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ماه خدا، ماه خوبي ها و زيبايي ها آمد؛ ماهي كه ش�ب هاي 
آن ن�زد خ�دا برترين ش�ب ها و س�اعت هاي آن بهترين 
ساعتهاس�ت؛ فرصت كوتاهي ك�ه در آن به ميهماني خدا 

دعوت شده ايم. 
دو س�ال پي�ش در اين ماه مبارك، عزي�زي از ميان ما رفت؛ 
انساني وارسته كه كه ما همواره از بركت وجودش بهره مند يم. 
از حاج س�يد محمد گرامی صحبت می كنيم. همان انسان 

وارسته ای كه گروه  تجاری گرامی يادگار اوست. 
وی در سال 1306 شمسی در خانواده ای مذهبی در يزد به 
دني�ا آمد و از همان ابتدای نوجوانی به همراه پدر و عموی 

خود وارد عرصه تجارت شد.
اين مرد بزرگ ب�ا توفيق و ياری خدا، مجموعه هاي  بزرگ 
اقتص�ادي را، در بخش هاي مختلفي، راه ان�دازی كرد كه 
ام�روزه هر كدام از اين مجموعه ها  از برندهای معتبر و به 

نام كشورمان است. 
گرامي نمونه برجس�ته اي از همت، تالش و سخت كوش�ي 
اس�ت و البته در اين عرص�ه ممتاز و مثال زدن�ي، وي  از 
ساده ترين كار، يعني بازاريابي خرده فروشي چاي در ايام 
جواني، كار خود را ش�روع كرد و با قناعت و پش�تکار راه 

خود را ادامه داد. 
محصوالت شركت های او سال هاست كه در خانه هر ايراني 
در سراسر كشور و حتي خارج از كشور و كشور هاي منطقه 
مي درخش�د و نشاني اس�ت از اراده مصمم و تالش موفق 
انس�اني كارآفرين در خدمت به مردم و كش�ورش. س�يد 
محمد گرامي ه�زاران هزار جوان را وارد دنياي كس�ب و 
كار كرد و هميش�ه از ايشان به عنوان كارآفرين بزرگ ياد 

مي شود.
 گرام�ي ن�ه تنها در عرصه اقتص�اد و توليد،  منش�ا اثر و 
تالش هاي موفق و ايجاد اش�تغال و زندگ�ي براي هزاران 
ج�وان جوي�اي كار ب�وده اس�ت، بلکه در ح�وزه خدمات 
فرهنگي، آموزشي و رفاهي نيز يادگاري ارزشمند از خود 
برجاي نهاده اس�ت. مجتمع بزرگ آموزشي سيد الشهدا ، 
ب�ه عنوان يک مجموعه آموزش�ي غي�ر انتفاعي در كليه 
مقاطع تحصيلي سالهاست كه با موقعيتي خوب به تعليم و 
تربي�ت جوانان و دانش آموزان پرداخته و تا كنون هزاران 
فارغ التحصيل به جامعه تقديم نموده است. و صدها نفر از 
آموزش ديدگانش در بهترين رشته هاي دانشگاهي كشور 

پذيرفته و فارغ التحصيل گشته اند.
سيد محمد گرامي در مسير س�بز زندگي خود، صداقت ، 
راستي و پشتکار را راز موفقيت خود مي دانست و شعارش 
در زندگي آيه قرآني »نه بترس�يد و نه غصه بخوريد« بود. 
اميد در زندگي اش نقش اساسي داشت چرا كه معتقد بود 
اميد و تالش قادر اس�ت درهاي بس�ته را به روي بندگان 

خداوند،  باز نمايد. 
چه خوب است در روزهای ماه رمضان از اين بزرگ مرد ياد 

كنيم و در دعاهای خود وی را فراموش نکنيم.
روحش شاد و يادش گرامی
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 دفتر مرکزي شرکت اطلس خودرو واقع در کیلومتر هشت جاده 
مخصوص کرج، در ماه مهماني خدا، بعد از ظهر سیزدهمین روز 
مرداد ماه،  میزبان مراس��م افطاري و رونمایی از محصول جدید 
کمپانی کیاموتور در بازار ایران بود. با ورود به محوطه ش��رکت، 
دو دس��تگاه خودرو دیده می شد که در دو سمت مسیر منتهی 
به س��الن اجتماعات، در زیر روکش،  پنهان شده بودند و توجه 
ه��ر عالقه مند به خودرو و مباحث مرتبط با خودرو  را به خود 

جلب می کرد.
مراس��م رسمی پس از پخش سرود ملي و تالوت آیات آسماني 
قرآن کریم با س��خنانی جناب حاج آقا کریمي یكي از مدیران 
ارش��د اطلس خودرو در زمین��ه برکات ماه مب��ارک رمضان و 
ویژگ��ی های منحصربه ف��رد این ماه عزیز آغاز ش��د. حاج آقا 
کریمي از خداوند منان خواستار توفیق در ارائه خدمات بهتر در 
زمینه واردات و خدمات پس از فروش خودروهای کیا شدند و با 
اشاره به مسائلي که سال گذشته در زمینه ثبت سفارش واردات 
خودرو به وجود آمد، ضمن تش��كر از حضور و زحمات ش��بانه 
روزی کارکن��ان ش��رکت اطلس خ��ودرو، از برنامه هایی مدون 
برای بهبود شرایط و پیشرفت در زمینه تامین خودرو در آینده 

نزدیک سخن گفتند.
پ��س از لحظ��ات معنوی اذان مغ��رب و صرف افط��اری که با 
پذیرایی شایسته از میهمانان همراه بود، نوبت به آقای مهندس 
محمدزاده مس��ئول نمایش��گاه مرکزي ش��رکت اطلس خودرو 
رس��ید تا با قرار گرفتن پشت تریبون، از کیا کادنزا سخن گفته 

و مراس��م پرده برداری از این خودروي جذاب و با ابهت را آغاز 
کند؛  به گفته مهندس محمد زاده، لغت کادنزا ریش��ه در زبان 
ایتالیایی دارد و به تشویق های حضار بعد از شنیدن یک قطعه 
موس��یقی ناب و اصیل اطالق  ش��ود. کیا نیز با برگزیدن چنین 
نام��ی برای محصولی که ت��وازن فوق الع��اده ای بین کیفیت، 
قدرت، زیبایی و قیمت ارائه می دهد، قطعه موسیقی منحصر به 
فردی در صنعت خودروسازی نواخته است که بی شک شایسته 
تشویق های کادنزا گونه اس��ت. سرانجام نوبت به پرده برداری 
از خودرو رسید، علیرغم اینكه تصاویر کیا کادنزا از بدو ورود بر 
روی نمایشگر های سالن همایش دیده می شد، هیجان خاصی 
بر فضا حاکم بود و تمام حضار بی صبرانه در انتظار کنار رفتن 
پرده ها و دیدن خودرو بودند. همزمان با تاریک ش��دن محیط، 
ش��روع آتش بازی  و پخش موس��یقی هیج��ان انگیز، پرده اي 
که بر روی خودرو کش��یده ش��ده بود، کنار رفت و کیا کادنزای 
مشكی رنگ با چراغ های LED و اسكورت روشن، نمایان شد. 
جذابیت خودرو از لحظه اول محسور کننده بود و تشویق مكرر 
حضار را در پی داش��ت.  پس از آش��نایی بیشتر مهمانان با کیا 
کادنزا از طریق بازدید بخش��های مختل��ف خودروهای موجود 
در مراس��م، چند قطعه زیبای موسیقی با صدای بهنام صفوی، 
خواننده جوان خوش آتیه کشورمان اجرا شد و درنهایت مراسم، 

با صرف شام پایان یافت.

طراحی 
کادنزا نیز همچون س��ایر محصوالت جدید کیاموتورز براساس 
خط مش��ی جدید طراحی این ش��رکت به دستان توانای طراح 
مش��هور آلمانی یعنی پیتر ش��ریر و با الهام گی��ری از پوزه ببر 
طراحی شده اس��ت. خطوط اصلی طراحی در نمای جلو یعنی 
خط��وط عضالنی درب موت��ور که جلو پنج��ره را در بر گرفته 
ان��د و خطوط زاویه دار بر روی س��پر جلو،که در مجموع حالت 
ح��رف التی��ن X و بالطبع قدرت را تداعی می کنند، چش��م را 
به س��مت جلوپنجره منحصر به فرد کیا و لوگوی خودرو سوق 
می دهند. ابهت خاصی که در طراحی ارکان اصلی نمای جلویی 
خودرو از جمله چراغ های بزرگ جلو،س��پر و جلو پنجره وجود 
دارد، حضور یک خودرو قدرتمند و ش��كیل را به بیننده یاد آور 

می شود.
به طور معمول نمای جانبی خودرو بهترین احساس را در زمینه 
قابلیت های فنی و دینامیک خودرو به بیننده القا می کند، طراح 
زبردس��ت کادنزا نیز با بهره گیری از این نكته و ارائه خطوطی 
عضالنی و حس��اب ش��ده، بخصوص خط افقی که از ابتدای در 
جلو رفته رفته ش��كل می گیرد و با گذر از دس��تگیره درب ها 
و گلگیر عقب به چراغ عقب متصل می شود،حس��ی قدرتمند از 
یک سدان اسپرت خانوادگی را به نمایش مي گذارد.  نكته قابل 
تامل دیگر زاویه ستون سقف است که بی شک با توجه به اصول 
مهندسی و رعایت قوانین آیرودینامیک شكل گرفته اند و کمک 

کیا کادنزا به ایران آمد 

ش��ایان توجهی به کم شدن ضریب درگ خودرو مي کند. در 
این بین رنگ آمیزی تیره ستون میانی نقشی اساسی در القای 
ح��س یک خ��ودرو مدرن با ویژگی های اس��پرت را در ذهن 
ب��ازی می کند. در نمای عقب وج��ود قطعه کرومی در پایین 
سپر به غیر از وظیفه محافظت از خط و خش به القای حس 
لوکس بودن خودرو کمک شایان توجهی می کند و طراحی و 
نحوه چیدمان چراغ های عقب تا حدودی یاد آور محصوالت 
آئودی است.  دیگر اجزای نمای عقب، همچون لبه در صندوق 
عقب و نحوه طراحی س��پر عقب در کن��ار خروجی اگزوز ها، 
کامال با نمای کلی چراغ ها و سبک طراحی خودرو هماهنگ 
هس��تند. طراحی نمای داخلی بسیار حساب شده و دقیق با 
درنظرگرفتن اصول علم ارگونومی انجام شده است. فضا سازی 
داخلی با توجه به ابعاد خودرو به نحو احس��ن انجام ش��ده و 
خطوط جلو داش��بورد و فرم��ان بازهم به نحوه زیرکانه ای به 
نشان کیا موتورز در وسط فرمان ختم می شوند. یكی از جالب 
ترین نكات طراحی داخلی این خودرو وجود چراغ های نواری 
LED بر روی درب داشبورد و درون درب های جلو است که 

تا به حال در خودروی دیگری دیده نشده اند.
در نگاه کلی، ش��اید کادنزا نس��بت به س��لف خود یعنی کیا 
اپیروس در زمین��ه طراحی لوکس،در جای��گاه متفاوتی قرار 
بگیرد،چ��را که کیا اپیروس صرفا ب��ه عنوان خودرویی با ویژه 
ه��ای فوق لوکس ب��رای مش��تریانی در کالس مدیریتی و با 
طراحی منحصر به فرد به باز آمده بود اما کادنزا با برخورداری 
از طراحی ای با چاشنی اسپرت ، قشر جوان تر و گسترده تری 

از خریداران را هدف قرار داده است.
مشخصات فنی 

کیا برای این خودرو موتوری مدرن موسوم به المبادا با حجم  
3.5 لیتر به صورت شش  سیلندر V شكل تدارک دیده است 
که نیروی خود را به وس��یله یک جعبه دنده ش��ش س��رعته 
اتوماتیک، تیپ ترونیک به محور جلو می رس��اند. بیش��ترین 
ق��درت و گش��تاور خ��ودروی م��ورد بحث 290 اس��ب بخار 
 rpm 5000 و گش��تاور 345 نیوتن متر در rpm 6600در
اس��ت، که به راحتی ش��تاب 0 تا صد کیلومتر بر ساعت برابر 
7.2 ثانیه را و حداکثر سرعت 230 کیلومتر در ساعت را برای 

این خ��ودرو 1575 کیلوگرمی به ارمغان می آورد. براس��اس 
تس��ت هایی که در مجالت معتبر خودرو در س��طح جهانی 
انجام ش��ده،  کیا کادنزا در کالس خود یكی از بهترین شتاب 
ه��اي  اولیه و ثانویه را ارائه می دهد و نه تنها در بازار داخلی 
بلكه در بازار جهانی نیز به راحتی یارای مقابله با آخرین نسل 
خودروه��ای تویوتا آریون و  لكس��وس LS و بنز E کالس را 
دارد.  کیا کادنزا در رقابت با خودروهاي هم کالس موجود در 
بازار داخلی، به وضوح از رقبا یک س��ر و گردن جلوتر اس��ت. 
مصرف سوخت خودرو در شرایط استاندارد در سیكل ترکیبی 
برابر با 9.2 لیتر در صد کیلومتر اعالم شده که برای خودرویی 

با چنین وزنی و توانایی های فنی موتوری، قابل قبول است.
امکانات ایمنی

سیستم ترمز چهارچرخ دیسک کیا کادنزا از تمامی سیستم های 
کمك��ی متداول در خ��ودرو های امروزی، از جمله سیس��تم 
ترمز ضد قفل)ABS(، سیس��تم ترمز کمكی)BAS(، کنترل 
پایداری الكترونیک)ESP(، سیستم توزیع الكترونیكی نیروی 
ترم��ز گیری بین چ��رخ ها)EBD( بهره م��ی برد، همچنین 
مهندسان کیا برای افزایش ایمنی این خودرو تا باالترین حد 
 )TSC(ممكن سیستم های کنترل لغزش یا ترکشن کنترل
و سیس��تم جلوگیری از عقب گرد خودرو در س��رباالیی ها یا 
کنترل ایستایی در س��رباالیی)HAC(را برای این خودرو در 
نظ��ر گرفته اند. درهنگام بروز تصادفات نیز مجموعه بس��یار 
کاملی از کیس��ه های ه��وای 8 گانه در نواح��ی مختلف باز 
شده،پشت سری های صندلی با دارابودن قابلیت عكس العمل 
ضربه ش��القی تصادف را دفع کرده و به بهترین شكل از جان 

سرنشینان محافظت مي کند.
  امکانات رفاهی

ش��رکت اطلس خودرو یكی از کامل ترین تجهیزات رفاهی را 
برای کادنزا درنظر گرفته است. بخش کوچكی از طیف گستره 

امكانات کادنزا شامل موارد زیر است:
مجموعه سیس��تم کروز کنترل و مدیریت پیمایش،رانندگی 
را در بلند مدت و درس��فرهای برون شهری تسهیل می کند و 
سرنشینان لذت سواری با لوکس ترین محصول فعلی کیا را با 
inf مجهز به  inity امكاناتی چون سیس��تم صوتی حرفه ای

دوازده بلندگو و بهره مندی از سیستم تهویه مطبوع اتوماتیک 
دوگانه و س��قفی مجهز به  سان روف پانوراما تجربه می کنند. 
امكانات رفاهی کادنزا با تمرکز خاصی بر روی راحتی و ایمنی 
راننده در نظر گرفته شده است و راننده می تواند از طیف بسیار 
گس��ترده ای از تجهیزات، همچون صندلی مجهز به ماساژور، 
سیستم حافظه یكپارچه تنظیمات)IMS(، آینه های جانبی 
مجهز به قابلیت تنظیم برقی،تاش��و الكتریكی دارای سیستم 

گرمكن و مجهز به چراغ راهنما و خوش آمد بهره ببرد.
سیس��تم روش��نایی کادنزا، از جدیدترین تكنول��وژی ها در 
زمینه روش��نایی استفاده کرده اس��ت ،چراغ های جلو مجهز 
به سیس��تم شستش��وی مخفی از نوع )HID( زنون هستند 
 LED و چراغ های عقب از سیس��تم نور پردوام و کم مصرف
به��ره می برند. نور چراغ های جلو به ش��كل اتوماتیک تنظیم 
می ش��ود و چراغ های مه شكن در جلو و عقب خودرو وجود  

دارند.
سیستم ورود بدون کلید که نزدیک شدن راننده را به خودرو 
تش��خیص می دهد در کنار سیستم ضد سرقت ایموبالیزر نیز 
ازجمله امكانات امینتی کادنزا به ش��مار م��ی آید. باتوجه به 
طراحی و قابلیت های ذکر شده، کادنزا با ارائه امكانات رفاهی 
و امنیتی کامل در کنار مشخصات فنی مطلوب، همچون یک 
ببر پرقدرت ترکیبی منحصر به فرد از وقار، صالبت ، قدرت و 
پویایی دینامیكی را در اختیار مصرف کننده قرار داده است  . 
با توجه به قیمت مناس��ب و تمامي ویژگي هاي منحصر بفرد 
کیا کادنزا ، به زودي ش��اهد سلطه این ببر دنیای خودرو،  در 

بازارهای داخلی و بازار های جهانی هستیم. 

کادن�زا ب�ا ارائ�ه امکانات 
کام�ل  امنیت�ی  و  رفاه�ی 
در کن�ار مش�خصات فنی 
مطلوب، همچ�ون یک ببر 
منحصر  ترکیبی  پرق�درت 
به ف�رد از وق�ار، صالبت ، 
دینامیکی  پویایی  و  قدرت 
را در اختی�ار مصرف کننده 

قرار داده است  
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 بازاریابي و فروش تلفني
اگر بدون وقت قبلي به محل اس��تقرار مشتري مراجعه 
کنی��د، زمان زیادي را در راه ص��رف مي کنید و امكان 
دارد طرف در محل حاضر نباش��د یا اینكه ممكن است 
مدتي را در انتظار باشید ولي بازهم شما را نپذیرد. پس 
بهتر اس��ت مالقات هاي حضوري حتي االمكان با وقت 
قبلي باش��د. تلفن را دست کم نگیرید. از تلفن استفاده 
کنید. این وس��یله سرعت کار شما را افزایش مي دهد و 
اگر هم مش��تري نبود زمان اندکي را از دست داده اید. 
بدانید که تلفن براي شروع ارتباط، بسیار مناسب است.
 در هن�گام برقراري تماس تلفني، ب�ه موارد زير 

توجه كنيد و آنها را بكار ببريد :
 قبل از گرفتن شماره خود را کامال  آماده کنید.

این آمادگي ش��امل سرحال بودن، به کار بردن عبارات 
کلی��دي مثبت نظی��ر »االن مي خواهم ی��ک بازاریابي 
و فروش تلفني موفق داش��ته باش��م« ، آراس��ته بودن، 
لبخند زدن، فراهم ب��ودن ابزارکار نظیر قلم،کاغذ براي 

یادداشت و سایر موارد مشابه است. 
معطل گذاشتن مشتري براي پیدا کردن خودکار، آمار 
و غیره پس��ندیده نیس��ت. اطمینان داشته باشید تمام 

ارقام و مدارک به روز است.
 صبح زود ش��روع کنید؛ کس��ب و کار از ساعت 8 
شروع مي شود، ضمن اینكه خیلي از مدیران موفق قبل 

از ساعت 8 صبح در محل کارشان، حضور دارند. 
 ب��راي هر ی��ک از مكالم��ات تلفني خ��ود از قبل 
برنامه ری��زي کنی��د، اول تم��ام مكالم��ه را در ذهنتان 
تمری��ن کنی��د و یا حتي بر روي کاغذ تهیه و مجس��م 
سازید که پیش��اپیش در این کار موفق شده اید و حاال 

فقط مي خواهید این موفقیت را تكرار کنید.
 نام مخاطب را پرسیده و درست تلفظ کنید.

 در مذاکرات تلفني مهم ایستاده صحبت کنید.  در 
این صورت آدرنالین در مغز ترش��ح مي ش��ود و تسلط 

شما را باال مي برد.

 دست نوشته داشته باش��ید. متني را از قبل آماده 
کنید تا در ش��روع مذاکرات آز آن اس��تفاده کنید. این 
متن باید شما و شرکت را معرفي کند، مقصود شما را از 
تلفن زدن بیان کند و مزایاي محصول و وجه تمایزتان 
را نش��ان دهد. چنان ماهرانه از متن استفاده کنید که 

طرف مقابل متوجه روخواني تان نشود.
 مش��تري باید در تن و لحن صداي شما شادابي را 
احساس کند. معایب تلفن به عنوان یک عامل ارتباطي،  
ش��امل فقدان ارتباط چش��مي و احتمال آماده نبودن 
ط��رف مقابل یا منحرف ش��دن توجه او به دلیل س��ایر 
فعالیت ه��ا مانند ش��لوغي ج��اده، در صورتي که طرف 
مقابل در جاده باشد، مي ش��ود. لذا تمام این نقایص را 

باید صداي گرم و جذاب شما جبران کند.
 با مش��تري گفتگ��و کنید؛  نه اینك��ه به طور یک 

جانبه مطالبي را به آنها بگویید.
  براي مش��تري ارزش قائل شوید و در صورت عدم 
تمایل او وقت دیگري را براي مذاکره در خواست کنید.

 در هن��گام صحبت با تلفن چاي نخورید، س��یگار 
نكش��ید، روزنامه نخوانید  و ح��واس خود را فقط روي 

گفتگو متمرکز کنید.
  بي جهت روي بعضي از مواضع، پافشاري نكنید.

ب��ه آداب و اعتق��ادات ط��رف مذاکره کنن��ده احترام 
بگذارید.

   تصوی��ر درس��تي از خود ارائه دهی��د، نه خود را 
کوچک بشمارید و نه غلو صحبت کنید.

  اگر در مكالمه هاي تلفني طرف مقابل ش��ما فریاد 
مي کشد و سر ش��ما داد مي زند، هرگز مقابله به مثل 
نكنید؛ بلكه آرام و ن��رم و با مالیمت صحبت کنید، در 
ای��ن گونه مواقع هم بهتر اس��ت بایس��تید و به مكالمه 

ادامه بدهید.
  ش��اید طرف صحبت شما، س��ئوالهاي غیر مرتبط 
و ی��ا حت��ي خصوصي مطرح کند، خونس��رد باش��ید و 

چگونه یک فروش تلفنی موفق داشته باشیم؟

ه�دف از بازاریابي و فروش 
از  وق�ت  گرفت�ن  تلفن�ي 
مالق�ات  ب�راي  مخاط�ب 
حضوري اس�ت، لذا از ارائه 
اطالع�ات زی�اد خ�ودداري 
کنی�د، در مالق�ات حضوري 
ص�دا،  ب�ر  ع�الوه  ش�ما 
ابزار هاي دیگ�ري هم براي 
تاثیر گذاش�تن بر مش�تري 
در اختی�ار دارید؛ نظیر زبان، 
تاثیرات تیپ ظاهري، نمونه 
کاال، کاتالوگ، فیلم و... ، لذا 
هدف اساس�ي ت�ان گرفتن 

وقت مالقات باشد

طبق تحقيقات به عمل آمده، با رقابتي ش�دن كسب و كارها، اهميت ارتباط 
مؤثر با مش�تريان نيز بيشترمي ش�ود. در اين فضا از بين شيوه هاي مختلف 
ارتباط با مش�تري نظير تبليغات، روابط عمومي، فروش ش�خصي، پيش�برد 
فروش و بازاريابي مستقيم، شيوه هاي ارتباط دو طرفه نظير فروش شخصي 
و بازاريابي مس�تقيم، مؤثرتر خواهند ب�ود؛ علت آن هم، تعامل دو طرفه اي 
اس�ت كه بين بنگاه اقتصادي و مش�تريان صورت مي گي�رد. در اين ارتباط، 
عالوه ب�ر اينكه بن�گاه اقتصادي در شناس�اندن خويش به مش�تري تالش 

مي كن�د تا بتواند تقاضاي او را به س�مت بنگاه س�وق ده�د، فرصتي فراهم 
مي ش�ود تا صداي مشتري را نيز بشنود كه نتايج آن،  براي رقبا و گسترش 
كس�ب وكار حائ�ز اهميت اس�ت.  با اي�ن روش، بنگاه  مي تواند مش�تري را 
بشناس�د و نياز او را بداند و  در راستاي كسب رضايت مشتري با نگرش برد 
دو جانبه، حركت كند. يكي از راه هاي بازاريابي مستقيم، بازاريابي و فروش 
تلفني اس�ت كه بهره گيري صحيح از تلفن، عالوه ب�ر نكاتي كه در باال ذكر 
شد، در راس�تاي مديريت زمان نيز به بازاريابان، در دنياي شلوغ و پيچيده 
ام�روزي كمك مي كند. در اين مقاله به بررس�ي بازاريابي و فروش تلفني و 

مهارت هاي الزم براي نيل به موفقيت، در مذاكرات تلفني مي پردازيم. 
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عصباني نشوید و مدیریت ارائه اطالعات، داشته باشید. 
الزم نیست به همه سوالها پاسخ دهید، گاهي خود را به 
نش��نیدن بزنید و مجدداً موضوع اصلي را پیش بكشید 
و گاه��ي هم ش��وخي کنید و س��وال ها را با ظرافت رد 
کنید . به هر ح��ال، باید مؤدبانه برخورد کنید. در همه 
حال،  مواظب شخصیت مش��تري باشید، یادتان باشد 
هدف بازاریابي، رسیدن به تعامل است نه مشغول شدن 

به تقابل، که نتیجه مثبتي براي کسب وکار ندارد.
  ه��دف از بازاریاب��ي و فروش تلفن��ي گرفتن وقت 
از مخاط��ب براي مالقات حضوري اس��ت؛ ل��ذا از ارائه 
اطالع��ات زیاد خ��ودداري کنی��د. در مالقات حضوري 
ش��ما عالوه بر صدا، ابزار هاي دیگري ه��م براي تاثیر 
گذاشتن بر مشتري در اختیار دارید نظیر زبان، تاثیرات 
تی��پ ظاهري، نمونه کاال، کاتالوگ، فیلم و...، لذا هدف 

اساسي تان گرفتن وقت مالقات باشد.
  حرف��ه اي عم��ل کنی��د. از تلف��ن به عن��وان یک 
وس��یله کاري استفاده کنید، زود بروید سر اصل مطلب 
و از تعارفات کم کنید.  وس��ط حرف مش��تري ندوید، 
مهارت هاي س��خنراني و گوش کردن را در خودتان باال 
ببرید. پرش��ور باشید، بااعتماد به نفس صحبت کنید و  

از موضوع اصلي خارج نشوید.
  ویژگي محصولتان را بیان کنید؛  اما این ویژگي ها 
را ب��ا منافع و مزایای��ي که براي هر مش��تري متفاوت 
است ، پیوند دهید و تایید دیگران را در جهت باال بردن 

اطمینان مشتري بیان کنید تا اعتبارتان افزایش یابد.
  تعداد تلفن زدنهایتان را افزایش دهید. قرار نیست 
تمام تماس هاي ش��ما به قرار مالق��ات یا معامله منجر 
ش��ود؛  اما هر چقدر تعداد تماس هاي شما بیشتر باشد 
و تس��لط تان باالتر برود، قطعاً تعداد ق��رار مالقات ها و 
معامالت هم افزایش مي یابد. به این نكته توجه داش��ته 
باش��ید که  رابطه مس��تقیمی بین مشتري یابي امروز و 

منافع فردا وجود دارد.

  مراحل مش��تري یابي از طری��ق تلفن را فراگیرید. 
ابت��دا توجه طرف مقابل را جلب کنید، س��پس خود و 
ش��رکت را معرف��ي کنید. آنگاه از ی��ک عبارت کلیدي 
مثبت اس��تفاده کنید و با قرار مالقات گذاشتن مكالمه 

را به پایان برسانید.
  ب��ه منش��ي ه��ا خیلي احت��رام بگذاری��د. این ها 
انس��ان هاي مهمي هس��تند و مي توانند دوس��ت شما 
ب��راي برقراري تماس با مدیران باش��ند ی��ا اینكه مانع 
 ش��ما بشوند. در اولین تماس ها با منشي، جمله اي که 

مي گویید، امري مؤدبانه و س��ریع باش��د، تا او را وادار 
ب��ه حرکت س��ریع کند. نظیر »س��الم آقاي محس��ني 
لطفاً! «. جمله ش��روع، نباید از ناحیه ضعف و با عبارات 
داراي بار رواني منفي مثل» ببخش��ید مزاحم ش��دم یا 
خسته نباش��ید« همراه باشد، به عالوه اینكه قاطع و با 
اعتماد به نفس صحبت کنید و من و من نكنید . لبخند  
زدن حتي در زمان مكالم��ه تلفني، اهمیت فراواني در 
برقراري ارتباط و لحن مثبت صداي شما خواهد داشت. 
 اج��ازه ندهید تكراري بودن امور، ش��ما را خس��ته 
کن��د، باید هر روز در مورد آنچ��ه انجام مي دهید فكر 

کنید و خالق باشید.
 در پای��ان ه��ر مذاکره س��عي کنید خیل��ي کوتاه، 
خالص��ه مذاکرات را بیان کنید و براي آن از مش��تري 
تاییدی��ه بگیرید تا مبادا موضوعي برداش��ت مش��ترک 

نشده باشد.
 سوال کردن در جاي درست براي فهمیدن صحیح 

موضوع، مناسب است و ایرادي ندارد.
 اطالعات ش��ما از رقبا میزان حرف��ه اي بودنتان را 
نش��ان مي دهد و باعث مي ش��ود در مدیریت مكالمات 
تلفن��ي، قوي تر عمل کنی��د. این اطالع��ات مربوط به 
مواردي از جمله محصوالت آنها، قیمت هایش��ان، بازار 
هدفش��ان، پورس��انت بازارش��ان، تعداد نیروي فروش، 
میزان تخفیف، اس��تراتژي فروش، دید رقبا نس��بت به 

شما و دیگر موارد مي شود.
 تاریخ، س��اعت، مكان و هدف قرارتان را یادداشت 

کنید.
  ب��ي تردی��د در فرایند ه��ر گفتگو ممكن اس��ت 
ایرادهایي از س��وي مش��تري مطرح ش��ود. مسلماً هر 
ایرادي یک چالش است و باید پاسخي براي آن طراحي 
شود. در چنین موقعیتي بیهوده دلواپس نشوید، سعي 

کنید دلواپسي هاي خود را کنترل کنید. 
  داليل دلواپس�ي افراد را مي توان به نحو زير 

طبقه بندي كرد :
- 40درصد دلواپس��ي هاي افراد در مورد مسائلي است 

که هرگز اتفاق نمي افتد.
 - 40 درصد دلواپس��ي ها در مورد چیزهایي اس��ت که 

نمي توان آنها را تغییر داد.
 - 12 درصد دلواپسي ها در ارتباط سالمتي است.

-  8 درصد دلواپسي ها به طور اصولي صحیح است.
بنابراین، میان دلواپس��ي ها باید فرق گذاشت و از آنجا 
که در تماس تلفني نس��بت ب��ه تماس حضوري تنها از 
کانال هاي مش��خصي براي ارتباط اس��تفاده مي کنید، 
در آن صورت در موقعیت هایي که س��رحال نیس��تید، 
سریعاً صداي ش��ما حالت دروني تان را منعكس کرده 
و دلواپسي هاي ش��ما را لو مي دهد. بنابراین، زماني که 
ایرادي از ش��ما گرفته مي شود، دلواپس نشوید و آن را 
یک حس��ن نظر تلقي کنید، زیرا در همین ایرادهاست 

که از مسائل و نیازهاي مشتري آگاه مي شوید. 
�  بهترین راه براي غلبه بر ش��ک و ترس حرکت است. 
اقدامات فوق را رعایت کنید و ابزارتان را آماده س��ازید.  
ب��ا تمرین، ایرادتان را برطرف کنید، مهارتهایتان را باال 
ببرید، از دوس��تتان بخواهید شما را راهنمایي کنند، به 
ص��داي خود گ��وش کنید و از همه مس��ایل اطرافتان، 
ی��اد بگیری��د؛ اما با تم��ام این ها تا اق��دام نكنید موفق 
نمي ش��وید. با آمادگي کامل، گوشي را بردارید و شروع 

کنید.
 ف��رم مذاک��رات تلفن��ي را تنظیم ک��رده و تاریخ 
تماس، نام مخاطب، ش��رکت مخاطب، خالصه مذاکره 
و اقدام بعدي که باید صورت گیرد را یادداش��ت کنید. 
در پیگیري ه��ای مجدد، این فرم خیلی به کمک ش��ما 

می آید.
  در پایان هر مذاکره تلفني، حتماً با ادب و احترام 
از فرصتي که توس��ط مخاطب در اختیار شما قرار داده 
شده، تش��كر کنید؛ حتي اگر در این فرصت فقط شما 

را نقض کرده باشد.  
 فروش تلفني یكي از کانال هاي بازاریابي مستقیم است 
که در صورت کس��ب مهارت هاي الزم جهت اس��تفاده 
صحی��ح از تلفن، میزان توفیق فروش��ندگان در نیل به 

اهداف فروش و  بازاریابي را افزایش مي دهد. 

منابع 
4� اس�تفن ش�يفمن ، فن�ون ف�روش تلفن�ي .   

انتشارات ارديبهشت  )1382(                  
5� پاتري�ك فورس�ايت ، ف�روش تلفن�ي موفق. 

انتشارات كيفيت مديريت، )1380(
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 کمپاني کیا موتورز به عنوان یكي از اصلي ترین برندگان 
رقابت طراحي برندهاي خودروس��ازي اس��ت. این رقابت 
بین المللي توسط Rat Fur Formgebung )شوراي 
طراحي کش��ور آلمان( برگزار ش��د که مس��ئولیت اهداء 

جوایز طراحي را نیز بر عهده دارد.
هی��ات داوري اولی��ن دوره این رقابت ه��ا معتقد بودند 
کمپان��ي کیا در دو بخش، عنوان برنده اي ارزش��مند )1( 
را ب��ه خود اختصاص داد. در بخش طراحي برند که البته 
تمرکز بر روي اس��تراتژي و ماهیت کلي طراحي اس��ت، 

کیا عنوان »بهترین بهترین ها« )2( را از آن خود نمود.
در بخش طراحي خارجي که بیشتر طراحي خود خودرو 
مورد توجه است ، س��ه مدل از محصوالت کیا به عنوان 
برنده انتخاب ش��دند که عبارتند از: اس��پورتیج کامپكت 
CUV، ری��و جدید )رده خودروهاي B( که فروش آن از 
پاییز س��ال 2011 در اکثر بازارهاي جهاني آغاز خواهد 
ش��د و خودرو سدان اپتیما )رده خودروهاي D(. الزم به 

ذکر است که خودروهاي کیا اپتیما و کیا اسپورتیج پیش 
از این نیز به عنوان خودروهاي باپرس��تیژ انتخاب ش��ده 

 . )IF و جایزه Red Dot بودند )جایزه
پیتر شریر مسئول ارشد طراحي کیا معتقد است: »ما به 
عملكرد قابل قبول کیا در این رقابتها که از اهمیت باالیي 
در صنعت خودرو برخوردار اس��ت قویاً افتخار مي کنیم. 
با اعمال تغییرات در نگرش طراحیمان، توانس��ته ایم به 

برندمان هویت بصري و متمایزي ببخشیم«.
وي در ادام��ه اف��زود: »عنوان »بهتری��ن بهترین ها« که 
به هویت جدی��د کیا در طراحي اختص��اص یافت تایید 
غیرقاب��ل ان��كاري ب��ر کار حرفه اي و خالقان��ه کل تیم 
طراح��ي بی��ن الملل��ي ما اس��ت. جوایزي ک��ه اخیراً به 
اس��پورتیج و اپتیما اهدا شد و همچنین جایزه آخري که 
به ریو تعلق گرفت،  نش��ان از ادامه دار بودن تالش هاي 
ما جهت نیل به اس��تانداردهاي باالي طراحیمان اس��ت. 
ب��ه طور مش��خص مي توان گفت که هر چه��ار جایزه بر 

اس��تراتژي ما در نش��ان دادن جای��گاه واقعي طراحي به 
عنوان هسته اصلي برند کیا تاکید دارند«. 

سه مدل برنده كيا: طراحي كه نشان از آینده دارد
نس��ل چهارم کیا ریو که در نمایشگاه خودرو ژنو 2011 
براي اولین بار به جهانیان معرفي ش��د، صرفاً یک نمونه 
بهبودیافته از مدل قبلي نیس��ت بلكه س��عي شده است 
که در آن ش��خصیت جدید و قدرتمندي ارائه شود. اگر 
گذش��ته این خودرو را کنار بگذاریم، مدل جدید حاضر 
در رده B، گذار برند کیا را بر کیفیت و طراحي بنا نهاده 
اس��ت. نوع طراحي بدنه و پنج��ره هاي کناري، پویایي و 
آیرودینامی��ک مضاعفي را به این تازه وارد هدیه مي کند 
ب��ه طوري که ت��وازن بین طراحي پنجره ه��ا، محورها و 
تناس��ب کلي خودرو، احس��اس خارق العاده اي را خلق 
مي کن��د که به ن��درت مي توان در محص��والت این رده 
یاف��ت. ریو جدید با درنظر گرفت��ن نیاز بازارهاي جهاني 
توس��عه پیدا کرده است و طبق برنامه ریزي هاي صورت 

 4 جایزه طراحي
در دست���ان کیا

گرفت��ه در بازار کش��ورهاي اروپایي به دو صورت 3 و 
5 در و در دیگر بازارها به دو صورت 4 و 5 در عرضه 

خواهد شد. 
خ��ودرو کیا اپتیما جدید محصولي اس��ت که در رده 
خودروهاي D کیا هیچ نمونه مشابه قبلي را به ذهن 
متبادر نمي کند. این خودرو به محض آغاز فروش در 
اواسط سال 2010 در کشور کره به قدري با استقبال 
روبرو ش��د ک��ه باالترین جای��گاه ف��روش را به خود 
اختصاص داد جایگاهي ک��ه هیچكدام از محصوالت 

این کمپاني تا به حال آن را تجربه نكرده بودند. 
کیا با عرضه نس��ل سوم اس��پورتیج، خودرو کامپكت 
CUV و محبوب��ي را معرف��ي نم��ود. این نس��ل از 
اس��پورتیج به کلیه کاربري ه��اي خودروهاي آفرود 
مجهز بوده، ارتفاع آن از س��طح زمین بیش��تر شده، 
فرمانبري آن در حین رانندگي امنیت در این خودرو 
افزای��ش یافته و طراح��ي آن با اس��تانداردهاي یک 

خودرو ش��هري همخواني دارد. مقرون به صرفه ترین 
مدل این خودرو با موتور 1.7 لیتري CRDi در اروپا 
عرضه خواهد شد که داراي سیستم استارت و استاپ 
ب��وده و در هر کیلومت��ر فقط 135 گ��رم آالیندگي 

منتشر مي کند.
)نمونه وارد شده به کشور توسط اطلس خودرو نماینده رسمی  کیاموتورز، 
داراي موتور 2.4 لیتري با قدرت 177 اسب بخار و آالیندگي 219 گرم 

است(

نمایش عمومي برندگان این رقابت در نمایشگاه 
خودرو فرانکفورت

Rat Fur Formgebung )شوراي طراحي کشور 
آلم��ان( به عن��وان برگ��زار کننده رقاب��ت برندهاي 
خودرویي در س��ال 1953 به ابت��كار پارلمان فدرال 
آلمان تاس��یس ش��د و امروزه از آن به عنوان یكي از 
پیش��تازان مراک��ز دنیا در انتقال دان��ش طراحي یاد 

مي شود. 

بواسطه برگزاري نمایشگاه ها، کنفرانس ها، سمینارها 
و کارگاه هاي متعدد توسط این شورا به منظور توسعه 
طراحي صنعتي در س��طح اجتماعي، 170 ش��رکت 
آلماني و خارجي به نحوي با این موسس��ه مس��تقل 
در ارتباط هس��تند. رقابت برندهاي خودریي نیز جزو 
برنامه هایي است که کلیه شرکت هاي فعال در زمینه 
خودرو و شرکاي تجاري آنها و همچنین شرکت هاي 
فعال در زمینه طراحي و برند مي توانند در آن شرکت 

نمایند. 
طبق پیش بیني هاي صورت گرفته، از برندگان اولین 
دوره این رقابت جدید در نمایش��گاه امس��ال خودرو 
فرانكفورت و در ش��ب طراح��ان خودرویي مصادف با 

13 سپتامبر 2011  تقدیر به عمل خواهد آمد. 

1-Worthy winner
2-Best of best

عن�وان »بهترين بهترين ه�ا« در حوزه طراحي 
كلي برند

برتري سه مدل از محصوالت كيا با توجه به نوع 
طراحي خارجي

برگزاري اين رقابت توسط شوراي طراحي كشور 
آلمان
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 دسته اول، ماهی های کپور هستند که همیشه ماهی های 
قربانی اند . کپورها،  پیوس��ته توسط دیگر ماهی ها خورده 
می ش��وند .  در حیات اجتماعی بش��ر ، برخی از انس��ان ها 
نیز چنین  هس��تند؛ یعن��ی برخی از انس��ان ها در زندگی 
خ��ود نقش ماهی کپور را بازی می کنند. آنها کم و بیش و 
برحسب مورد، قربانی این یا آن چیز، این یا آن مسئله، این 
یا آن ش��خص می شوند و حتی ممكن است قربانی روابط 

غلط و تفكرات منفی خود شوند.
ک��ه  هس��تند  ماهی ه��ا  دوم، کوس��ه  دس��ته  
روش )برنده – بازن��ده( را ب��ه کار می گیرند. برای این که 
من برنده شوم ،  تو باید بازنده باشی و  این کار باید بدون 

هی��چ تمایز و تفاوتی انجام گیرد . برای کوس��ه ماهی، هر 
نوع ماهی، دش��من به حساب می آید.  هر ماهی یک وعده 
غذایی بالقوه اس��ت. ش��اید ما نیز این نقش را بازی کرده 
باش��یم  یا حداقل در زندگی حرفه ای یا ش��خصی خود با 

کوسه هایی برخورد کرده باشیم.
دنیای س��ازمان ها و دنیایی که م��ا در آن کار می کنیم از 
دیرباز، دنیای کوس��ه ها تلقی می ش��ود که گاه صحبت از 
کارکنان��ی می ش��ود که برای رس��یدن ب��ه مقام های باال 
یک دیگ��ر را می درن��د. در دنیای پررقاب��ت امروز، حتی 
س��ازمان ها گاهی اوقات به طور موذیانه، به س��ازمان های 
دیگر حمل��ه می کنند.  ب��ه طور خالصه، انس��ان هایی را 

می ت��وان یافت که ک��م و بیش در حال رقاب��ت دائمی از 
نوع برنده - بازنده هستند.

دس��ته س��وم، نوع دیگ��ری از حیوان��ات دریای��ی یعنی 
دلفین ها هستند. این پستاندار آبزی بزرگ به طور طبیعی 
بازیگ��وش و دارای روحیه همكاری اس��ت و در ارتباطات 

خود شیوه برنده - برنده را برگزیده است.
دلفی��ن در دنیای��ی از وف��ور نعم��ت زندگ��ی می کند. او 
هیچ کمب��ودی ن��دارد و می خواه��د که همه چی��ز را با 
همگان تقسیم کند. اگر یک دلفین زخمی شود، 4دلفین 
دیگ��ر او را همراهی می کنند تا خود را به گروه برس��اند. 
داس��تان های زیادی نیز وجود دارد که در آن ها دلفین ها، 

 هم�ه م�ا ب�رای برق�راری ارتب�اط ب�ا ديگ�ران، روش ه�ای منحص�ر ب�ه ف�ردی داري�م. بنابراين تع�داد بس�يار زي�ادی، روش ارتباط�ی وج�ود دارد.
اما چگونه می توانيم كليدی پيدا كنيم كه روابط خانوادگی، عاطفی و حرفه ای ما را تسهيل كند؟ چگونه می توانيم راه حلی بيابيم كه همه اشخاص از آن، راضی 
باش�ند و ما را به تفاهم برس�اند؟ نويس�ندگان كتاب راهبرد دلفينی، كليد اين امر را تنها در همكاری و انعطاف پذيری می دانند. آنها معتقدند كه به طور كلی، 

انسان ها را همانند موجودات دريايی می توان به سه طبقه تقسيم كرد: ماهی های كپور،كوسه ماهی ها و دلفين ها.

گرد آوري و ترجمه: نويد پيشكار- مدير فروش

برداشتی از کتاب راهبرد دلفینی

تفکر دلفینی

89

جان انس��ان ها را نجات داده اند. پژوهش های انجام ش��ده 
در »سان دیه گو« نش��ان داده  اس��ت که دلفین ها عالوه بر 
داشتن روحیه همكاری بسیار باهوش  هستند. حتی برخی 

از پژوهش��گران آن ها را باهوش ترین موجودات روی زمین 
دانسته اند.

تحقیق زی��ر روحیه هم��كاری و روش های برنده - بازنده 
و برنده - برنده را به خوبی آش��كار می سازد. درسان دیه گو  
پژوهشگران 95 کوسه و 5 دلفین را به مدت یک هفته در 
یک استخر بزرگ رها کرده و به مطالعه حاالت رفتاری آن ها 
پرداختند. ابتدا کوسه ها به یک دیگر حمله کردند و در این 
تهاجم، تعداد زیادی از آن ها نابود شدند، سپس به دلفین ها 

حمله ور شدند.
دلفین ها فقط می خواستند با آن ها بازی کنند ولی کوسه ها 
بی وقف��ه به آن ه��ا حمله می کردن��د. س��رانجام دلفین ها 
ب��ه آرامی کوس��ه ها را محاصره ک��رده و هنگامی که یكی 
از کوس��ه ها حمل��ه کرد، آن ها به س��تون فقرات پش��ت یا 
دنده های��ش می کوبیدن��د و آن ها را می شكس��تند. به این 
ترتیب کوس��ه ها یكی بعد از دیگری کش��ته می شدند. پس 
از یک هفته 95 کوسه مرده و 5 دلفین زنده در حالی که با 

هم زندگی می کردند در استخر دیده شدند.
ارتباط هدایت شده در جهت راه حل ها، تمایزهای پرباری را 
برای روشن کردن زندگی حرفه ای و  شخصی ارائه می دهد. 
کوس��ه، تمایزی انج��ام نمی دهد. در دنی��ای او برای برنده 
شدن ، دیگران یا باید بمیرند و یا ببازند. ولی دلفین ها بسیار 
انعطاف پذیرند زیرا در دنیایی سرشار از تشخیص های پربار 

زندگی می کنند.
بیایی��د ی��ک ب��ار دیگ��ر ماج��رای استخر س��ان دیه گو را 
مرور کنیم. وقتی یک کوس��ه با یک دلفین روبه رو می شود 
چ��ه اتفاق��ی می افتد؟ کوس��ه حمله می کند چ��ون روش 
ارتباطی او برنده - بازنده است  ولی دلفین با انعطاف پذیری 
خاص خود فرار می کند و می گوید» من در دنیایی سرشار از 
ثروت و وفور نعمت زندگی می کنم«.  در دریا، برای همه به 
اندازه کافی غذا هست پس بیا با هم بازی و همكاری کنیم. 
کوس��ه دوباره حمله می کند و دلفین فرار می کند. کوس��ه 
توانایی درونی الزم را برای خارج شدن از تنگ نظری ندارد، 

بنابراین مجددا حمله می کند.
دلفین که می بیند دیگر چ��اره ای ندارد می گوید: » من آن 
قدر انعطاف پذیری دارم که در موقع مناس��ب به یک کوسه 
تبدیل ش��و م پس حاال آماده رویاروی��ی باش«.  اگر به طور 
تصادفی، کوسه آن قدر هوش داشته باشد که بفهمد حریف 
دلفین نمی ش��ود و بخواهد در بازی و همكاری با او شرکت 
کن��د، دلفین به راحتی او را می بخش��د و طوری با او رفتار 

می کند که انگار یک دلفین است.
تاکید در راهبرد دلفینی، این است که روحیه انعطاف پذیری 
و همكاری دلفینی می بایس��تی در همه ادارات، سازمان ها، 
موسسات، مدارس، خانواده ها وحتی زوج ها تعمیم یابد ؛  زیرا 
همه ما در سطوح مختلف، دلفین هایی بالقوه هستیم و برای 
پایان دادن به مسائل ناخوشایند از انعطاف پذیری الزم برای 
تبدیل شدن به یک کوس��ه برخورداریم ولی این کار باعث 

نمی شود که دوباره به روحیه دلفینی خود باز نگردیم.
هیچكس نیس��ت که در زندگی اش با هیچ مانع و مشكلی 
روبه رو نش��ده باش��د.  بیش��تر آدم ها در این شرایط حس 
می کنند که انگار زندگی ش��ان به بن بست رسیده است. اما 
این موضوع در زندگی همه ما یک موضوع قابل پیش بینی و 
انتظار اس��ت و درست در همین لحظه  است که تفاوت بین 
آدم ها مشخص می شود.  بعضی ها مثل یک کش که حسابی 
کشیده ش��ده باشند، س��ریعاَ به زندگی عادی برمی گردند 
و بعض��ی دیگر کام��ال خود را می بازند و درگیر مش��كالت 
حاشیه ای می شوند. فكر می کنید قابلیت بازگشت به حالت 
ع��ادی در چه افرادی وج��ود دارد؟ آنهایی که قادرند بعد از 
رویارویی با مش��كل و مانع، دوباره با س��رعت زیاد به حالت 
عادی برگشته و به راه حل هایی دیگر دست پیدا کنند؛  این 
افراد  از نظر فكری و روحی انعطاف پذیری خوبی دارند و در 
شرایطی مثل از دست دادن شغل، بیماری و یا مرگ عزیزان 
 با س��رعتی زیاد کنترل زندگی خود را به دس��ت می آورند.
در مقابل، افرادی که انعطاف پذیری کمی دارند ممكن است 
خودشان در مشكل گم شوند، احساس کنند قربانی هستند، 

برای همیشه درگیر آن شوند و حتی به مكانیسم های تطابقی 
نادرست مثل مصرف موادمخدر رو بیاورند. این گروه آدم ها،  
استعداد زیادی برای ابتال به مشكالت روانی دارند. انعطاف 
پذیری، ضرورتاً خود مش��كل را برطرف نمی کند اما به فرد 
این توانایی را می دهد تا مشكالت را پشت سر بگذارد.  لذتی 
را در زندگی )حتی در ش��رایط س��خت( پیدا کند و عوامل 
تنش زای بعدی را بهتر تحت کنترل درآورد. اگر ش��ما فكر 
می کنید انعطاف پذیری کافی ندارید، می توانید با تالش و 
 کس��ب مهارت هایی این قابلی��ت را در خود، افزایش دهید.
افراد با انعطاف پذيری باال خصوصياتی دارند كه بايد 
به آن توجه بيش�تری كنيد تا بتوانيد آنها را كس�ب 

كرده و در خود پرورش دهيد:

 • هوشياری عاطفی و روانی
آنه��ا احساس��ات خ��ود را م��ی شناس��ند و دلی��ل ب��روز 
 ه��ر ن��وع احس��اس مثب��ت ی��ا منف��ی را م��ی دانن��د.

 • صبر و شكيبايی
چ��ه روی اه��داف خارج��ی و چ��ه در م��ورد راهكارهای 
کار  روی  می کنن��د،  کار  خ��ود  درون  در  تطابق��ی 
خ��ود متمرکزن��د، آگاه ان��د، ب��ه مس��یر و فرآین��د آن 
 اعتم��اد داش��ته و از ت��الش خ��ود دس��ت برنم��ی دارند.

 • كنترل درونی
آنه��ا ب��ر ای��ن بارون��د ک��ه خودش��ان بیش��تر از عوام��ل 
دارن��د. دس��ت  در  را  زندگ��ی خ��ود  کنت��رل   بیرون��ی، 

• خوش بينی
در اکث��ر ش��رایط، جوانب مثبت موض��وع را می بینند و به 

قدرت خود اعتقاد دارند.
• حمايت

ب��ا وج��ود آنكه ب��ه ق��درت ف��ردی خ��ود اعتم��اد دارند 
و  می شناس��ند  را  اجتماع��ی  ارتباط��ات  ارزش  ام��ا 
 اطراف ش��ان مملو از دوس��تان و بستگانی حمایت گر است.

 • شوخ طبعی
حتی در شرایط مشكل زندگی، می توانند بخندند و موضوع 

خنده داري، پیدا کنند.
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 • ديدگاه
قادرند از اشتباهات شان درس بگیرند )نه فقط آنها را انكار 
کنند(، موانع را به صورت چالش می بینند و اجازه می دهند 
مصیبت و مشكل موردنظر آنها را قوی تر کند. زندگی آنها 
 معنی دار است و خودشان را قربانی، محسوب نمی کنند.

• تمايالت معنوی
ارتباط با جوان��ب معنوی باعث افزای��ش انعطاف پذیری 
روانی می شود؛  به خصوص اگر این باور و ارتباط، درونی 

و قوی باشد.
• زود دست به كار شويد

هرچه زودتر این قابلیت را در خود تقویت کنید، با این کار ، 
بیشتر از زندگی لذت می برید، پس معطل نكنید و به این 

راهكارها توجه کنید.
 • باورهايتان را مثبت تر كنيد

تحقیقات نش��ان می ده��د اعتماد به نف��س، در تطابق با 
اس��ترس و بازتوانی از وقایع س��خت،  نق��ش مهمی ایفا 
می کن��د. ق��درت، توانایی و موفقیت های خ��ود را به یاد 
آورید. اگر روی توانایی خود، اعتماد بیش��تری پیدا کنید، 
در پاس��خ و غلبه بر بحران، قدرتمندتر وارد عمل ش��ده و 

انعطاف پذیری را در آینده ، افزایش می دهید.
•  بامعناتر زندگی كنيد

خانم کان��داس الیت نر، بعد از اینكه دختر 13 س��اله اش 
توسط یک راننده مس��ت، در تصادف کشته شد موسسه 
»مادران علیه رانندگان مس��ت« را تاس��یس کرد. او تمام 
انرژی اش را روی اطالع رس��انی م��داوم در مورد این نوع 
رانن��دگان گذاش��ت. او می گوی��د: »در روز مرگ دخترم 
ب��ه خودم ق��ول دادم علی��ه این قاتل خام��وش بجنگم و 
س��ال های بع��د را برای م��ردم، کم خطرت��ر بكنم.« در 
اص��ل ب��ا مواجهه با بح��ران و یا حادثه ب��د، یافتن هدف 
و منظ��ور، نق��ش مهم��ی در بازتوانی، ایف��ا می کند. هر 
ف��ردی ب��ه نوعی ای��ن کار را انجام می دهد. ش��رکت در 
اجتماع��ات و  فعالیت های مثبت، تقوی��ت ابعاد معنوی 
 و مش��ارکت در فعالیت هایی که برایتان با معنی اس��ت.

 • اجتماعی تر باشيد
داش��تن اف��راد حمایت گ��ر، در اط��راف خ��ود فاکتوری 
حفاظت کننده اس��ت که در بحران به کمک افراد می آید. 
داش��تن افرادی که بتوان به آنها اعتماد کرد، بس��یار مهم 
اس��ت. وقتی در مورد مش��كل خود با دوس��ت یا عزیزی 
صحب��ت می کنید، اگر چه مش��كل را برط��رف نمی کند 
اما باعث تقس��یم احساس��ات ش��ده، حمایت به دس��ت 
می آوری��د، بازخوردهایی مثبت از آنها به ش��ما می رس��د 
 و راه حل ه��ای ممكن را برای حل مش��كل، می ش��نوید.
ب�از ب�ه اس�تقبال تغيي�ر بروي�د ب�ا آغ�وش   •   
استقبال از تغییرات، بخش ضروری انعطاف پذیری است. با 
یادگیری نحوه تطابق پذیری بیشتر، وقتی با بحران روبه رو 
شوید، در پاسخ به آن مجهز تر هستید. مردمی که انعطاف 
پذی��ری دارند از وقایع زندگی به عنوان فرصتی اس��تفاده 
می کنند تا جهت دهی ت��ازه ای پیدا کنند.  در حالی که 
بعضی ها ممكن است با بروز تغییرات ناگهانی، خرد شوند، 
 اما  افراد منعطف، خود را تطابق داده و بر آن غلبه می کنند.

 • خوش بين تر باشيد
خوش بینی در دوران تاریكی، بس��یار سخت است؛ اما اگر 
در همین ش��رایط هم دیدگاهی امیدوار، داشته باشید به 
 بخش مهمی از خاصیت ارتجاعی دس��ت پی��دا کرده اید.

خوش بینی ب��ه معنی نادیده گرفتن مش��كل، به منظور 
تمرکز روی نتایج مثبت نیس��ت. خوش بینی یعنی درک 
این موضوع که موانع موقت اس��ت و اینكه شما مهارت ها 
و توانای��ی کافی ب��رای مبارزه با چالش ه��ای پیش رو را 
دارید. درس��ت اس��ت ک��ه دس��ت و پنجه نرم ک��ردن با 

مشكالت بسیار س��خت اس��ت اما امیدواری و فقط امید 
 بس��یار مهم اس��ت تا بتوانید آینده را روش��ن تر ببینید.

 • به خودتان برسيد
در مواق��ع تن��ش و ب��روز مش��كل، آدم ه��ا ب��ه راحتی 
نیازهایش��ان را فرام��وش می کنند. کاهش اش��تها، عدم 
تح��رک و ورزش و عدم خواب کافی، همگی واکنش هایی 
 اس��ت که در ش��رایط بحران همه با آن روبه رو می شوند.

یاد بگیرید حتی در شرایط سخت و مشكل هم به خودتان 
برس��ید و روی نیازهایتان تمرکز کنید. زمانی برای انجام 
کارهای مورد عالقه اختصاص دهید.  وقتی به نیازهایتان 
توجه کنید، س��المت کلی خود را تقویت کرده و آن وقت 
 قادرید از مهارت هایتان برای حل مش��كل استفاده کنید.

 • مهارت حل مشكالت را ياد بگيريد
تحقیق��ات نش��ان می دهد اف��رادی که م��ی توانند برای 
مشكالت راه حلی پیدا کنند، بهتر می توانند با مشكل کنار 
بیایند.  وقتی با چالشی جدید روبه رو می شوید، فهرستی از 
راهكارهای بالقوه ای که می توانید به وسیله آنها، مشكل را 
حل کنید، تهیه کنید. استراتژی های مختلف را سنجیده و 
روی روشی منطقی برای حل مشكل تمرکز کنید. وقتی به 
طور منظم، روی مهارت های حل مشكل، تمرین کنید در 
 زمان بروز ناگهانی بحران و چالش، آمادگی بهتری دارید.

 • اهداف تان را مشخص كنيد
ش��رایط بحران، ترس��ناک و ناراحت کننده اس��ت. حتی 
ممكن اس��ت به نظر برس��د این ش��رایط برطرف شدنی 
نیس��ت. افرادی که انعطاف پذیری دارند این شرایط را با 
روش��ی واقع گرایانه می بینند و بعد اهدافی منطقی برای 
حل مش��كل پیدا می کنند. وقتی شدیدا درگیر مشكالت 
می ش��وید، یک گام به عقب برداشته و ببینید قبل از آن 
چه شرایطی بوده است. بعد همه راه حل های ممكن را در 
 ذهن بیاورید و بعد آنها را به مراحل قابل اجرا تقسیم کنید.
ب�رای ح�ل مش�كالت، گام ت�ازه ای برداري�د  •  
اگر مشكل را به حال خود بگذارید، فقط بحران را طوالنی تر 
کرده اید. در عوض، فوراً برای حل مشكل اقدام کنید. ممكن 
است راه حل ساده نبوده و یا سریعاً به دست نیاید اما شما 
 باید برای بهتر کردن ش��رایط و کاهش تنش، اقدام کنید.

 •  مهارت هايتان را بيشتر كنيد
س��اخت انعطاف پذیری ممكن اس��ت زمان بر باش��د اما 
اصال ناامید و خس��ته نشوید. طبق نظر دکتر راس نیومن 
تحقیقات نش��ان داده اس��ت انعطاف پذیری یک موضوع 
فوق العاده و غیرقابل تصور نیس��ت بلك��ه کاماًل معمولی 
اس��ت و همه می توانند آن را یاد بگیرن��د. این قابلیت، با 
رفتار و عملكرد خاصی تعریف نمی شود و از هر فرد به فرد 
دیگر متفاوت است.  بنابراین اگر روی خصوصیات متداول 
افراد با انعطاف پذیری باال تمرکز می کنید کار خوبی است 
ام��ا یادتان باش��د با تكیه بر قدرت و ت��وان خودتان آن را 

اجرا کنید.

 منبع 
 Strategy of the dolphin

Dr. Paul L. kordis
1998ISBN,0-499-90529-2 
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 اولی��ن بار در نمایش��گاه خودروي فرانكفورت در س��ال 
2009 ب��ه نمایش درآمد و پس از س��اخت ومصرف در 
اروپا اخیراً روانه بازار کشورهاي غیر اروپایي شده است.  
در فرانكفورت آلمان، براس��اس طراحي کانسپت شماره 
3 کی��ا ، طراح��ي و در کارخانه جدید در جمهوري چک 
)50کیلومت��ر دورتر از کارخانه معروف اس��لواکي( تولید 
شد. همین ظاهر سخت ، محكم و اطمینان بخش آن که 
با وجود خط هاي روي بدنه، آن را عضالني جلوه مي دهد، 
 if Design و reddot Design برن��ده جایزه طراحي
شده است . پیتر شریر مي گوید : »خودروهاي MPV در 
سگمنت B معموالً زماني خریده مي شد که شخصي پول 
زیادي داش��ت و مي خواس��ت خودرویي بخرد که شاید 
چندان استفاده هم نداش��ته اما VENGA این تعریف 
را عوض کرده است. با قرار دادن امكانات و پوشش دادن 
نیازهای��ي که مصرف کننده در اروپا ترجیح مي داد ، نیاز 

جدید را براي این سگمنت، ایجاد کردیم.«

کیا با ای��ن کار، کالس مدل هاي خود را تكمیل تر کرد. 
CEED و م��دل س��ه در آن PROCEED را در بازار 
 MPV را به عنوان یک SOUL ، هچ بک هاي متوسط
کوچ��ک معرفي کرد و ح��اال با یک س��وپر میني چهار 

متري!
وقت��ي ک��ه ق��دم در VENGA مي گذارید احس��اس 
مي کنی��د آس��مان از آن شماس��ت . فاصله مح��ور زیاد 
)mm2615( غی��ر نرمال در کالس خود ، س��قف بلند 
آن )mm1600( و س��انروف پانوراما، آن را بسیار جادار 

نشان مي دهد.
چه کس��ي از فضاي بیش��تر لذت نمي ب��رد؟ 440 لیتر 

فضاي صندوق عقب آن است.
قیمت خیلي ارزاني هم ندارد .  بین 11هزار تا 15هزار دالر 
 RENAULT بر آورد شده است . در مقایسه با رقبایش
 ، NISSAN NOTE و ی��ا  GRAND MODUS
اما با داش��تن آینه هاي برقي ، رینگ های 16 اینچي و 
سیس��تم صوتي حرفه اي ب��ا ورودي IPOD  و از همه 
مهم ت��ر، یعنی برگ برنده VENGA، 7 س��ال خدمات 

پ��س از فروش کی��ا، VENGA در ای��ن رقابت، پیروز 
میدان است.

اگ��ر درب موتور را باز کنید  ممكن اس��ت 4 مدل موتور 
ببینی��د . موتورهاي 1/4 و 1/6 لیت��ري بنزیني یا دیزلي 
ک��ه قدرت آنها به ترتیب 90 و 125 اس��ب بخار اس��ت. 
)موتورهاي 1/6 با توربوش��ارژر هم قابل سفارش است(.  
مص��رف س��وخت آن ب��ا توجه ب��ه ب��اک 48 لیتري در 
موتوره��اي 1/4 دیزلي 3/5 درص��د و در موتورهاي 1/6 
بنزین��ي 5/5 در صد و میزان خروجي گاز Co2 آن، که 
براساس اس��تاندارد EURO5 درنظر گرفته شده، نیز با 
توج��ه به موتورهاي متف��اوت،  بین 114 تا 120 گرم بر 

کیلومتر است.
ش��ما می توانیدگیربكس ه��ای متنوعي ه��م ) پنج دنده 
دس��تي یا ش��ش دنده اتوماتیک( برروي انواع موتورهاي 

موجود، سفارش دهید. 
پنج س��تاره ایمني EURO NCAP را در سال 2010 
 HAC و ABS .BAS .ESC، با داشتن ش��ش ایربگ

بدست آورده است.

V ENGA س��وپر میني 
متري  چه�ار 
اه��ل اروپ�ا

نوشته : بهرنگ خسروي نژاد - سرگروه فروش
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کیا سورنتو پرفروش ترین مدل در آمریکا بود

م��دل اولیه CUV محبوب س��اخت آمری��كا یكي از 
باالتری��ن رتبه ه��ا را براي 36 ماه، به عنوان ش��اخص 
ارزش باقیمانده)قیم��ت خ��ودرو کارک��رده( ب��ه خود 
اختص��اص داد. از زماني که در ژانویه س��ال 2010 به 
صورت ه��ر ماهه و با وجود تصمیم��ات مختلف،  این 
CUV محبوب ش��روع به کار ک��رده، یكي از باالترین 
رتب��ه ها را از لح��اظ ارزش باقیمانده در بین مدل هاي 
2012 خودروس��ازان در سطح CUV  هاي فشرده از 
ALG کس��ب کرده اس��ت که یكي از معیارها و منابع 
ارزش گذاري در امریكا اس��ت. ب��ا حفظ 58 درصد از 
ارزش قیم��ت فروش براي عموم ، حتي پس از 36 ماه 
مالكیت، 10 امتیاز باالتر از ارزش باقیمانده خودروهاي 
س��ال 2011 اس��ت. علت این امر، داشتن قدرت اسب 
بخار باال، اقتصادي و پایین بودن مصرف بنزین سورنتو 
به لطف سیستم cvvt است؛ همچنین خودروي جدید 
با موتور 2.4 لیتري  که با تزریق مس��تقیم بنزین عمل 
مي کن��د، افق تازه اي در جهت اقتصادي بودن مصرف 
بنزین باز کرده اس��ت. عالوه بر این تقاضاي مش��تري 
براي سورنتو از انتظاري که براي آن مي رفت پیشروي 
کرده اس��ت و این بازار بوجود آمده انعكاس��ي است به 

خاطر افزایش بارز ارزش باقیمانده سورنتوي 2012.
ب��ا در نظر گرفتن قیمت بنزین براي هر گالن در اقصي 
نق��اط امریكا ک��ه باالي 4 دالر اس��ت، اقتصادي بودن 

ک�ه  جدی�د  س�ورن���توی 
)GDI( موت�����ور   داراي 

است، افزایش قدرت اسب 
بخ�ار را با اس�تهالك کمتر 
و بازده�ي بیش�تر همگام با 
مص�رف س�وخت کمت�ر به 
ارمغان مي آورد که اقتصادي 
ب�ودن مصرف س�وختش تا 
م�رز 32 مای�ل ب�ه ازاي هر 
گال�ن بنزی�ن تحق�ق یافته 

است

مص��رف بنزین، به عنوان ی��ک  فاکتور مهم در مراحل گرد آوري و ترجمه: كاوه امير معزي-كارشناس فروش
تصمی��م گیري مش��تریان ب��راي خرید خ��ودرو نقش 

بسزایي دارد. 
سورنتوی جدید که داراي موتور )GDI(است، افزایش 
قدرت اس��ب بخار با اس��تهالک کمتر و بازدهي بیشتر 
همگام با مصرف س��وخت کمتر ب��رای دارندگان خود 
به ارمغان آورده اس��ت. نكته قابل تامل این اس��ت که 
اقتصادي بودن مصرف سوخت سورنتو  تا مرز 32 مایل 

به ازاي هر گالن بنزین، تحقق یافته است.
ب��ه گفته آق��اي»loveless« معاونت ارش��د مدیریت 
فروش کیا موت��ورز در امری��كا، ارزش خودروهاي کیا 
هیچ��گاه تا این حد باال نبوده و این مدل بس��یار قوي 
عمل کرده است. با وجود ارزش باقیمانده باالي سورنتو 
حتي پس از مدتي مالكیت آن که توسط ALG تایید 
ش��ده مشتریان مي توانند هم  از فروش مجدد آن هم 
بهره بیش��تري برده و هم  از گزینه هاي اقساطي عالي 

و خوبي استفاده کنند.
نسل جدید سورنتو از اوایل سال 2010 تعادلي مناسب 
بین قیمت پایین ماش��ین و محتواي سخاوتمندانه آن 

برقرار کرده است.
به گفته اریک لیمن معاونت اجرائي شرکت کیاموتورز،  
ارزش کی��ا قوي تر ش��ده اس��ت و با رتبه ب��اال ارزش 
باقیمانده س��ورنتو توسط ALG، خریداران مي توانند 
از ارزش فروش مجدد باالتر و گزینه هاي لیزینگ عالي 

بهره مند شوند.

 ،ECOcar به خانه بردن جایزه  خودروي س��ال مجله  
توس��ط اپتیما، سدان خیره کننده کیا،  نشان داد که این 

خودرو ، فراتر از یک ظاهر زیباست.
کری��س مال��ت ویراس��تارمجله ECOcar در مورد این 
خودرو می گوید : » اپتیما تاثیرگذارترین خودرویي بوده 

که در این 12 ماه اخیر با آن رانندگي  کرده ام.«
مالت طي مراسم اهداي جوایز در  ملبورن گفت : » اپتیما 
فقط یک وس��یله نقلیه ب��ا ظاهري ش��گفت انگیز و یک 
تجرب��ه لذت بخش رانندگي نیس��ت. اپتیما ب��ا توجه به 
کلیه امكانات و تجهیزاتی که دارد، خودرویي اقتصادي با 

قیمتی استثنائي براي یک خانواده مدرن است.«
توني بارلو مدیر اجرائي کیاموتورز در اس��ترالیا می گوید: 
»این تش��خیص خصوصاً از جانب ECOcar  خوش آیند 
بود، زیرا جایزه  COTY   با بررس��ي طیف وس��یعي از 

ویژگي ها، به یک خودرو اختصاص داده مي شود.«

 مجل�ه ECOcar هر س�ه 
ماه یکبار توس�ط سازمان 
ام�ور حمل و نقل  منتش�ر 
مي ش�ود. این مجل�ه تنها 
نش�ریه  موجود در س�الن 
 Qantas  باش�������گاه
در سراسر اس�ترالیا است 
 ک�ه ب�ا گنجایش�ي ب�االي
 12 میلیون نفر مسافر  در 

سال گشایش مي یابد

 بارلو گفت: »در مراسم و موقعیت های متعدد به ما گفته گرد آوري و ترجمه فريبا صفري پور – كارشناس فروش
ش��ده که اپتیما خودروی شیک و جذابی است، در ضمن 
از جانب صاحبنظران رسانه نیز، بارها نقل شده که اپتیما، 

مثال یک رانندگي بسیار لذت بخش است. 
تمام��ی این صحبت ه��ا، دلیلی بر  ارزش  برجس��ته این 
خودرو است. حال با توجه به بردن جایزهCOTY  مجله 
ECOcar  م��ا ب��ه یكي دیگ��ر از خصوصی��ات مهم این 
خ��ودرو پي مي بریم ؛ اپتیما خودرویي س��ازگار با محیط 

زیست است«.
 مجل��ه ECOcar هر س��ه ماه یكبار توس��ط س��ازمان 
Motoring Matters  منتشر مي شود. این مجله تنها 
نش��ریه  موجود در س��الن باش��گاه  Qantas در سراسر 
اس��ترالیا است که س��االنه در دس��ترس 12 میلیون نفر 
مس��افر است.  مالت گفت: »یكی از حقایق عجیبي که در 
مدت قرار دادن  این مجله در باش��گاه  Qantasبدان پي 
بردیم، این است  که مجله ECOcar در قفسه کتاب ها، 
بیش��ترین آمار امانت گرفته شدن را دارد. به حدی که ما  

باید عرضه آن را چهار برابر می کردیم.
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کارایي اسپورت، ظاهر عالي  و سازگاري   با محیط زیست

kia vision :منبع
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   تاريخ برگزاري 
   23/تیر/90   لغایت   26/تیر/90   به مدت 4 روز

مكان برگزاري 
جاده هاي پر تردد كشور

مش��هد،   قم ، ساري، بابل، بابلس��ر، خزر شهر،نور، رویان  ، 
چالوس، نمک آبرود ،  رامسر، رشت، کرج ،تهران و شیراز   

عامليتهاي فعال
زمان��ي  )معین��ي،   121، ته��ران(   - )حس��یني   112
- کرج ( 422 )سیاسي - مشهد(  ،332 )آرمضاني - قم(،     

 - روش��ن  )ب��زرگ   223، س��اري(    - )ن��ادري   221
بابل(  232 )پور رستگار - رشت(  ، 643 )شجاعي - شیراز(

ش��بكه امداد اطلس خودرو با همكاري عاملیت ها، با توجه 
به س��فرهاي تابس��تاني و تعطیالت نیمه شعبان، بار دیگر 
خان��واده خ��ود را در این روزهاي تعطی��ل همراهي نمود.  
این همراهی، در جاده هاي پر تردد کش��ور صورت گرفت. 
این امداد جاده ای نیز در راستای  رسیدن به هدف اصلی 
خدمات پ��س از فروش کیا، یعن��ی رضایت مندي هر چه 

بیشتر مشتریان و آرامش آنان انجام پذیرفت.
اطالع رس��اني ای��ن طرح نیز همچون گذش��ته ، از طریق 

1 نوبت ارسال پیام کوتاه به کلیه مشتریان صورت گرفت.
ش��ماره تلفن ه��اي ثاب��ت و هم��راه جهت پاس��خگویي، 
راهنمایي و امداد رساني به صورت 24 ساعته نیز  از طریق 

پیام کوتاه به مشتریان اعالم شد.
امیدواری��م با توجه به نظرات و پیش��نهادات مش��تریان ، 
امدادگ��ران و عاملیت ها، در خص��وص برگزاري هر طرح، 
بت��وان در آین��ده نقاط ق��وت را  تقویت و نق��اط ضعف را 
کاه��ش دهیم و  همچنان با ش��عار خدمات پس از فروش 
کیا »پش��تیبان همچون خانواده« هم��واره حامي خانواده 

بزرگ کیا باشیم. 

 امداد جاده اي نیمه شعبان 90
گرد آوري : مريم رحيميان - كارشناس خدمات ويژه

بازديد خودرو مشتري - چالوس

استقرار خودرو امداد - نمك آبرود استقرار خودرو امداد - چالوس

امدادرساني در محل مشتري – نوررضايت مشتري از انجام تعميرات -  نور

عيب يابي خودرو در محل مشتري – فريدون كناراهداء هديه به مشتري -  خزر شهرتعميرات خودرو در محل مشتري - نور

تيم هاي  اعزامي از شركت جهت حركت به سمت جاده ها

14

ارتقا سطح علمی و بروز رسانی دانش شبکه عاملیت ها 
از اهداف اصلی اطلس خودرو:

 با ارزش ترین و مهمترین س��رمایة هر س��ازماني، منابع 
انساني کارآمد و توسعه یافتة آن سازمان مي باشد و کلید 
اثربخشي سازمان ها وش��رکت ها، منابع انساني آن است. 
توس��عه و بالندگي منابع انساني، یكي از ضروریات حیاتي 

و اثربخشي سازمان است. 
یكي از مهم ترین راه هاي بهس��ازي و توسعة منابع انساني 
از طریق آموزش کارکنان میس��ر مي شود. آموزشي که به 
صورت  یک سیس��تم فعال و مس��تمر برنامه ریزي ش��ده 

باشد.

 ارتقاء سطح علمی، مهارتی و بروز رسانی دانش کارکنان 
و ترویج فرهنگ کاری صحیح ش��بكه عاملیت هاي اطلس 
خ��ودرو، همواره ج��زء برنامه هاي اصلي  ش��رکت اطلس 

خودرو بوده است. 
 )TRP( Technician Recognition Program
برنامه آموزش و تعیین س��طح پرس��نل فني که توس��ط 
ش��رکت کیاموتورز در سراسر دنیا برگزار مي شود یكي از 
راهكارهایي اس��ت که براي ارتقاي سطح فني نمایندگان 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. در این طرح پرس��نل فني بر 

اساس دانش فني ، به 3 سطح دسته بندي شده و مطابق 
آن، آموزش هاي مناس��ب را دریافت مي کنند.  ش��رکت 
اطل��س خ��ودرو نیز همگام با ش��رکت مادر ب��ه برگزاري 
دوره ه��اي آموزش فني اق��دام نموده و در مراس��مي که 
تابستان امسال توسط واحد آموزش برگزار گردید، به آن 
دس��ته از پرس��نل فني عاملیت ها که موفق به پشت سر 
گذاش��تن مراحل آموزش��ي و آزمون هاي مرتبط شدند، 

گواهینامه ، آرم بازو و جوایزي اهداء شد. 
TRP شامل سه مرحله به شرح زیر است: 

)Certified(مرحله اول
در اي�ن مرحل�ه كارآم�وزان ه�ر عاملي�ت پس از 
گذراندن 14 مبحث جهت افزايش دانش مقدماتي 
، بايد در آزمون اين مرحله ش�ركت كنند و كساني 
كه اين مرحله را با موفقيت به اتمام برسانند به رتبه 

» certified technician« دست خواهند يافت.
كارشناس�اني كه در اي�ن دوره موفق به دريافت  

رتبه Certified شدند: 
1-علي رضایي – عاملیت 371

2- محمد مهدي مناجاتي -  عاملیت 643
3- شهاب نادري – عاملیت 221
4- حسن نمكي – عاملیت 523

عاملیت  5- بهنام شعاري – 
521

6- رحمان جباري – عاملیت 
512

7- کیوان قاس��م – عاملیت 
113

8- بهروز یاري کنار ملكي – عاملیت 552
9- وحید سلمان نوري – عاملیت 101
10- وحید ابراهیم زاده –عاملیت 232 

 )Expert( مرحله دوم
Certified در اي�ن بخ�ش، پرس�نل داراي رتب�ه

جه�ت آم�وزش س�اختار، نح�وه عملكرد،عي�ب 
يابي و س�رويس مكانيزم هاي مت�داول، 16 مبحث 
آموزش�ي را گذرانده و در 3 آزمون موتور،شاس�ي 
در  و  ك�رده  الكتريك�ي ش�ركت  و سيس�تم هاي 
 Expert « ص�ورت موفقي�ت در آزم�ون به رتب�ه

Technician «  دست مي يابند.
كارشناس�اني كه در اي�ن دوره موفق ب�ه دريافت  

رتبه Expert شدند:
1-محمود ایزدي – عاملیت 104
2- وحید جواني – عاملیت 232
3- مجید باکربیشه – عاملیت 

223
عاملیت  3- مهدي نقاش��ي – 

331
عاملیت  4- ج��واد اکب��ري – 

341
5- سید مهدي حسیني – عاملیت 112

6- علي باروط کوب – عاملیت 611
7- بنیامین نادري – عاملیت 221

8- حبیب ابراهیمیان – عاملیت 105
9- حامد توکلي نیا- عاملیت 332

10- احسان اصالني – عاملیت 104

 )Master( مرحله سوم
كارشناس�ان فني كه هر 3 آزم�ون مرحله قبل را 
با موفقيت پشت سر گذاش�ته اند پس از گذراندن 
5 مبح�ث پيش�رفته آموزش�ي جه�ت آم�وزش 
س�اختار، نحوه عملك�رد،  عيب يابي و س�رويس 
مكانيزم هاي پيچيده در آزمون نهايي شركت كرده 
و در صورت پش�ت س����ر گذاش������تن اين 
 آزم����ون،  موفق ب�ه درياف�����ت رت����به  

» Master Technician «  خواهند شد.
كارشناساني كه در اين دوره موفق به دريافت  رتبه 

Master شدند: 
1-مصطفي خبیري – عاملیت 321

2- محمد پورآقایي – عاملیت 251
3- آرین آرمنیانس – عاملیت 

111
 – س��مندي  امیرهوم��ن   -4

عاملیت 103
5- رضا دین پ��رور – عاملیت 

422
6- امین آخوندي – عاملیت 108

7- داود معیني – عاملیت 121
8-عمار توکلي – عاملیت 108

9- علي رضا زاده – عاملیت 311

15
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  افقي 
1- برگ برنده کیاموت��ورز در عرصه 

جهاني - پوستین
2- دارنده مقام دوم کش��ور در زمینه 
کس��ب رضایت مش��تریان از فروش 

خودرو - از گیاهان رنگرزي
3- از گل ه��اي زیبا - هم داس��تان 

ویس - ضمیر سوم شخص مفرد
4- ریش��ه و بی��خ - از افعال ربطي - 

زاپاس - حرف بیهوده
5- برهنه - همان روغني است که بر 
پایه نفت خام ساخته مي شود - اداره 

ماهیگیري
6-  بابا- کلمه ای در مقام صدا زدن

7- از مناط��ق جنگ زده در هش��ت 
س��ال دفاع مقدس - مرغابي - زمین 

شوی
8- شوهر خواهر- به صورت تصادفی

9- ذک��ر درویش- ح��رف آخر الفبا-  
حرف دهن کجي

10- شبح بدون حرف میاني - یار مرد
11- عارفي بزرگ متوفي 190ه.ق که 
خود را به جن��ون زد - قلب ایده ها و 

طرح هاي جدید شرکت کیاموتورز 
12- غده ف��وق کلیوي - افزودني که 
براي جلوگیري از سایش فلز با فلز به 
روغن اضافه مي گردد - زندگي کن !

13- روس��تا - بندگي خدا - پس��وند 
شباهت - بهره و قسمت

14- رود مرزي - بي نظیر - مهمترین 
قس��مت موتور اس��ت که داخل آنها 
پیس��تونها قرار می گیرن��د و محفظه 

احتراق را به وجود می آورند
15- به منظور سنجش سیستم های 
مهار کننده خودرو این تس��ت انجام 

می شود

   عمودي
1- ب��ی م��و - تنیس ب��از حرف��ه ای 
اس��پانیایی در ش��هر ماناکور، جزیره 
مای��ورکا از جزای��ر بالئ��ارس دیده به 

جهان گشود
2- میزان خیس��ي - کالم پرسشي - 

روزگار
3- فصی��ح - ط��رح جل��و پنج��ره 
محصوالت جدید کیا از آن الهام گرفته 

شده - واحد بازي تنیس
4- ن��ام امام دوم )ع( - س��لیقه روز - 

جدید - نزد ایرانیان است و بس
5- آب صفر درجه - از رشته های شنا 
- به عنوان باالترین توانمندی تفكر و 
محصول نهایی ذهن و اندیشه انسان 

شناخته شده است 

6- ف��رو بردن غذا از گلو و بلعیدن آن - 
آزاد و رها - ویتامین انعقاد خودن

7- در اس��اطیر ن��ام زن » تیندارس « 
است- آینده

8- از پیامبران بني اسرائیل - نقشه کش
9- نیرومند - نغمه و آهنگ

10- منق��ار کوت��اه ! - حرف نخس��ت 
انگلیسی - نت هفتم در موسیقی 

11- مقاب��ل ماده - نوش��یدن - نوعي 
سنگ گرانبها - از ابزار کباب پزی

12- از نیروه��اي نظامي – به قول پیتر 
شریر یک برند را مي سازد- میوه باب گلو

13- گلوله خمیر - حریص
14- خان��م متعجب مي گوید - نهمین 
برن��د برتر دنیا به انتخاب س��ایت اینتر 

برند - مروارید
ک��ه  موت��ور  قطع��ات  از  یك��ی   -15
مي بایس��ت در زمان معی��ن خود یعنی 
60000کیلومتر تعویض گردد - برداشت 

محصول

حل جدول - پيك اطلس  شماره13

جدول شماره 14 جدول كلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبریز-كيلومتر 5 جاده تهران-باالتر از ميدان بسيج – نرسيده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحيم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بين المللي - پائين تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 تبریز- ابتداي جاده زنجان )تهران( – مابین فلكه استاد شهریار و3339887)0411( 1-3339890)0411( 523تبریزآذربایجان شرقیجاوید جواد خاني2
 خروجي دانشگاه آزاد اسالمي - کد پستي 5157978444

 اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مركز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512اروميهآذربایجان غربیجمال احمدی شيخ سرمست3
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 4
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشيار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  5
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - 22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان6
کد پستي 1959916494

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانباليران7
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی8
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعيل شيدایی كندوانی9
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران – خیابان دماوند – مابین وحیدیه و سبالن – روبروی77820717 )021(77837300 )021(106تهرانتهرانمجتبی یكه فالح10
 ایستگاه ارباب مهدی – پالك844 کد پستي 1733696743 

 تهران - ميدان شهداء - خيابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسيدرضا ریحانی11
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر12
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس13
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسيدامير حسيني14
 نبش خيابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد15
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری -پالك  66519246 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه16
257و 259  -  کد پستی 1451784797

 بيرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بيرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی17
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی18
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خياط زاده19
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز- سه راه خرمشهر- به سمت جاده خرمشهر -  3799413 )0611( 3799414 )0611(612اهوازخوزستانعلي اکبر کمیلي20
روبروي کالنتري 19 - کد پستي 6136935157

 شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شيرازفارسسيد سامان شجاعي 21
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22
کد پستي 3416763317

 قم - ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از پل دستغيب - انتهای كوچه - 2-6643440 )0251(2-6643440 )0251(331قمقماسماعيل آخوندی خضرآباد23
پالك 121 - كد پستي 3718785461

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید  آرمضانی24
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خيابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاوید اميری- یوسف اميری مقدم25
كدپستی 7616673386

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئيل-خيابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي26
باالترازمدرسه شيرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار27
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسيده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی28
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 29
کد پستي 4731659439

 اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري30
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبيب اله فرهادی فر31
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد32
 كد پستي 8916713395

 یزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی33

 فهرست عامليت های مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاریخ 1390/06/01
(AKC-FR094/V00)
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