دوربيني كه در باالي 
را  رانندگي  مسير  كشي هاي  خط  است،  گرفته  قرار  عقب  دید  آینه 
عالوه  سمت،  هر  به  خودرو  انحراف  صورت  در  و  كرده  مانيتور 
بوق  نمایشگرها،  روي صفحه  بر  خودرو  انحراف  جهت  نمایش  بر 

هشداري را هم براي مطلع ساختن راننده فعال مي سازد.

امروزه تمامي خودروسازان بزرگ دنيا، براي طراحي خودروهاي 
منحصر به فرد تالش مي كنند. در این ميان نقش سيستم هاي ایمني، 
بسيار برجسته و تاثيرگذار است. در كنار برخي از سيستم هاي ایمني 
مانند كيسه هاي هوا، كمربندهاي ایمني داراي قابليت پيش كشندگي 
و انواع سيستم هاي كنترل پایداري، سيستم هاي هشدار انحراف از 
مسير نيز مي توانند سهم ارزنده اي در تامين ایمني سرنشينان داخل 
خودرو - به خصوص در جلوگيري از تصادفاتي كه بر اثر انحراف 

ناگهاني خودرو اتفاق مي افتد- ایفا كنند.
سيستم هشدار انحراف از مسير، در زماني كه راننده دچار خواب 

فشردن  محض  به  كه  است  صورت  بدین  سيستم  این  كار  طرز 
توسط راننده،   )Lane Departure Warning System( LDWS دكمه
سيستم آماده به كار شده و زماني كه سرعت خودرو به باالتر از 60 
كيلومتر بر ساعت برسد، فعال خواهد شد. در این وضعيت، دوربين 
تصاویر دریافتي از سطح جاده را تجزیه و تحليل كرده و براي مشخص 
شدن مسير حركت و خطوط جاده، خطوط داخل تصاویر را در واضح ترین 
امتداد مسير حركتي را  و  نقاطي مشخص كرده  قسمت، به وسيله 
به دست مي آورد. فواصل بين خطوط روي جاده براي تسریع در 

تشخيص آنها نباید از 8 متر بيشتر باشد.

شرايط عدم عملكرد سیستم 
1- در صورتي كه راهنماي یك سمت فعال 

شود )عملكرد فالشر شامل این حالت نمي شود(.
2- در صورتي كه سيستم برف پاك كن با 
سيستم  این صورت،  در  كند.  عمل  تند  دور 
فرض مي كند باران سنگيني در حال باریدن 
وضوح  به  جاده  روي  خطوط  و  است 

مشخص نيست. لذا عملكرد آن متوقف خواهد شد.

پس از مشخص شدن مسير حركتي، رنگ خطوط 
تغيير  نمایشگرها  داده شده روي صفحه  نمایش 
حركتي  مسير  از  انحراف  صورت  در  و  كرده 
وضعيت  زیر  جدول  طبق  خطوط،  از  عبور  یا 

نمایشگرها و بوق هشدار تعيين خواهد شد.
همان طور كه در جدول دیده مي شود، در صورت 
بوق  بر  از مسير حركت، عالوه  انحراف خودرو 
نيز  انحراف  سمت  با  مرتبط  جاده  خط  هشدار، 
در  زد.  خواهد  چشمك  نمایشگرها  صفحه  روي 
كمي  فقط  خودرو  كه  صورتي  در  وضعيت،  این 

در  مرتبط  بوق هشدار و خط  منحرف شود،  از خط مركزي جاده 
صفحه نمایشگرها با فركانس 1.25Hz عمل مي كنند. در صورتي كه 
ميزان انحراف بيشتر باشد و خودرو از خط جاده عبور كند، بوق 
 2.2Hz فركانس  با  نمایشگرها  صفحه  در  مرتبط  خط  و  هشدار 

عمل خواهند كرد.

هشدار:  از مسیر منحرف نشويد!

سیستم هشدار انحراف از مسیر، در 
زماني كه راننده دچار خواب آلودگي 
يا هر نوع حواس پرتي شده و متوجه 
تغییر مسیر حركتي خودرو نمي شود ، 
وارد عمل شده و راننده را با هشدارهاي 

الزم از تغییر مسیر  مطلع مي سازد.

 گردآوري و ترجمه: سيد مهدي عربي – مربي آموزش فني
www.kia-hotline.com   منابع: كتابچه هاي تعميراتي خودروي كادنزا

اجزاي تشكیل دهنده سیستم هشدار انحراف از مسیر: 
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مصرف  و  مفرح  رانندگی  عملكرد  تركيب 
سبك  است.  آن  صرفه  به  مقرون  سوخت 
كلی  ارزش  و  داخلی  فضای  برجسته، 
سول 2011 نيز منجر به كسب مقام " ظاهر 
 20000 زیر  رده  ماشين های  در  ارزش"  با 

دالری توسط این خودرو شده است. 

كیا اپتیما 2011 
تحول  موتورز،  كيا  مدرن  متوسط  سدان 
ویژگی های  با  را  كيا  برند  محور  طراحي 
طراحی مسحور  كننده  و كاماًل جدید پيش 
آیرودیناميك  سبك  با  طراحي  این  می برد. 
حس  زاویه ای  هر  از  و  می شود  مشخص 
می دهد.  انتقال  را  نيرومندی  و  ظرافت 
ویژگی های  آخرین  با  سدان  وسيع  اتاق 
شده  تجهيز  لوكس  امكانات  و  تكنولوژی 
است. اپتيما 2011 تاكنون جوایز و تقدیرهای 
جمله  از  است  كرده  دریافت  شماری  بی 
عنوان "بهترین گزینه برای خرید" از نشریه 
 cons u m e r  g uide automotive
سایت  از  سردبيرها  منتخب  خودرو  و 

كاركرد  حفظ  با   2011 اسپورتيج  همچنين 
مدرن  پكيجي   قبل،  نسل  مدل  مهارت  و 
با تناسب و ظاهری  را  جسورانه  سبكي  و 
CUV جمع و جور  كاماًل جدید ارائه می كند. 
بی شماری  تقدیرهای  و  جوایز  موتورز  كيا 
عنوان  قبيل:  از  دریافت كرده است، جوایزي 
 "International Truck Of The Year"
توسط  داوران ICOTY، عنوان "پر فروش ترین 
خودرو" از انجمن بين المللي مصرف كنندگان 
شهري"  بلند  شاسي  بهترین   " و  خودرو 

 .Ruedas ESPN توسط

كيپلينگر، خودروها را بر اساس 11 ویژگی 
قيمت،  اساس  بر  كه  مي كند  بندی  دسته 
عملكرد، ایمنی، فضا و احساس رانندگی رده 
بندی می شوند. اپتيما 2011 سدان متوسط 
مسحور  طراحی  برای  موتورز  كيا  شيك 
كننده، ویژگی های استاندارد ایمنی، امكانات 
راحت  داخلي  و همچنين فضاي  باال  سطح 
 30000 تا   25000 رده  در  یك،  درجه  و 
ماشين جدید"  "بهترین  عنوان  به  دالری ها 
انتخاب شده است. ضمنًا CUV جمع و جور 
به دليل طراحی اسپورت  اسپورتيج 2011 
و فهرست بلندی از تسهيالت و ویژگی های 
امنيتی، در رده شاسي بلند شهري به عنوان 
"بهترین شاسي بلند شهري جدید" برگزیده 
اسپورتيج،  انتخاب  دیگر  دليل  است.  شده 

آمریكا  موتورز  كيا  شركت  ارتباطات  و 
KMA در این خصوص گفت: كسب جوایز 
مالي  موسسه  از  جدید"  مدل  بهترین   "
 2011 اسپورتيج  و  اپتيما  توسط  كيلپينگر 
و همچنين نشان افتخار سول 2011،  تأثير 
كيا  در طراحی  ایجاد شده  چشمگير تحول 
برند  و  توليد  خط  روی  كه  موتورز 
می كند.  تقویت  را  است  شده  انجام  كيا 
محصول  هر  توليد  با  كيا  افزود:  وي 
به  را  جهانی  رده  هيجان  و  سبك  جدید، 
می افزاید؛  ما  جایزه  برنده  خودروهای 
كيفيت،  طراحی،  اصول  به  كه  آن  ضمن 
امنيت، تكنولوژی، كارایی و ارزش سوخت 

ما نيز پایبند است.
راهنمای خرید ماشين ساالنه موسسه مالي 

اسپورتيج  و   2011 اپتيما  كيا  خودروهاي 
مدل  "بهترین  افتخار  تازگي  به   2011
كيپلينگر كسب  مالي  موسسه  از  را  جدید" 
كردند. پيش از این هم این خودروها جوایز 
كرده اند.  دریافت  را  متعددي  تقدیرهای  و 
 30000 تا  دالر   25000 رده  در  اپتيما 
گرفت.  نام  جدید"  خودروي  "بهترین  دالر 
دسته  در  اسپورتيج  كه  بود  حالی  در  این 
عنوان  به  كوچك،  شهري  بلندهاي  شاسي 
"بهترین شاسي بلند شهري جدید" برگزیده 
این، سول 2011، خودروی  شد. عالوه بر 
رده  در  موتورز  كيا  شهری  مسافری 
ظاهر   " لقب  دالر   20000 زیر  ماشين های 

با ارزش" را دریافت كرد.  
بازاریابی  رئيس  نایب  اسپراگ  مایكل 

ازسوي موسسه مالي كیپلینگر

اپتیما و اسپورتیج 2011 ؛  بهترين خودروهاي مدل 
جديد نامیده شدند 

در  همچنين   Edmund' InsideLine.com
طراحی نسل جدید اپتيما بيشترین توجه به 

خواسته های مشتریان شده است.

كیا اسپورتیج 2011 
CUV اسپورتيج 2011 شكل، امنيت، ارزش، 
راحتی  كارایی،  و  عملكرد  سطح  افزایش 
داخل  تكنولوژی های  آخرین  آسودگی،  و 
كيا  جدید  خودروهای  همه  در  كه  اتومبيل 
گنجانده شده و بسياري از ویژگی های استاندارد 
می دارد.  عرضه  مشتریان  به  را  ایمنی 

از  جديد"  مدل  بهترين  جوايز"  كسب 
موسسه  مالي كیلپینگر توسط اپتیما  
و اسپورتیج 2011 و همچنین نشان 
چشمگیر   تأثیر   ،2011 سول  افتخار 
تحول  ايجاد شده در طراحی كیا موتورز 
كه روی خط تولید و برند كیا انجام شده 

است را تقويت می كند .

گرد آوري و ترجمه : فریبا صفری پور- كارشناس 
prnewswire.com   : روابط عمومی   منبع
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المپ هاي  خودرو ها،  روشنایي  سيستم  در  مي دانيد  كه  طور  همان 
جلو كه جهت تامين روشنایي در مناطق تاریك به كار گرفته مي شوند، 

بسيار حایز اهميت اند و برد مسافت طولي كه این سيستم پوشش مي دهد 
تا  باشد  كشور  رانندگي  و  راهنمایي  مقررات  و  قوانين  مطابق  باید 
كيفيت  نظر  از  باعث سوانح و تصادفات دلخراش در ترددها نگردد. 
سيستم هاي  بهترین  عنوان  به  زنون  المپ هاي  سيستم  كميت،  و 
روشنایي در دسترس، تامين كننده مقدار مطلوب روشنایي در تمام 

شرایط رانندگي در چهارچوب قوانين و مقررات هستند.
توسعه  و  رشد  امروزي  خودروهاي  افكن  نور  المپ هاي  سيستم 
زیادي یافته است و از مزایاي آنها مي توان به دو امتياز فوق العاده 

نسبت به المپ هاي معمولي خودرو اشاره 
كرد. نخست آن كه روشنایی المپ هاي زنون 
هالوژني  پيشرفته  المپ هاي  به  نسبت 
)H7( دو برابر شده در صورتيكه مصرف 

انرژی آنها 2/3 است. 
سطح  )زنون(  پيشرفته  المپ هاي  دوم: 
وسيع تري از جاده را روشن می گرداند 
افراد،  دید  نظر  از  بطوریكه  شكل(  )مانند 
كيفيت نور المپ هاي زنون مانند روز است 

هالوژن(   )المپ  سيم  رشته  جاي  به  الكتریكي  قوس  از  آنها  در  كه 
براي روشنایي استفاده مي شود. مكانيزم كاركرد در این المپ به این 
صورت است كه قوس الكتریكي نوراني بين دو الكترود حباب المپ 
تشكيل و باعث روشنایي مي شود. از كنترل یونيت الكترونيكي باالست 
الكتریكي  قوس  این  كنترل  و  توليد  جهت  نيز   )Ballast system(
استفاده مي شود. به عنوان مثال در المپ نوع D2 جهت تشكيل این 
قوس الكتریكي به ولتاژي حدود 7 كيلو ولت نياز است. در سيستم 
روشنایي خودروهاي مجهز به این المپ، جهت اطمينان از تشكيل 
توسط  ولت(  كيلو  )بيست   20kV حدود  در  ولتاژي  قوس  این 
كنترل یونيت باالست در لحظه اول روشن شدن المپ توليد مي شود و 
پس از تشكيل  قوس نوراني كه 
در اثر گرم شدن گازهاي داخل 
مي آید،  بوجود  المپ  حباب 
ولت   80~90 حدود  به  ولتاژ 
براي  سپس  مي یابد.  كاهش 
و  المپ  عمر  شدن  طوالني 
مدار  روشنایي  بازده  افزایش 
جریان  به  جریان  باالست، 
مربعي  فركانس  با   AC متناوب
براي   35w توان  و   400  Hz

المپ ارسال مي شود. 

شده است را در برابر گرماي زیاد مقاوم كرده و بازتابش الزم نور 
را دارا می باشد. 

انواع المپ هاي مورد استفاده 
چهار نوع از انواع المپ هاي زنون كه بر روي خودروهاي كيا نصب 

مي شود بدین شرح است:
D2S .1: در نوع نور افكني استفاده مي شود 

D2R .2: در نوع انعكاسي استفاده مي شود )حباب شيشه اي با یك 
رنگ خاص محافظ(  

D1S .3: در نوع نورافكني استفاده مي شود 
انعكاسي  نوع  در   :D1S  .4
سيستم  )با  مي شود  استفاده 
تغذیه یكپارچه / حباب شيشه اي 

با یك رنگ خاص محافظ(  
در  تنها   D2R حبابي  المپ هاي 
استفاده  انعكاسي  چراغ  كاسه 
محافظ  رنگ  یك  و  مي شود 
المپ  حباب  پایين  قسمت  در 
درخشندگي  از  جلوگيري  جهت 
مستقيم به كار گرفته شده است. 
تنها  نيز    D2S حبابي  المپ هاي 
در كاسه چراغ نورافكني استفاده 

مي شود.
یك المپ زنون، عمري در حدود 

واحد   – لومن   2800 حدود  در  روشنایي  قدرت  و  ساعت   2500

قطر  به  استوانه اي  از  المپ  این  داخلي  ساختار  دارد.  روشنایي- 
با سدیم  كوارتز  آلياژ  از  كماني  قوس  یك  و  متر  ميلي   10 بيروني 
اشعه  از  زیادي  ميزان  است  قادر  كه  شده  ساخته  شده  ضعيف 
بسيار  موج هاي  خصوص  به  كند،  سد  را  المپ  توليدي  فرابنفش 
از  خطرناك با طول موج كوتاه و متوسط و همچنين مقدار زیادي 
 - المپ  حباب  داخل  همچنين   .365  ~366  nm حدود  در  بلند  موج 
قسمت قوس كماني – از جنس كوارتز به شكل یك فيوز ساده ساخته 
4.2 از   ~5 mm شده كه در آن دو الكترود تنگستني با فاصله بين

یكدیگر قرار گرفته اند )در حدود 0.2 اینچ(.
قوس كماني شامل گاز زنون به مقدار حدود 2 اتمسفر و جيوه است 
كه وقتي المپ روشن مي شود، جيوه بخار شده و به فشار حداقل 20 
اتمسفر و فشار نهایي حدود 30 اتمسفر مي رسد. فشار باال در حباب 
المپ براي فراهم كردن نور كافي در زماني كه مواد تشكيل دهنده 

المپ هنوز بخار نشده اند، الزم است. 

سیستم باالست
هستند  گازي  الكتریكي  تخليه  هاي  المپ  نوع  از  زنون  المپ هاي 

را خيلي  در شب  رانندگي  و  كرده  احساس خستگي  كمتر  و راننده 
راحت تر انجام مي دهد. با توجه به دالیل زیر المپ های زنون نسبت به 

المپ های هالوژن پيشنهاد می گردند:
1. نزدیك به 3 برابر شدت روشنایي باالتر

2. راندمان روشنایي باال
W 35 3. مصرف بسيار پایين جریان الكتریكي – فقط

4. تنش دمایي پایين سيستم 
5. طول عمر قابل توجه باال 

6. رنگ نور تقریبا مشابه روز روشن است.

باالست  سيستم  می باشد:  زیر  اجزا  شامل  زنون  چراغ  سيستم 
كه  چراغ  كاسه   ،Bulb )D2S ,D2R( المپ  حباب   ،)Ballast system(
Re-( و نوع انعكاسي )Projector Type(  وود بر دو نوع نور افكني

flector Type( است.
چراغ،  كاسه  نوع  این  در   )Projector Type( نورافكني  چراغ  كاسه 
رفلكتور با یك فرم خاص )به جاي شكل هندسي با قاعده( پرتوهاي 
نور توليد شده توسط المپ را در اطراف اولين مركز كانوني جمع آوري 
كرده و سپس به سوي مركز كانوني دوم هدایت مي كند و از آنجا 

توسط لنز به سطح جاده مي فرستد.

  )Reflector Type( كاسه چراغ انعكاسي
در این نوع كاسه چراغ، سطح رفلكتور به 
الزم  نور  تا  است  شده  طراحي  صورتي 
بيشتر  كند.  پخش  و  فراهم  را  خروجي 
به  سازنده  كارخانه  در  رفلكتور ها  انواع 
كه  مي شوند  ساخته  و  طراحي  صورتي 
پوشی  فلز  آن  پالستيكی  رفلكتور  سطح 

عملكردسیستم هاي روشنايي درخودروهاي امروزي
High Intensity Discharge Light

گرد آوري : مسعود ایزدي – مربي آموزش فني 
TRP  منابع : جزوات آموزشي كيا

سیستم المپ هاي نور افكن خودروهاي امروزي رشد و توسعه 
زيادي يافته است و از مزاياي آنها مي توان به دو امتیاز فوق العاده 
نسبت به المپ هاي معمولي خودرو اشاره كرد. نخست آن كه 
روشنايی المپ هاي زنون نسبت به المپ هاي پیشرفته هالوژني 
)H7( دو برابر بیشتر شده، در صورتي كه مصرف انرژي آنها 
را  اين كه المپ هاي پیشرفته سطح جاده  2/3 است. دوم 
روشن تر و سطح وسیع تري از جاده را پوشش مي دهند ) مانند 
شكل ( به طوري كه از نظر ديد افراد،كیفیت نور المپ هاي زنون 
مانند روز  است و راننده احساس خستگي كمتری نموده و در شب 

رانندگي برای او آسان تر خواهد شد.
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متعلقات داخلي soul هستند.
ایربگ هاي جلو، كنار و پرده اي، ABS  چهار 
نمایشگر  )سيستم   TMPS و   ESC چرخ، 
 soul فشار باد تایرها( از امكانات مهم ایمني
)سازمان   NHTSA دليل  همين  به  هستند. 
امریكا(  جاده هاي  در  مرور  و  عبور  ایمني 
سرنشينان  از  محافظت  براي  ستاره  پنج 

جلو و اطراف را به soul داده است.
موتور 1/6 ليتري با 122 اسب بخار قدرت، 
به راحتي و با سرعت، اتاق 1270 كيلو گرمی 
خودرو را به جلو مي راند. این موتور مورد 
زیست  محيط  حفاظت  )سازمان   EPA تایيد 
امریكا( بوده و مصرف سوخت شهري آن 
9 درصد و جاده اي 7/6 در صد است، یعني 

580 كيلومتر بدون نياز به پمپ بنزین.
براي جلو، كمك مكفرسون و سيستم تعليق  
استفاده  پيچشي(  )ميل  بيم  تورشن  عقب 
مثل  آن  )هندلينگ(  پذیري  فرمان  شده. 
اما  خودروهاي كوچك راحت و تيز است، 
را  اطمينان در سرعت  احساس سنگيني و 
به شما مي دهد، آنچنان كه Soul را تروفرز 
به  مي آورد.  در  حركت  به  لغزش  بي  و 
رینگ 18 براي شهر انتخاب  نظر مي رسد 
مناسبي نباشد، به همين دليل به رینگ هاي  

15 و 16 اینچي مجهز شده.
مورد  در  كه  مي دهد  نشان  جوانب  تمام 
رانندگي با soul، مي توان بسيار با اطمينان 
به هر حال،  كرد.  نظر  اظهار  اميد بخش  و 
كمپين  یك  با   soul فروش   2009 سال  از 
اینترنتي آغاز شد و در جام جهانی 2010 
اوج خود  به  این خودرو  فروش  و  معرفی 

رسيد.

به  كه  بخور  درد  به  امكانات  ليست  یك  و 
راحتي جزو خودروهاي شهري معروف دنيا 
شده است. جلوپنجره همان توري مخصوص 
به  دوستانه  كه  جلو  با چراغ هاي  است   kia
شما نگاه مي كند، اما عقب آن از نظم كمتري 
كه  كشيده  مربع  چراغ هاي  مي كند؛  پيروي 
صندوق عقب را خيلي مغرور جلوه مي دهد. در 
مورد طراحي داخل آن باید گفت كه " اصال 
گرد  اشكال  از  است  تركيبي   ." نيست  ساده 
كوچك  خيلي  را  اتاق  كه  برجستگي هایي  و 
نشان ندهد و صد البته طرح و رنگ تودوزي 
متنوعي را در اختيارتان قرار مي دهد. عاشق 
صندلي هاي آن خواهيد شد، وقتي مي بينيد 
 soul روي طرح خانه خانه مورب آن كلمه

مكرراً دوخته شده است. واقعا زیباست...
شكل جعبه مانند soul از بيرون، باعث شده 
در داخل آن فضاي وسيعي در اختيارتان 

.)van باشد )تقریبا مثل یك
تا  حتي مي توانيد ردیف عقب را بخوابانيد 

فضای بيشتری را به دست آورید.
طول soul 410 سانتي متر،عرض آن 178 
و ارتفاع آن 161 سانتي متر است. فاصله 
بين محورهاي آن هم 255 سانتي متر است 
فضاي  وسعت  باعث  بلند  فاصله  این  كه 

داخل و حركت با وقارsoul مي شود.
هنگام  پا،  جلوي  چراغ هاي  شدن  روشن 

سوار و پياده شدن ایده بي نظيري است.
فضاي جلوي پا و زانو بسيار ایده آل است. 
كنسول  و  كيلومتر  صفحه  جدید،  طراحي 
را كاماًل مدرن جلوه مي دهد. داشبورد دو 
طبقه اي كه به راحتي لپ تاپ 15 اینچي شما 
یك  با  زیر دستي  كنسول  مي دارد،  نگه  را 
جاي ipod و تعداد زیادي جا ليواني، دیگر 

نمایشگاه  در  بار  نخستين   Kia soul
Paris Motor Show در سال 2008 دیده 
در   kia مركزي  دفتر  در  مدل،  این  شد. 
توسط   Irvine, California نزدیك  آمریكا 
مایك تورپي)Mike Torpey( طراحي شد و 
در كره بر روي پلت فرمي كه با خواهرش 

هيونداي شریك بود به توليد رسيد.
 

 kia يک اتاق كامل اما هاچ بک از كارخانه
كره جنوبي

 Kia soul طراحي  مورد  در  تورپي  مایك 
جنوبي  كره  به  كه  سفري  "در  مي گوید: 
داشتم، شبی در هتل محل اقامت فيلمي مستند 
از گرازهاي وحشي دیدیم. خيلي تحت تاثير 
قرار گرفتم و یك گراز كشيدم با كوله پشتي! 
بود.   Soul طراحی  پشت  خالقانه  ایده  این 
قوي، زمخت و با توجه به كوله پشتي خيلي 
تيپ باحالي داشت. آماده رفتن به هر جایي 
بود. وقتي نوبت به طراحي رسيد، از آنجا كه 
عالقه زیادي به خطهاي ادامه دار دارم، خطهاي 
متعددي روي بدنه ایجاد كردم؛ خطهایي كه 

بدنه را مي ساخت اما كامال هندسي بود." 
شده  ساخته  "خودروي  مي دهد:  ادامه  او 
بسيار شبيه طرح كانسپتي است كه از اول 

وجود داشته."
Kia soul تيپ جدیدي در ميان خودروهاي 
شهري از آن خود كرده. این تيپ از طراحي 
و  عجيب  یا شكل  و   Scion XB مانند  آجر 
است.  جلوتر  خيلي   Nissan CUBE غریب 
روزگاري محصوالت kia طرح هایي مشتق 
از سایر طراحي ها بودند، اینك soul مدلي 

است كه از رویش كپي خواهند كرد.
یك چهار در شيك با یك اتاق كاماًل جادار 

Kia soul، گرازي با يک كوله پشتي!
Kia soul, a new way to roll

ناوبری ) كنت��رل حركت بين خطوط جاده( 
را داراست.

 TradeArabia در همين حال، سرویس خبری
كادنزا  كيا  ویژگي هاي  سایر  به  نيز 
اشاره كرده است، ویژگي هایي نظير: موتور 
6 سيلندر 3.5 ليتری، سيستم انتقال نيروی 
اتوماتيك 6 سرعته با سيستم قفل خودكار 
ب�ا سيستم  ج�لو  دیفرانسيل  دنده،  تعویض 
سيست�م  و  ف�رسون  م�ك  ج�لوي  ت�علي��ق 

ت��عليق عقب چند اتصاله.
محمد قادر مدیر كل 
الماجد كيا موتورز 
داش��ت:  اظه��ار 
كي��ا كادن��زا راه 
صعود خود را با 
گسترده  تقاضاي 
مص��رف كنن��ده 
آورده  بدس��ت 

است.

  LED ط��رح پوزه ببر مختص كيا، چراغ هاي
تزئيني جلو و عق��ب، دو خروجي اگزوز و 
چرخ ه��اي بزرگتر را به نمای��ش مي گذارد 
كه همگي چهره اي اسپورت به این خودرو 
داده ان��د. داخ��ل آن ني��ز ش��امل تودوزي 
طرحي  ب��ا  داش��بورد  چرمي مرغ��وب، 
مواج و سان روف شيشه ای پانوراماست 
و امكاناتي با تكنولوژی باال از قبيل  سيستم 
خوش آمد گویي، نورپ��ردازي تزئيني داخل، 
سيس��تم ورود بدون كليد، دكمه اس��تارت 
موتور، دوربين ایمنی دنده عقب و سيستم 

انتخاب  دوره  دومين  در  كادنزا،  كيا 
 Wheels مجله  توسط  كه  سال  خودروي 
- یكي از برترین مجالت خودرویي امارات 
"بهترین  مي گردد،  برگزار  عربي-  متحده 

سدان خانوادگي سال" نام گرفت.
Wheels گفت: كيا كادنزا، با هر  سخنگوی 
رقيبي بر اساس شایستگی و بر هر مبنایي 
كه  انتخاب كنيد، عادالنه رقابت مي كند. به 
گفته وي، این خودروي سریع، بهبود یافته، 
مجموعه  زیبا،  و  مدرن  ظاهري  با  مجهز، 
قابل  كيفيت  و  تجهيزات  عملكرد،  از  كاملي 
توجه را نه فقط برای كيا، بلكه براي كسب 
موفقيت هر توليد كننده اي ارائه مي دهد. او 
همچنين اضافه كرد: نيم رخ مدرن و ظریف 
حال  در  كه  مجعد  طرحي  با  كادنزا  كيا 
مقایسه  در  می رسد،  نظر  به  حركت خوب 
با بيشتر مدل هایي كه از اروپا و ژاپن وارد 

مي شوند، داراي برتري است.
در نم��اي بيرون��ي، كادنزا جل��و پنجره با 

كیا كادنزا ، بهترين سدان خانوادگي سال 2010

اين خودروي سريع،بهبود يافته، مجهز، با 
ظاهري مدرن و زيبا،  مجموعه كاملي از 
عملكرد، تجهیزات و كیفیت قابل توجه 
را نه فقط برای كیا، بلكه براي كسب 
موفقیت هر تولیدكننده اي ارائه مي دهد.

گرد آوري و ترجمه : فریبا صفری پور- كارشناس 
tradearabia.com  : روابط عمومی    منبع

نوشته: بهرنگ خسروی نژاد -   سرگروه فروش
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عصر و شامگاه شنبه 21 اسفند ماه مدیران 
خدمات  "نمایندگان  و  توتال"  "به  شركت 
در  خودرو"  اطلس  شركت  فروش  از  پس 
اوین  پارسيان  هتل  پارسه  كارون  سالن 
گرد هم آمدند تا در جهت تقویت همكاري 

ميان دو شركت گفتگو و تبادل نظر كنند.
مدیر بخش  منفرد  آقاي  این گردهمایي  در 
فني و توسعه شركت "به توتال" به معرفي 
روغن هاي توليدي این شركت و ویژگي هاي 
گفت:  و  پرداخت  ایران  براي  آن  برجسته 
روغن هاي ساخته شده این شركت در ابتدا 
به شركت توتال فرانسه ارسال شده و پس 
از موفقيت در افزون بر 200 تست فيزیكي، 
یك  تا  ماه   6 بين  كه  موتوري  و  شيميایي 
انبوه  توليد  به  مي انجامد،  طول  به  سال 

رسيده و راهي بازار مي شود.
شركت  این  توليدي  روغن هاي  افزود:  وي 
موفق  ایران  ملي  استاندارد  اخذ  بر  عالوه 
ایزو9001،  استانداردهاي جهاني  به كسب 
و  زیست  محيط  زمينه  در   14001 ایزو 
بهداشت  زمينه  در  ایزو18001  استاندارد 

شده است.
آقاي منفرد خاطر نشان كرد:  شركت اطلس 
 9000 كوارتز  روغن  اكنون  هم  خودرو 
خودروهاي  در  مصرف  براي  توتال"  "به 
جدید KIA   به نمایندگان خود توصيه كرده 

است.
به گفته وي، روغن كوارتز 9000 كه 4 تا 6 
برابر گران تر از روغن هاي معدني است از 
ویژگي هاي برجسته اي نسبت به روغن هاي 
معدني برخوردار بوده و با توجه به آلودگي 
در  ایران،  هوایي  و  آب  ویژگي هاي  و  هوا 
شرایط عادي رانندگي 15000 كيلومتر كاركرد 

دارد.
آقاي حریري مدیر فروش بازرگاني شركت 
این  معرفي  به  در سخناني  نيز  توتال"  "به 

نمایشگاه هاي فروش كياموتورز "  یاد كرد 
تا  كردیم  تالش  راستا  همين  در  افزود:  و 
كامل  طور  به  را  شركت  استانداردهاي 
رو  همين  از  كنيم.  اجرا  نمایشگاه  این  در 
كامپوزیت  نماي   " و  شده  اجرا  "برندوال" 

ورودي" نمایشگاه نيز اجرا شده است.
آقاي  همكار  و  شریك  یوسفي  سام  آقاي 
بيگ محمدي در این نمایشگاه نيز، همكاري 
شركت براي هر چه بهتر برگزار شدن آیين 
قدرداني  مورد  را  نمایشگاه  این  گشایش 
اطلس  شركت  مدیران  از  افزود:  و  داد  قرار 
این  در  داریم كه حتي  خودرو تشكر ویژه 
روزهاي پایاني سال به ما اهميت داده و در 

تسریع افتتاح نمایشگاه ما را یاری كردند.
وي درباره چگونگي اخذ نمایشگاه كيا موتورز 
گفت:  براي شروع به تحقيق درباره برندهاي 
هيونداي،  كيا،  بر  عالوه  پرداختيم.  مختلف 
تویوتا، بي.ام.و و چند برند معتبر دیگر را 
شده،   عرضه  مختلف  مدل هاي  به  توجه  با 
دیگر  ویژگي  چند  و  مشتریان  استقبال 
نهایت  در  كه  داریم  قرار  بررسي  مورد 
برپایی  براي  و  كرده  انتخاب  را    KIA
اقدام كردیم. چرا كه به رغم  نمایشگاه آن 
برندهاي  دیگر  به  نسبت   KIA كمتر  سابقه 
به روز و  بررسي شده، مدل هاي خوب و 
به  اهميت  شركت،  این  جدید  خودروهاي 

و  باال  تكنولوژي  مشتریان،  رضایت  جلب 
قوي تر  اتاق هاي  كنار  در  آپشن ها  افزایش 
و زیباتر، قيمت متناسب با توان خرید بازار 
و  خریداران  سليقه  با  سازگاري  و  ایران 
ميان  در  كياموتورز  كه  همچنيناعتباری 
هرچه  توجه  است،  آورده  دست  به  مردم 
بيشتر مشتریان را به خود جلب كرده است 
و همين موارد سبب شد تا پس از تحقيقات 
ميداني صورت گرفته و رایزني با نمایندگان 
بزرگ  خودروسازي  شركت هاي  مختلف 
بي.ام.و  تویوتا،  نيسان،  هيونداي،  همچون 
و...، براي همكاري به سراغ شركت اطلس خودرو 
نماینده رسمی كياموتورز در ایران برویم.

آقاي عظيمي در پایان ابراز اميدواري كرد 
همكاري  با  و  بيگ محمدي  آقاي  كنار  در 
این  بتوانند  خودرو  اطلس  شركت  مدیران 
و  برجسته ترین  از  یكي  به  را  نمایشگاه 
پركارترین نمایشگاه هاي فروش تبدیل نمایند.

نمایشگاه فروش جدید كياموتورز شامگاه 
نویان  نمایشگاه  در  ماه  اسفند   21 شنبه 
بزرگراه  و  ميرداماد  بلوار  تقاطع  در  واقع 

مدرس گشایش یافت.
آقایان  عهده  بر  نمایشگاه  این  مدیریت 
كه  است  عظيمي  سام  و  محمدي  اميربيگ 
محل خود را به شكلي زیبا و در چارچوب 
تجهيز  و  تزیين  كياموتورز  استانداردهاي 
این  در  كيا  مختلف  خودروهاي  كردند. 
شكلي  به  و  مي كند  جلوه نمایي  نمایشگاه 

زیبا در كنار هم قرار گرفته اند.
مدیر نمایشگاه، آقاي بيگ محمدي در گفتگو 
با خبرنگار از همكاري شركت اطلس خودرو 
با مدل هاي مختلف  نمایشگاه  در پر كردن 
از  و  كرده  قدرداني  ابراز   KIA خودروهاي 
همكاري بي دریغ آقایان گرامي و احتشام زاد، 

سپاس ویژه خود را ابراز كرد.
نمایشگاه  این  گشایش  آیين  اینكه  از  وي 
ابراز  شده  برگزار  شكوه  با  صورتي  به 
خرید  تقاضاهاي  گفت:  و  كرده  رضایت 
مشتریان و بازدید كنندگان در این مراسم 
بيگ  داشت.آقاي  شگفتي  جاي  من  براي 
مشتریان"  با  خوب  "برخورد  از  محمدي 
عنوان  به  شركت"   محصوالت  "معرفي  و 
اهداف سال اول این نمایشگاه براي تبدیل 
موفق ترین  و  قوي ترین  از  یكي   " به  شدن 

در افتتاح نمايشگاه نويان كیاموتورز عنوان شد: 

به روز بودن خودروها و جلب رضايت مشتريان ويژگي اصلي اطلس خودرو است

شركت پرداخت و گفت: شركت "به توتال" 
مشترك  سرمایه گذاري  با   1381 سال  در 
صورت  به  بهران  نفت  و  فرانسه  توتال 
و  روغن  توليد  و  شد  تاسيس   %50-%50
خودروهاي  ویژه  متفاوت،  گریس هاي 
صنعتي و تاسيسات دریایي-تحت ليسانس 
توتال فرانسه- به عنوان اهداف اصلي آن 

در دستور كار قرار گرفت.
دو  شامل  توتال"   "به  كارخانه  افزود:  وي 
مجموعه كارخانه گریس سازي و كارخانه 
روغن سازي در شهرك صنعتي كاوه در 

ساوه ساخته شد و آغاز به كار كرد. 
آن  تجهيزات  و  كارخانه  این  وي،  گفته  به 
شد  ساخته  و  طراحي  فرانسه  در  ابتدا 
ایران  به  كارخانه  انتقال  از  پس  سپس  و 
كل  آن،  باالي  بسيار  تكنولوژي  دليل  به 
روز   30 تنها طي  آن  تجهيزات  و  كارخانه 
در شهرك صنعتي كاوه مونتاژ و آغاز به 

كار كرد.
آقاي حریري خاطر نشان كرد: خوشبختانه 
شركت هاي  ميان  در  توتال"  "به  شركت 
با  را  مشاركت  بيشترین  خارجي،  رقيب 
از  پس  خدمات  و  خودروسازي  صنایع 

فروش آنها در ایران دارد.
و  فروش  مدیر  رضازاده،  آقاي  آن  از  پس 
تریبون  پشت  توتال"  "به  شركت  بازاریابي 
ایستاد و با اشاره به قرارداد ميان شركت هاي 
در سال 89،  اطلس خودرو"   " و  "به توتال" 
براي تحویل روغن به نمایندگي هاي خدمات 
پس از فروش شركت "اطلس خودرو" از اینكه 
است  شده  محقق  قرارداد  این  از   %30 تنها 
ابراز شگفتي كرد و افزود: از ميان 33 نماینده 
خدمات پس از فروش شركت "اطلس خودرو"، 
20 نماینده به صورت فعال از شركت "به توتال" 

خرید كرده اند.
پس  خدمات  نمایندگان  از  ادامه  در  ایشان 

از فروش شركت "اطلس خودرو" خواست 
تا كاستي ها و موانع موجود در روند تحقق 

این قرارداد را بيان كنند.
پاسخ هاي نمایندگان خدمات پس از فروش 
را  متعددي  موارد  خودرو  اطلس  شركت 
رضازاده  دیگر  سوي  از  و  مي شد  شامل 
یادآور شد: قيمت روغن براي نمایندگان 
پایين تر  درصد   5 خودرو  اطلس  شركت 
از بهاي ارایه شده به نمایندگان بازار "به توتال" 

است.
باليران  شركت  گردهمایي،  این  پایان  در 
تهران، نمایندگي آقایان معيني - زمانی در 
كرج و نمایندگي آقاي محسنيان در تهران 
نمایندگان  فعال ترین  عنوان  به  ترتيب  به 
خدمات پس از فروش شركت اطلس خودرو 
در خرید روغن هاي "به توتال"  معرفي شده 
مدیریت شركت  از سوي  نفيسي  جوایز  و 

"به توتال" به آنان اهدا شد.

گردهمايی نمايندگان خدمات پس از فروش اطلس خودرو با مديران شركت به توتال
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*  چك با دستگاه عيب یاب و بازدید فني 
موتور بصورت رایگان

*  كارواش خودرو بصورت رایگان
*  ارائه هدایا به مشتریان

موتور  تخصصي  بازدید  اولين  تصاویر 
سراتو: 

فني  كارشناسان  هچنين  گرفت.  صورت 
شركت نيز در عامليت هاي منتخب در كنار 
حضور  مشتریان  و  عامليت  كارشناسان 

داشتند.
شرح خدمات ارائه شده در این طرح بدین 

شرح است: 

نخستين بازدید تخصصي موتور خودروهاي 
سراتو، نهم تا نوزدهم بهمن ماه 89 به مدت 
8 روز، در دو عامليت تهران113  )امجد(  و 

105 )شيدایي( برگزار شد. 
طریق  از  رساني  اطالع  بازدید،  این  در 
دهي  نوبت  و  كوتاه  پيام  ارسال  نوبت  دو 

گرد آوري : مریم رحيميان -  كارشناس خدمات ویژه برگزاري اولین بازديد تخصصي موتورهاي سراتو




