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سرمقاله 1

  سورنتو پوست می اندازد!

ترانزیت کاال در ایران

جدول کلمات متقاطع

کلیدهای طالیی مهارت های تلفنی
امدادجاده اي تعطیالت خرداد

نظرسنجی

فهرست عاملیت های مجاز

اولین همایش قطعات یدکي شرکت  اطلس خودرو

14 روش بـراي ساختن ارتبـاط سودمند با مشتري

قدرتمند ترین اسپورتیج کیا،  لوکس تر از همیشه 
لوگوی خودروها چگونه خلق  شده اند؟

اطلس خودرو حامي برتر به توتال8

پشتیبان همچون خانواده ...
رقابت خودروسازان در سطح جهانی روز به روز تنگاتنگ تر می شود 

و حضور موفق در این رقابت نفس گیر، هر روز سخت از روز قبل.
 در این ش��رایط، مش��تری مداری و جلب رضایت خریداری که هر 
روز ب��ا پیش��نهادی تازه و وسوس��ه انگیز از س��وی نام های متعدد 
روبه رو اس��ت، تبدیل به فاکتوری ارزش��مند می شود؛ فاکتوری که 
گاه مبنایی می ش��ود برای رتبه بندی س��طح کیف��ی و حتی ارزش 

برندی خاص.
کی��ا در کنار ارائ��ه بهترین ها در پکیج��ی ایده آل ب��رای خانواده، 
گام بعدی، یعنی پش��تیبانی از خریدار با خدمات فروش گس��ترده 
را هرگ��ز از یاد نبرده اس��ت. اطلس خودرو نیز ب��ه عنوان نماینده 
رس��می کیا موتورز کره در ایران، با پیروی از فس��لفه »پش��تیبان 
همچون خانواده« کیا، اس��تراتژی مش��تری مداری بر پایه اعتبار و 
مس��ئولیت پذیری را مبن��ای کار خود قرار داده اس��ت و فروش را 
پایان ارتباط با مش��تری نمی داند. برپایه فلسفه »پشتیبان همچون 
خانواده«، با هر خودرویی که به فروش می رس��د، عضوی جدید به 
خانواده جهانی کیا افزوده می ش��ود و بار مس��ئولیت اطلس خودرو 
س��نگین تر از قب��ل م��ي ش��ود و طبعاً ان��رژي  بیش��تري بر روي 
فعالیت هاي خدماتي س��ازمان متمرکز مي ش��ود این شرکت برای 
اینک��ه لبخند حاکی از رضای��ت را بر لب های خانواده بزرگ کیا در 

ایران بنشاند، از هیچ تالشی دریغ نمی کند.
پی��ش از انتخ��اب خودرو مورد نظر، مش��اورین اطل��س خودرو در 
عاملی��ت های مج��از، بهترین گزینه ها را پی��ش روی خریدار قرار 
می دهن��د. به هنگام خرید خودرو، ش��رکت در کن��ار ارائه گارانتی 
5 س��اله و یا 150 هزار کیلومتر، تمامی هزینه های ش��ماره گذاری، 
پ��الک و عوارض س��االنه ش��هرداری، هزینه بیمه ش��خص ثالث و 
حق الزحم��ه عاملیت های مجاز و نمایش��گاه های ف��روش را تقبل 
می کند. انجام سرویس های دوره ای و خدمات پس از فروش توسط 
عاملیت های مجاز در سراس��ر کشور، امداد ش��بانه روز جاده ای در 
مناس��بت های خاص، تخصیص تخفیف های ویژه برای مش��تریان، 
بهره گی��ری از متخصصین کارآزموده، برگزاری دوره های فنی برای 
عاملیت های مجاز و حتی دوره های آش��نایی با خودرو برای مالکین 
ه��م از دیگر خدماتی هس��تند که اطلس خ��ودرو در جهت جلب 

رضایت خریداران محصوالت کیا ارائه می دهد.

ریس لوتوس کیا به زودي در لهستان آغاز مي گردد9
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ای��ن هفته برای کیاموتورز هفته بزرگی بود. کیا با خودرو 
اپتیم��ا ب��ه رانندگ��ی مایکل گاالت��ی و م��ارک ویلکینز 
به ترتی��ب در دورهای  هش��تم و نهم مقام اول را کس��ب 
 ک��رد.  این پی��روزی، اولی��ن موفقیت کیا در مس��ابقات 
 Ontario’s Canadian Tire Motorsports Park 
در باومن ویل، اونتاریو است. قدرت فوق العاده کیا اپتیما 
در رقابت با خودروهایی نظیر فورد موستانگ باس 302 و 
پورشه کایمن، ثابت کرد می تواند برگ برنده ای در جهت 
پیروزی بر رقیبان باش��د. در دور  هشتم و نهم، گاالتی و 

ویلکینز در تالش برای پشت سر گذاشتن پورشه کایمن 
بودند. به این ترتیب گاالتی و ویلکینز مقام اول و دوم دور 
هش��تم را از آن خود کردند و پورشه کایمن و راننده اش 
بالدوین در جایگاه س��وم قرار گرف��ت. پیروزی های اخیر 
کیاموتورز در این مس��ابقات، اولین پیروزی کیا در سری 
GTS اس��ت. ویلکینز همچنین رکوردی را در CTMP با 

زمان 1:27.214 با میانگین س��رعت 101.502 مایل بر 
س��اعت ثبت کرده است. این موفقیت های پی در پی برای 

کیاموتورز از اهمیت زیادی برخوردار بود.

کیاموتورز در راستای حمایتش از رقابت های جام ملت های 
اروپ��ا )ی��ورو 2012(  مبل��غ 100هزار یورو به موسس��ه 
نیکوکاری »یک آرزو کن« که یک بنیاد بین ا لمللی اس��ت، 
اه��دا کرد. عالوه بر این، کیا برای ش��ش نف��ر از کودکان 
تح��ت حمایت این بنی��اد، امکان حض��ور در بازی ها را به 

عنوان توپ جمع کن های رسمی فراهم ساخت تا آنها از این 
فرص��ت که معموال تنها یک ب��ار در زندگی اتفاق مي افتد، 
اس��تفاده کرده و توپ های این مس��ابقات رس��می را طی 

بزرگ ترین رویداد فوتبالی اروپا به زمین بازی برگردانند.
این ش��ش ک��ودک ک��ه از بین ک��ودکان تحت پوش��ش 
بنیاد بین المللی »یک آرزو کن« بر اس��اس عالقه ش��ان به 
ورزش فوتبال انتخاب ش��دند، از سراسر اروپا به لهستان و 
اوکراین رفتند تا ش��ادی برآورده شدن آرزویشان را با تمام 
ش��رکت کنندگان در یورو 2012 تقس��یم کنند. کودکان 
آرزو، ویکتور )13 ساله از دانمارک(، افستراتیوس )12ساله 
از یون��ان(، آلن )12 س��اله از ایتالیا(، جیورو )14 س��اله از 
استرالیا(، پیتر )14 س��اله از فرانسه( و ماتیاس )12 ساله 
از دانم��ارک( با آغاز دور مقدماتی مس��ابقات از 12 ژوئن 
تا اولین مس��ابقه نیمه نهایی در 27 ژوئ��ن در زمین بازی 

حضور داشتند.

»جان اس��تتنر«، رئیس و مدیر اجرایی موسسه نیکوکاری 
»ی��ک آرزو کن« اظهار داش��ت: » تحقق ی��ک آرزو باعث 
قدرتمندتر، پرانرژی تر و راضی تر ش��دن کودکان می شود و 
آنان را قادر می سازد تا با شرایط تهدید کننده بیماری شان 

مقابله کنند.«
الزم ب��ه ذکر اس��ت که بنیاد بین الملل��ی »یک آرزو کن« 
در راس��تای ب��رآورده س��اختن آرزوی کودکانی که دارای 
ش��رایط پزشکی تهدید کننده هس��تند، عمل می کند تا به 
این ترتیب تجارب انس��انی را با شادی، قدرت و امید غنی 
سازد. این سازمان، بزرگ ترین سازمان برآورده سازی آرزو 
در دنیاس��ت و از طریق 36 ش��عبه به کودکان 47کش��ور 
خدمت رس��انی می کن��د. س��ازمان مذک��ور ب��ا حمای��ت 
اهداکنندگان س��خاوتمند و بی��ش از 30 هزار داوطلب در 
سراسر دنیا از زمان تاسیس اش تاکنون بیش از 290 هزار 

آرزو را در جهان تحقق بخشیده است.

دو قهرمانی پیاپی برای  کیا اُپتیمای مسابقه ای

فروش رویایی کیا در ایاالت متحده آمریکا

کیاموتورز آرزوی شش کودک را برآورده ساخت 

کیاموت��ورز ف��روش رویای��ی اش در آمریکا را جش��ن 
گرف��ت. کی��ا با ف��روش 51،326 دس��تگاه، رش��دی 

13.9 درص��دی را نس��بت ب��ه ژوئ��ن 2011 تجرب��ه 
 ک��رد. الزم به ذکر اس��ت ک��ه فروش  س��ه ماهه دوم 
س��ال2012 ) فروش150،647 دستگاه( ، بهترین رقم 

فروش سه ماهه، در تاریخ این شرکت بوده است. 
در واقع، این نخس��تین بار است که کیاموتورز بیش از 
150 ه��زار خودرو را در یک دوره س��ه ماهه به فروش 

رسانده است.
س��دان اپتیما با فروش 13،393 دستگاه در ماه ژوئن 
در مقایس��ه با همین م��اه در س��ال 2011، با فروش 
7099دس��تگاه، با یک رش��د 88.7 درص��دی روبه رو 

شد. هاچ بک جمع و جور جدید کیا، یعنی ریو نیز در ماه 
گذشته با فروش 3668 دستگاه و رشد 87.7 درصدی 
نس��بت به فروش 1954 دستگاه در ژوئن 2011، یک 

برنده بزرگ بود. 
در یک مقیاس وس��یع تر فروش 10،826 دس��تگاه از 
کراس اور سورنتو آنقدر خوب بود که آن را در رده دوم 

پرفروش ها بعد از اپتیما قرار داد. 
این آمار همچنین یک رش��د 8.1 درصدی را نسبت به 
ژوئن 2011 با فروش 10،013 دس��تگاه سورنتو نشان 

می دهد.

کی��ا س��ول از هم��ان آغ��از ورود ب��ه بازار در س��ال 
2009 س��ر و ص��دای زیادی ب��ه پا کرد و ح��اال نیز 
بخ��ش تحقیق��ات کیفی��ت اولی��ه ش��رکت خدمات 
 اطالع��ات بازاریابی جهانی جی.دی. پ��اور و همکاران 
 J.D. Power and Associates 2012 Initial(
Quality Study) (IQS( ب��ه ای��ن خ��ودرو س��واری 

شهری و معروف باالترین رتبه کیفیت اولیه را در رده 
خودروهای چند منظوره جمع و جور اعطا کرد. 

ای��ن تحقیق��ات بازخورده��ای خ��ود را از مالکان این 
خودرو و 90 روز پ��س از خرید آن در دو مقوله مجزا 
به دست می آورد؛ کیفیت طراحی و کیفیت تولید. کیا 
سول که برای مدل 2012 از نو پرداخته شده، در ابعاد 
مختلف از س��بک گرفته تا نی��روی محرکه و فناوری 
ارتقا یافت��ه اس��ت و خری��داران با 22 درص��د افزایش 
خرید در پنج ماهه اول امسال به این باز نگری ها پاسخ 

داده اند.

 )KMA( مدیر عامل و رئیس گ��روه کیاموتورز آمریکا
و  گ��روه تولیدی کیاموت��ورز جرجیا )KMMG( اظهار 
داش��ت: » کیاموتورز خود را وقف ساخت خودروهایی 
ب��ا کیفیت ب��اال و در کالس جهانی کرده اس��ت و به 
رس��میت شناخته ش��دن س��ول در تحقیق��ات معتبر 
صنع��ت خودرو در ارتباط با کیفی��ت، تازه ترین نمونه 
از کمال و ش��تاب کیا در بازار آمریکاست. سول وقتی 
در س��ال 2009 روانه بازار شد، در واقع نمایش دهنده 
س��رآغاز تغیی��رات طراحی کیا ب��ود و تبدیل به یکی 
از معروف تری��ن خودروهای کیا ش��د که ب��ا طراحی 
خیره کنن��ده، کیفیت فوق الع��اده و قابلیت اطمینان و 
اعتبارش مشتریان جدیدی را به سوی برند کیا جذب 
ک��رد و نقش حیات��ی در تبدیل کردن کیا به یک برند 
خودرویی به سرعت در حال رشد در آمریکا داشت.«

در ای��ن مطالعه، کیا س��ول مدل صدرنش��ین در بین 
خودروهای چند منظوره جمع و جور ش��د در حالی که 

برند کیا با پیش��رفت ها و دستاوردهای برجسته اش از 
معدل متوسط در این صنعت پیشی گرفت. 

ای��ن گزارش س��االنه 233 خ��ودرو را در بر  می گیرد و 
ش��امل ارزیاب��ی ویژگی های خودرو در هش��ت مقوله 
مجزاس��ت از جمله تجربه رانندگی، موتور و سیس��تم 
انتق��ال قدرت و طیف وس��یعی از عالیم نقص کیفیت 

که توسط صاحبان خودرو گزارش شده است.

کیا طی چند سال گذشته در توسعه و تطبیق app هایی 
که اطالعات مربوط به مدل های متعدد این کمپانی را به 
شکلی جذاب تر و تعاملی به اشتراک می گذارند، سنگ تمام 
گذاشته است. به تشخیص کیا، فرآیند فعلی همه گیر شدن 
دستگاه های همراه پدیده ای زودگذر نیست، بلکه فرصتی 
اس��ت برای ارتقای تجربه خرید خودرو، آن هم به روش 
دیجیتال. app ه��ای جدیدی که کیا برای ریو و پیکانتو 
جدید توسعه داده است، نرم افزار های بی نقصی هستند که 
ارائه نمای 360 درجه از خودرو مورد نظر، مشاهده خودرو 

با تمامی رنگ ها و چرخ های قابل سفارش و دسترسی به 
حجمی گسترده از اطالعات و مضامین چند رسانه ای را در 

کسری از ثانیه ممکن می سازند. 
ب��رای نمونه، کیفیت طراحی نرم افزار جدید کیا ریو برای 
iPad ب��ه حدی باال بوده که توانس��ت در بخش طراحی 

ارتباط��ات رقابت Red Dot Design Award، یکی از 
بزرگ تری��ن و معتبرترین رقابت های طراحی دنیا، جایزه 
ارزشمند »بهترین بهترین ها« را برای کیا موتورز به ارمغان 

آورد.

از س��ال 2006 اعجوبه اس��پانیایی تنیس جهان، رافائل 
نادال، به عنوان س��فیر برند جهانی ش��رکت کیا موتورز 
فعالیت داش��ته اس��ت. به این ترتیب نادال و شرکت کیا 
موت��ورز تبدیل ب��ه تیمی برای ارتق��ای ارزش های برند 
مهیج و توانای کیا در سراس��ر جهان ش��ده اند. نادال از 
سال 2006 با آغاز همکاری با این شرکت، در بسیاری از 
کمپین های تبلیغات جهانی کیا در تلویزیون و مطبوعات 

حضور داشته است.
 او همچنین با شرکت در رویداد های برگزار شده توسط 
این شرکت از جمله نمایشگاه های بین المللی خودرو، به 
ارتقا و ترویج این برند کمک ش��ایانی کرده اس��ت. نایب 
 رئی��س هیات مدی��ره و مدیر عامل ش��رکت کیا موتورز،
 Hyoung-Keun Lee ، گف��ت: » م��ا ب��ه طور مداوم 
در جه��ت ارتقا و توس��عه برن��د کیا از طری��ق حمایت 
مس��ابقات ورزشی در س��طح جهانی نظیر مسابقات اپن 
اس��ترالیا گام برمی داریم. رافائل ن��ادال، با حضور جوان، 
پویا و هیجان انگیزش در زمین مس��ابقات، شریک کامل 
و مناسبی برای مطرح ساختن برند کیا با ارتقای تصویر 

»توانا و مهیج« ما در سطح جهان است.«  
رافائل نادال نیز گفت: »بس��یار خرسندم که این فرصت 
را به دس��ت آورده ام تا نماینده یک خودروساز در کالس 
جهانی چون ش��رکت کیا موتورز باش��م. من تمام سعی 
خود را خواهم کرد تا ب��ا بهتر کردن بازی هایم در زمین 
تنیس، ارتقا دهن��ده تصویر برند کی��ا در تمام بازارهای 
جهانی کلیدی اش باشم.« نادال با اولین حضور حرفه ای 
خود در س��ال 2001 زمانی که 16 سال بیشتر نداشت، 
توفانی در دنیای تنیس به پا کرد. او تا قبل از 20 سالگی 
برن��ده 10 عنوان ش��ده بود که دس��تاوردی بی نظیر در 

عرصه اپن است.
 او در س��ال 2011 ب��ا ب��ردن اپ��ن فرانس��ه در مقابل 
 راج��ر ف��درر ب��ه رک��ورد براب��ر ش��ش پی��روزی در 
Roland Garros. دس��ت یافت و حاال افتخاری دیگر 

از رافائل نادال؛ او که تنها دو روز از تولد 25س��الگی اش 
می گذشت، جایزه اپن 2012 فرانسه را از آن خود کرد و 
حاال او دومین بازیکن مردی است که عنوان جوان ترین 
برنده 10 گراند اس��لم را بع��د از  Bjorn Borg   از آن 

خود کرده است. 
ب��ا عکس��ی ک��ه او بالفاصله بع��د از مس��ابقه فینال در 
رخت ک��ن انداخت��ه و آن را در صفح��ه فیس بوکش به 
اشتراک گذاشته، پیامی به زبان اسپانیایی ضمیمه است 
 Vuestro apoyo me ha permitido llegar«
hasta aquí. Gracias!!!!« )حمایت ش��ما مرا به اینجا 

رساند، متشکرم!!!!(.
کیا موتورز از این موفقیت بسیار مفتخر است و همه برای 

نادال بهترین ها را آرزومندیم.

از موفقیت غیرمنتظره تبلیغاتی تا فروش فوق العاده

لذت خرید خودرو با app های جدید کیا

سفیر برند کیا
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اولین همایش قطعات یدکي شرکت  اطلس خودرو

نخس��تین گردهمایي رس��مي اطلس خ��ودرو در حوزه 
قطعات یدکي بیس��ت و یکم تیر ماه سال جاری در تاالر 
اندیش��ه مرکز همایش هاي رایزن تهران برگزار ش��د که 
در این همایش نمایندگان شبکه خدمات پس از فروش 
ش��رکت اطلس خودرو از سراس��ر ایران گ��رد هم آمده 

بودند.
محوره��اي اصل��ي همای��ش معرف��ي ط��رح رتبه بندي 
عاملیت هاي مجاز و تش��ریح دس��تورالعمل کمیس��یون 
قطع��ات یدک��ي و نحوه ارزیابي عملک��رد قطعات یدکي 
عاملیت ه��اي مجاز بود که توس��ط مدیران این مجموعه 

ارائه و معرفي شدند.
دس��تور العمل کمیس��یون قطعات یدکي بر مبنای طرح 
کالن رتبه بن��دي عاملیت ه��اي مجاز و ط��رح جدیدي 
اس��ت که با در نظر گرفتن تس��هیالت و تخفیفاتي براي 
عاملیت ه��اي فعال ت��ر، فضایي پویا و رقابتي در ش��بکه 
تامین قطعات  ایجاد مي کند تا بستر دستیابي به اهداف 

بیش از پیش فراهم شود. 

  كياي متفاوت خود را برانيد
   جذابی��ت و طراح��ي کم نظیر از فاکتورهاي اساس��ي 
خودروهاي کیا محس��وب مي ش��ود و با توج��ه به اینکه 
درصد باالیي از مش��تریان خودروهاي کیا از قشر جوان 
جامعه هس��تند، این ش��رکت هم��واره به دنب��ال ایجاد 
رضایت من��دي بیش��تر در حوزه مصرف کنن��دگان خود 
اس��ت. در این راس��تا واردات قطعات اصلي اکسس��وري 
خودروه��اي کیاموت��ورز در برنام��ه کاري اطلس خودرو 

ق��رار گرفته که در این همای��ش ابعاد مختلف این پروژه 
مورد تجزی��ه و تحلیل قرار گرف��ت. همچنین در بخش 
نمایش��گاه، دو خودرو س��ورنتو و سراتو مجهز به قطعات 
اکسس��وري ش��ده بودند که براي حاضرین در همایش 

جذابیت خاصي داشت.  

برترين ها در حوزه قطعات
در انتهاي مراس��م از عاملیت هاي برتر ش��رکت در حوزه 

قطعات یدکي تجلیل و جوایزي به ایشان اهدا شد.

 رتب�ه 1: عاملی��ت مجاز 251 - ش��هر قزوین -  آقایان 
ابراهی��م احم��دي و یعقوب نعمت��ي –  برنده تندیس و  

سفر به مالزي. 
رتبه 2: عاملیت مجاز 311 شهر اصفهان - جناب آقاي 

عباس حاجي نیلي- برنده تندیس و سفر به  ترکیه.
رتب�ه 3: عاملیت مجاز 121 ش��هر ک��رج - محمدرضا 

معیني خسروزماني– برنده تندیس و  سفر به امارات.

  در حاشيه مراسم 
نمایش کلیپ هیجان انگیز کیا س��ول که شور و هیجان 

خاصي به فضاي سالن بخشید. 
عکس یادگاري که با حضور همه شرکت کنندگان گرفته 
ش��د و تصویر این رویداد را نیز ب��ه آلبوم اطلس خودرو 

افزود.
نمای��ش کلیپ زیب��اي کیا س��ورنتو مجهز ب��ه قطعات 
اکسسوري که توسط واحد بازاریابي شرکت اطلس خودرو 

ساخته شده بود.
جلسه پرسش و پاسخ در رابطه با طرح جدید کمیسیون 
قطعات یدکي؛ با توجه به جدید بودن این طرح، سواالت 
زیادي براي عاملیت ها مطرح ش��ده بود که کارشناسان 
و متخصص��ان حاضر در این همایش ب��ا صبر و حوصله 
مثال زدني به پاس��خگویي و رفع نگراني ه��اي احتمالي 

پرداختند. 
جوایز برندگان قرعه کشي بزرگ پیش بیني فینالیست ها 
و قهرمان جام ملت هاي اروپا که در فضایي مملو از شور 

و اشتیاق حاضرین  به ایشان اهدا شد.

45

شرکت کیاموتورز به عنوان یک برند فعال و پویا در چند سال اخیر به مقوله حمایت از 
ورزش در رش��ته هاي مختلف پرداخته است و آخرین اقدام این شرکت در زمینه ورزش 

فوتبال، حمایت از مسابقات جام جهاني 2010 بوده است.
 کیاموتورز امس��ال نیز از حامیان اصلي رقابت هاي Euro 2012  بوده اس��ت. حمایت 
مالی از این مس��ابقات جهشي بزرگ در راس��تاي باالبردن آگاهي مخاطبین درباره برند 
کیا نه تنها در س��طح اروپا بلکه در میان طرفداران گسترده فوتبال در سراسر جهان بود . 
ب��ه عالوه این رویداد به عنوان فرصت مناس��بي براي معرف��ي مدل هاي کیا به خصوص 

خودرو کیا   محسوب شد.
حمای��ت کیا از مس��ابقات جام جهاني ای��ن موقعیت را براي کمپان��ی  ایجاد کرد تا به 
عنوان ش��ریک رس��مي UEFA به ترویج نام تج��اری خود از طری��ق تبلیغات محیطي 
 در مح��ل اس��تادیوم ها، پخ��ش تلویزیون��ي در ط��ول ای��ن روی��داد و اس��تفاده از آرم 

رسمی Official این رویداد در رسانه های شرکت بپردازد. 
شرکت اطلس خودرو به عنوان نماینده رسمی کیا موتورز در ایران، به موازات برگزاری 
مس��ابقات Euro2012 و ب��ا توجه به حمای��ت مالی کمپانی مادر از این مس��ابقات و 
توجه به این مهم که ایرانیان به فوتبال دوس��تي ش��هرت دارند و همیش��ه از طرفداران 
 Prediction پر و پا قرص مس��ابقات جهاني هستند، توانست با برپایی مسابقه پیش بینی
فینالیس��ت ها شور و اشتیاق همراهي برند کیا با مسابقات جام ملت هاي اروپا را بیش از 

پیش به معرض نمایش بگذارد. 
در این مس��ابقه که از طریق وب س��ایت ش��رکت اطلس خودرو برگزار شد، از مخاطبان 
خواس��ته ش��ده بود که فینالیس��ت های این جام را به همراه قهرم��ان پیش بینی کرده و 
نتیجه پیش بینی های خودر را از طریق وب س��ایت ش��رکت برای ش��رکت ارسال کنند 
 تا ش��انس خود را در برنده  ش��دن یکی از 3 دس��تگاه گوش��ی تلفن همراه هوش��مند

  iphone 4S امتح��ان کنن��د. ش��رکت کنندگان ب��رای ش��رکت در ای��ن مس��ابقه تا 

پیش بین��ی ک��رده بودن��د که ب��ا انجام 
قرعه کش��ی ای��ن کمپین روز یکش��نبه 
18تیر ماه در محل دفتر مرکزي ش��رکت 
اطلس خودرو و با مدیران ارشد، مسئوالن 
و همکاران شرکت برگزار شد، سه برنده 
خوش شانس این گوشی های تلفن همراه 

هوشمند مشخص شدند.
- آقاي محمد صدرا س��وهاني به شماره 

کد ملی 0251096882
- آقاي احمد غالمي به ش��ماره کد ملی  

    0010449124
- خان��م مهزاد آخوند زاده به ش��ماره کد 

ملی  0074922319

س��اعت 23 روز 7 تیر ماه یعنی تا پیش 
 از ش��روع اولی��ن مس��ابقه نیمه نهای��ی
 )ب��ازی ایتالی��ا و آلمان( فرصت ارس��ال

نتای��ج Results پیش بینی ه��ای خود 
را داش��تند.  این مس��ابقه ک��ه از طریق 
کانال های موج��ود ارتباطی با مخاطبان 
به ایش��ان اطالع رس��انی ش��ده ب��ود، با 
اس��تقبال کم نظیری از سوی آنها مواجه 
ش��د و طي م��دت زمان مح��دودی که 
اف��راد مي توانس��تند پیش بین��ي خود را 
ارس��ال کنند، از  مجموع 35هزار پاسخ 
دریافت ش��ده، 190 نف��ر ، فینالیس��ت ها 
درس��ت  را   Euro2012 قهرم��ان  و 

کمپین تبلیغاتی مسابقات یورو 2012
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پیک اطلس دو ساله شد

روابط عمومي ش��رکت  نمایندگان 
در واحده��ای مختل��ف، ش��رکت 
اطلس خ��ودرو و نی��ز تع��دادی از 
همکاران مجموعه، ظهر پنجشنبه 
30 تیرم��اه در محل دفتر مرکزي  

برگزار شد.
در این مراس��م  معاون��ت اجرایی 
ش��رکت ضمن تبریک فرارسیدن 
دومین سالگرد انتشار پیک اطلس 
ب��ه هم��ه هم��کاران  و قدردانی 
واحد ه��ای مختلف  از همراه��ی  
در انتش��ار پیوس��ته این نشریه از 

خبرنامه پیک اطلس دوس��اله ش��د، انتش��ار پیک اطلس به عن��وان یکي از 
رسانه هاي درون س��ازماني اطلس خودرو در مرداد ماه سال 1389 به همت 
واحد بازاریابی  اطلس خودرو آغاز شد و با همیاري کلیه واحدهاي سازمان به 
عنوان یک منبع اطالع رساني و آموزشي تا کنون با استقبال مخاطبین خود 
موفقیت قابل توجهی  به دست آورده است. بدون شک در طول دوره انتشار 
خبرنامه همواره س��عی شده اس��ت به مخاطبان در ارتباط با آخرین تحوالت 
و دس��تاوردهای برند کیا چه در س��طح داخلی و چه بین المللی اطالع رسانی 
گردد. طی چند شماره اخیر این خبرنامه ، سعی به ایجاد ارتباط با مخاطبان 
و دریافت خواسته ها و نظراتشان از طریق برگزاری نظر سنجی های دوره ای 

شده است. 
 جش��ن دومین س��الگرد پیک اطلس نشریه داخلی ش��رکت اطلس خودرو 
ب��ا حضور معاونت اجرای��ی، مدیریت و همکاران بخ��ش بازاریابی، مدیران و 

همکاران خواست همچون گذشته 
انتش��ار بی وقف��ه  پیک اطلس  در 

کوشا باشند.
در ادام��ه مراس��م از خان��م مون��ا 
قدیانل��و از واحد خدم��ات پس از 
فروش و آقای علی ملک از واحد  
فروش به واس��طه فعالیت مداوم و 
مطلوب ترشان به عنوان فعال ترین 
نمایندگان روابط عمومي در سال 
گذش��ته تقدی��ر به عم��ل آمد و 
هدایایي نیز به ایشان اهداء گردید. 

ی�ک روز پینت بالی...
ش��رکت اطلس خودرو در راس��تای اهداف و خط مشی های کلی 
خود و با هدف ایجاد محیط کار سرشار از انگیزه کاری و همچنین 
افزایش روحیه کار تیمی در تاریخ س��یزدهم تیرماه امس��ال اقدام به 

برگزاری مسابقه پینت بال برای همکاران سازمان کرد.
همان طور که این امر بر همه آشکار است، روحیه شغلي مناسب، آمادگي 
و انگی��زش براي کار مفید را در میان کارکنان یک س��ازمان افزایش مي دهد 
و لذا توجه به منابع انس��انی جایگاه حائز اهمیتي در اداره امور س��ازمان ها به خود 

اختصاص داده است. 
بدون ش��ک برخورداری از روحیه تیمی منسجم در س��ازمان ها منجر به افزایش سطح 
کارای��ي و بازده��ي افراد و در نتیج��ه افزایش بهره وری آنها مي ش��ود که در نهایت این 

موضوع مستقیما روی کارایي سازمان تاثیر مثبت خواهد گذاشت.
با توجه به موارد گفته ش��ده و همچنین آموزش نحوه فعالیت به عنوان اعضای یک تیم 
و باالبردن حس همکاری و همدلی میان کارکنان در راستای توانمندسازی 
ایش��ان،  واحد منابع انسانی و توسعه سیس��تم شرکت اطلس خودرو در 
تیرماه س��ال جاری برنامه مس��ابقات پینت بال را ب��ه نحوی که حاوی 
ن��کات و آموزش های مدیریتی و س��ازمانی باش��د، طراحی 
کرد. در ای��ن رقابت همکاران ش��رکت اطلس 
خ��ودرو ب��ا همراه��ی مدی��ران ارش��د 
س��ازمان و همچنین مدی��ران تمامی 
واحده��ا جهت انجام دو نوع مس��ابقه 

طراحی شده، گروه بندی شدند. 
 مس��ابقه اول ب��ا ن��ام اس��تراتژی و برد 
 )Strategies & Win( با تشکیل تیم های 
13نفره طراحی شد. هدف از این مسابقه شناسایی رهبران 
بالقوه سازمان و تمرین طرح ریزی استراتژی ها برای همکاران 
سازمان بود. در این مسابقه هر تیم باید یک نفر را به عنوان 
رهبر تیم انتخاب کرده و با مش��ارکت اعضای تیم نسبت به 
 طرح ریزی استراتژی های برد و چیره شدن بر تیم مقابل اقدام

می کرد. در این مسابقه برنده بر اساس شمارش تعداد اعضای 
زنده هر تیم درپایان زمان مسابقه مشخص می شد.

مس��ابقه دوم با نام ستاره ها )Stars( با هدف ایجاد حس رقابت 
می��ان همکاران و افزای��ش روحیه کار تیمی می��ان واحدهای 
مختلف س��ازمان طراحی شده بود. در این مس��ابقه ابتدا واحد 
قطعات با واحد فروش و س��پس تیمی متش��کل از واحد منابع 
انس��اني و مالی و اداری با واح��د خدمات پس از فروش به 

رقابت پرداختند.

7

بدون شك برخورداری 
از روحیه تیمی منسجم 
در سازمان ها منجر به 
كارايي  افزايش سطح 
و  اف�راد  بازده�ي  و 
افزاي�ش  نتیج�ه  در 
بهره وری آنها مي شود
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ب��ر روي ترک مدرن و خ��وش اندازه و در حض��ور هزاران تماش��اچي در جایگاه هاي 
مخصوص این ترک،کیا پیکانتوهاي تقویت ش��ده محیط اطراف را به تسخیر درآورده 
و توجه بس��یاري از خبرگان مس��ابقات ریس را به خود جلب کردند. تالش حریصانه 
جوانان براي به دس��ت آوردن رتبه اول حرارت خاصي به فضاي مس��ابقه مي داد. به 
طور کلي،این یک افتتاحیه محش��ر براي آغاز فصل رقابت بود که پتانسیل پنهان کیا 

پیکانوهاي تقویت شده را به رخ مي کشید. 
دو هفت��ه بعد، مرحله مقدماتي بعدي مس��ابقات لوتوس ریس کی��ا ورود پیکانتوهاي 
تقویت ش��ده را براي اولین بار در ترک پر از تپه Red Bull Ring اتریش مش��اهده 
ک��رد. این محیط پیچیده از لحاظ فني تمام ش��رکت کنندگان این مس��ابقات را وادار 
مي کرد که بهترین مهارت هاي رانندگي ش��ان را به کار گیرند. در حالي که اغلب شرکت 
کنندگان از تازه کاران این ورزش بودند همه رانندگان توانستند به طور شگفت انگیزي 
بهترین کارآیي را از خود نشان دهند. مرحله بعدي ریس کیا در پزنان لهستان برگزار 
مي شود که در واقع نیمه راه این مسابقات خواهد بود. در حال حاضر زبگینیو السیتز 

جلوتر از فیلیپ توکار و دیمین التا پیشتاز است. 
مس��ابقات قهرماني کیا پیکانتو لهس��تان تنها مسابقات اتومبیل راني در لهستان است 
که توس��ط یک برند خودرویي اسپانسر مي ش��ود. ایده پشت این مسابقات این است 

Red Bull Ring )اتریش( 20-18 مي 

2012
Poznan )لهس��تان( 29 ج��ون الي 1 

جوالي2012
 17-19 )اس��لواکي(   Slovakiaring

آگوست 2012 
Poznan )لهس��تان( 26-24 آگوست 

 2012
)جمهوري   Automotodrom Brno

چک( 23-21 سپتامبر 2012 
 اطالعات بیشتر در مورد ریس لوتوس کیا 
 www.kialotosrace.plدر وب سایت

قابل دسترسي مي باشد.  

منبع:
kia vision21

که درهاي دنیاي حرفه اي اتومبیل راني 
را ب��ه روي جوانان مش��تاقي که آرزوي 
ش��روع فعالیت در دنیاي مسابقه دارند 
را باز کند. اولوی��ت به آموزش و ایمني  
ای��ن کاندیداهاي جوان که براي بار اول 
اس��ت وارد این مسابقات مي شوند داده 
مي ش��ود. در حدود 20 عدد پیکانتو در 
خط ش��روع لوت��وس ریس کی��ا حاضر 
شدند که همه آنها طبق موازین مسابقه 
به طور یکس��ان تقویت و تنظیم ش��ده 
بودند. یک کیا پیکانتوي تقویت شده با 
تمام تجهیزات مس��ابقه با 10000 یورو 

قابل خریداري است. 
تقویم مس��ابقات لوتوس کیا  در س��ال 

2012 از 6 مرحله تشکیل شده است:
Eurospeedway Lausitz )آلمان( 

6-4 مي 2012 

ری�س لوت�وس کیا 
به زودي در لهستان
 آغ���از م�ي گ��ردد

گردآوري كننده : علی ملک -  مربی آموزش فروش

اس��تراتژیک از قبیل کیاموتورز، پژو، 
رن��و تراک��س و همچنین ش��رکای 
ایرانی آنها شامل اطلس خودرو،آریا 

دیزل، پارس خودرو و ... است.
در ای��ن ضیافت که س��فیر کش��ور 
فرانس��ه و لبنان نی��ز در آن حضور 
داشتند،  شر کت به توتال از همکاران 
ده س��اله خ��ود و  تامین کنن��دگان 

س��ه شنبه بیست و هفتم تیرماه امسال شرکت به توتال جشن ده سالگی خود را در 
مرکز همایش های دیپلماتیک  تهران برگزار کرد. در این مراسم که  کلیه مدیران 
، همکاران و توزیع کنندگان محصوالت به توتال از اقصی نقاط کشورگرد هم آمده 

بودند از حامیان اصلی این شرکت تقدیر و تشکر به عمل آمد.
 ش��رکت اطلس خودرو نماینده رس��می کیاموتورز در ایران یکی از حامیان اصلی 
این ش��رکت محس��وب می ش��ود که به عنوان حامی برتر، تقدیرنامه به توتال را 
دریاف��ت کرد. مهندس نجاریان،مدیر عامل ش��رکت به توتال در س��خنرانی خود 
به این نکته اش��اره کرد، رشد سریع ش��رکت به توتال مرهون همکاری با شرکای 

نمونه نیز تقدیر به عمل آورد.
در حاشيه مراسم 

نمای��ش خودروه��ای کیاموتورز در 
فضای باز س��الن همای��ش که برای 
دعوت کنندگان جذابیت داش��ت و 
خواه��ان گرفتن عکس ی��ادگاری با 

این خودروها بودند.

شركت اطلس خودرو 
رس�می  نم��اين��ده 
كیاموت�ورز در اي�ران 
س�الگرد  دهمی�ن  در 
ش�ركت   اين  افتت�اح 
برتر  تقديرنامه حامی 
ش�ركت به توت�ال را 

دريافت كرد

رانندگان مش�تاق و جوان مس�ابقه جو با كيا پيكانتوهاي تقويت ش�ده به رقابت با هم مي پردازند. 
فصل جديد مس�ابقات لوتوس ريس كيا در سال2012 رس�مًا از اوايل ماه مي ميالدي و با مسابقات 
ريس قهرماني لهس�تان كه در ترك Eurospeedway كه درست در كنار مرزبين آلمان و لهستان 
قرار گرفته آغاز گرديد. اين دوره افتتاحيه لوتوس ريس كيا به همراه مرحله دوم مقدماتي مسابقات 
مس�ترز تورواگن آلمان كه در واقع به نوعي مركز توجه هفته بود برگزار گرديد و باعث درخش�ش 

آغاز فصل كيا پيكانتوهاي تقويت شده در بين بزرگان مسابقات گرديد. 

اطلس خودرو 
حامي برتر به توتال



سرمایش��ی- گرمایش��ی بهره می برد و پدال های آلومینیوم��ی دارد. به این امکانات 
اس��تاندارد، لیستی بلندباال از آپش��ن های متعددی که کیا برای راحتی هرچه بیشتر 
سرنش��ینان درنظر گرفته را هم باید اضافه کرد. همانند سیستم تشخیص نقاط کور 

.»LDWS« و سیستم هشدار انحراف از خطوط جلو »BSD«طرفین خودرو
شاسی و پيشرانه

کی��ا در کن��ار اعم��ال تغیی��رات ظاه��ری در بدن��ه و کابی��ن، اعم��ال اصالحات و 
بهینه سازی های فنی در این کره ای تنومند را نیز از یاد نبرده است. در سورنتو2014، 
شاس��ی و س��اختار بدنه از نو مهندسی ش��ده اند و گرچه اطالعات فنی هنوز منتشر 
نش��ده اس��ت، ولی پیش��رانه های به کار رفته نیز به مراتب اقتصادی تر خواهند بود و 
آالیندگی کمتری خواهند داشت. در حال حاضر، کیا سورنتو با 3 پیشرانه بنزینی و 
یک موتور دیزل ارائه می ش��ود. در خانواده سورنتو های بنزینی LX ،2013 در حالت 
اس��تاندارد با موتور 4 سیلندر 2.4 لیتری 175 اس��ب بخاری عرضه می شود. نسخه 
GDI همی��ن نیروگاه با 191 اس��ب بخار قدرت روی س��ورنتو EX های 2013 قرار 
گرفته اس��ت. SX ه��ای KIA Sorento 2013 هم تنها با موت��ور V6 3.5 لیتری 
276اس��ب بخاری قابل سفارش هستند. در این میان، برای اروپایی های دیزل باز هم 

موتور 2.2لیتری توربودیزل 194 اسب بخاری در نظر گرفته شده است.
از سورنتو تا سورنتو

سورنتو اولین بار سال 2002 بود که در هیبت یک SUV سایز متوسط، از خط تولید 
 هاوسانگ کیا موتورز، واقع در  هاوسانگ کره جنوبی، خارج شد. امکانات قابل توجه، 
دوام باال، توانایی ها و قابلیت های فنی قابل قبولی که سورنتو در برابر مبلغ پرداختی 
نه چندان باال در اختیار خریدار می گذاش��ت، خیلی زود این ببر خشمگین بلندقامت 
را به چهار چرخی محبوب نزد خریداران مبدل س��اخت. س��ورنتو آغاز تحولی نو در 
کیا بود و نه تنها این خودروس��از کره ای را به بخش��ی جدید از ب��ازار جهانی خودرو 
معرف��ی کرد، بلکه رویکرد مردم نس��بت به س��اخته های این برن��د را نیز تغییر داد. 

تی��م طراحی کی��ا به سرپرس��تی پیتر 
ش��رایر، طراح پیش��ین کمپانی آئودی 
و خالق TT، توانس��ته ب��ود با پیروی از 
فلسفه پوزه ببر این کمپانی، تناسباتی 
مدرن و ستیزه جو و در عین حال ساده 
را ب��ر پیک��ره ای تنومند که به نس��بت 
نسل قبلی، کش��یده تر و کمی کوتاه تر 
نیز شده بود، نقش بزند. مهندسین کیا 
هم از شاسی و س��اختار بدنه گرفته تا 
پیشرانه و سامانه های ایمنی، بهترین ها 
 SUVرا ب��رای این خودرو که دیگر یک

شده بود، ارائه کردند.
کیا در ابتدای عرضه سورنتو نسل دو به 
بازار، فروش ساالنه 140 هزار دستگاه، 
آن هم از س��ال 2010 ب��ه بعد را برای 
ای��ن محصول هدف گ��ذاری کرده بود، 
اما اس��تقبال Reception بازار از این 
کی��ای تنومند بی نظیر بود؛ به طوری که 
2012 ب��ه نیمه نرس��یده، فروش کلی 
نس��ل دوم از مرز 620 هزار دستگاه در 

سرتاسر جهان نیز گذشت. 
هم��ه چیز وقتی جالب تر می ش��ود که 
بدانید س��ورنتو دو س��ال پیاپی اس��ت 
که محبوب تری��ن کی��ای آمریکا لقب 
 ،2011 س��ال  در  تنه��ا  و  می گی��رد 
توانسته نظر بیش از 130هزار مشتری 

شاسی بلندسوار را به خود جلب کند!

کیا دیگر س��ازنده خودروهای کوچک 
نبود و با سورنتو، بسیاری از SUV ها و 
4×4 های مطرح را به مبارزه می طلبید. 
سورنتو توجه هزاران خریداری که تا به 
آن موقع، جذب سواری های کیا نشده 
بودن��د را به خود جلب کرد و در اولین 
نسل، تا س��ال 2009، فروش بیش از 

900 هزار دستگاه را تجربه کرد.
ای��ن هم��ه موفقی��ت Success، کار 
مهندس��ین و طراحان کیا در توس��عه 
نس��ل جدید س��ورنتو را س��خت کرد. 
ب��ا این ح��ال، کی��ا در دومین نس��ل 
هم مدل��ی ای��ده آل از هر نظ��ر را در 
موتورشوی سئول 2009 معرفی کرد. 

در مدل 2014، كابین 
مرغوب ت�ر  م�واد  ب�ا 
می ياب�د  پ���وش�ش 
از  بهره گی�ری  ب�ا  و 
زت�ري�ن  چ�ش�م ن�وا
تزئینات، س�عی ش�ده 
ت�ا ح�س تازگ�ی، ب�ا 
راحت�ی دو چن�دان ب�ه 

سرنشینان ارائه شود
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KIA Sorento 2014 سپتامبر سال جاری میالدی در نمایشگاه بین المللی خودرو 

پاریس رونمایی خواهد ش��د. ارائه آن به بازار های هدف تحت مدل س��ال 2014 )در 
برخی بازار ها، 2013( نیز از اواخر پاییز آغاز خواهد شد. البته، برخی بازار ها، همچون 
بازار ایاالت متحده آمریکا، باید تا اوایل س��ال 2013 میالدی در انتظار این محصول 

بمانند.
طراحی

 Recognized تغییرات بدنه سورنتو 2014 در دماغه و قسمت عقب کامال مشهود
اس��ت. در دماغ��ه، چراغ های جلو ش��کلی کش��یده تر  به خود گرفته ان��د و مجهز به 
المپ های LED هس��تند.  ضمن اینکه قابلیت تنظی��م زاویه چراغ های جلو با جهت 
چرخ��ش فرم��ان را نی��ز دارا می باش��د)AFLS(. جلوپنجره در هماهنگ��ی کامل با 
چراغ های جلو، بازنگری شده تا دماغه را پهن پیکر تر از آنچه هست، نشان دهد. سپر 
ه��م با تجدیدنظر در طراحی ورودی های هوا و چراغ های مه ش��کن طرفین که حال 
طرحی ایستاده دارند و چراغ های LED مخصوص Special روز را هم در خود جای 
داده اند، اس��تایلی متفاوت به خود گرفته است. در نمای عقب، قالب بدنه تغییری به 
 LED خود ندیده، با این حال، به س��بب استایل دگرگون شده درب عقب، چراغ های
و س��پر، در نگاه اول احس��اس خواهید کرد با پکیجی کامال جدید مواجه هس��تید. 
رینگ هاي آلیاژی 19 اینچی هم که در طرحی تازه زیر سورنتو 2014 در نظر گرفته 
ش��ده اند، هیبتی دو چندان به این کراس اوور SUV سایز متوسط کره ای بخشیده اند. 
ضمن اینکه طراحی س��قف شیش��ه ای»Panorama« در مدل 2013 از فرم 2 تکه 

اس��ت، ولی قطعا شاهد لیستی کامل تر 
از آنچ��ه در س��ورنتو های 2013 ارائه 
می ده��د، خواهی��م بود. س��ورنتوهای 
 SX و LX، EX 2013 در س��ه م��دل
ارائه می ش��وند و در م��دل پایه، یعنی 
LX، با تجهیزات اس��تانداردی همچون 
سیستم تهویه مطبوع، فرمان تلسکوپی 
با دکمه های کنترل سیس��تم صوتی و 
شیش��ه باالبر های برقی و آپش��ن های 
جدی��دی مانن��د سیس��تم اطالعات و 
س��رگرمی UVO، صندلی برقی راننده 
با قابلیت تنظیم در 8 مس��یر و فرمان 
پوش��ش یافته با چ��رم قابل س��فارش 
هس��تند. Sorento EX ه��ای 2013 
صندلی ه��ای چرمی دارند و سیس��تم 
تهوی��ه مطبوع با کنت��رل دو منطقه ای. 
کن��ار  در  ه��م   SX 2013 س��ورنتو 
تمام��ی ای��ن تجهی��زات، در قس��مت 
جلو از صندلی های مجهز به سیس��تم 

به یک تک��ه باعث ایجاد فضای دلپذیر 
برای سرنشینان می گردد.
كابين و امكانات رفاهی

در س��ورنتو 2014، مجموعه داشبورد 
از نو طراحی ش��ده اس��ت و کنترل ها، 
در پکیج��ی چش��م نواز تر زی��ر صفحه 
نمایش 7 اینچی قرار گرفته اند. صفحه 
 LCD نشانگر های پش��ت فرمان از نوع
است و کنس��ول میانی، چیدمانی تازه 
به خود می بین��د. تغییراتی که کیا در 
کابین س��ورنتو جدید اعمال کرده، به 
همی��ن جا خت��م نمی ش��ود. در مدل 
2014، کابین با مواد مرغوب تر پوشش 
می یابد و با بهره گیری از چشم نوازترین 
تزئینات Decorating، سعی شده تا 
حس تازگ��ی، با راحت��ی دو چندان به 

سرنشینان ارائه شود.
کی��ا هن��وز لیس��ت امکان��ات رفاهی 
س��ورنتو های 2014 را منتش��ر نکرده 

تفسیری متفاوت از كراس اوور SUV كیا

  س�ورنتو پوس�ت می ان�دازد!

تقريب�ا 2 ماه پيش بود كه محصولی جديد از كمپانی كيا، در هيبت يک 
شاسی بلند سايز متوس�ط، جهت تست های پيش توليد راهی جاده های 
قاره س�بز شد. با وجود پوشش های سنگينی كه پيكره اين كيای جديد 
را پوشانده بود، از همان ابتدا مشخص بود كه پای سورنتو در ميان است. 
با ادامه فرآيند تست های جاده، اشتياق خودرودوستان برای آشنايی با 
سورنتو جديد هم بيشتر ش�ده بود، تا اينكه انتشار تصاويری آماتور از 
لحظه س�وختگيری اين كيای شاس�ی بلند در پمپ بنزينی واقع در كره 

جنوبی، كامال ناخواسته چهره تازه سورنتو را لو داد. ديگر مشخص شده 
بود كه س�ورنتويی تازه در راه است. آنچه مسلم است، سورنتو نسل دو 
موفقيتی انكارناپذير برای كيا بوده، با اين حال، برای حفظ جايگاه خود 
در بازار های هدف و جذب خريداران بيش�تر، نياز به فاكتوری اساس�ی 
دارد، آن هم تازگی و فرار از يكنواختی اس�ت. پس از نزديک به 3 سال 
از ارائه اين نس�ل به بازار، حال كيا تصميم دارد فيس ليفت ميان چرخه 

سورنتو را روانه بازار كند.
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اصل�ی  مهارت ه�ای  ب�ا  آش�نايی  از  قب�ل 
 رانندگ�ی و قرارگرفتن پش�ت فرمان خودرو
 چن�د قانون س�اده ام�ا مهم ب�رای رانندگی 
بی خطر وج�ود دارد كه دانس�تن و پيروی از 

آنها برای هركسی ضروری است.

رانن�ده  چگون�ه 
بهت�ری باش�یم؟

در ج��اده ای روس��تایی با تع��داد زیادی 
پیچ های کور، مسلما ش��ما نمی توانید با 
سرعتی مش��ابه س��رعت یک فرد بومی 
رانندگی کنید و همان ایمنی را داش��ته 
 Judgment باش��ید. از قدرت قضاوت
خود استفاده کنید و سرعت را با توجه به 
شرایط رانندگی و سطح راحتی خودتان 

تنظیم کنید.
6. پيش�اپيش برنام�ه ري�زی كني�د 
و از آيينه ه�ا اس�تفاده كني�د: نی��از 
به ترمز گرفت��ن و عوض ک��ردن خط را با 
اسکن کردن مداوم مسیر رانندگی و توجه 
به اعمال دیگر رانندگان، عابران پیاده و... 
پیش بینی کنید. به این ترتیب شما کمتر 
مجبور خواهید شد برای اجتناب از بروز 
مش��کل، به ص��ورت ناگهان��ی روی ترمز 
بکوبید ی��ا فرم��ان را بچرخانید. بهترین 
رانندگان همیش��ه »آگاهی موقعیتی« را 
حفظ می کنند؛ اینکه س��ایر خودروها در 
مقایسه با خودرو آنها کجا قرار می گیرند، 
چه چیزی از جلو می آید و در دو س��وی 
آنها و پشت سرش��ان چه خبر اس��ت. از 

آیینه ها به طور مکرر استفاده کنید.
7.  ب�ا توج�ه ب�ه محدوديت هايتان 
محدوديت ه�ای  كني�د؛  رانندگ�ی 
ايجاد شده توسط ش�رايط رانندگی 
و خ�ودرو: SUVه��ا ب��رای رانندگی با 
سرعت های باال مانند خودروهای اسپرت 
تجهیز نش��ده اند، از آن س��و خودروهای 

اس��پرت در هن��گام بارش برف بیش��تر 
احتمال از دس��ت دادن تع��ادل را دارند. 
خودروه��ای قدیمی ک��ه دارای تایرهای 
م��درن ی��ا تقویت کننده های کش��ش و 
ثبات نیستند، حاشیه امنیت خودروهای 
جدیدت��ر دارای ای��ن ویژگی ها را ندارند. 
ش��ما زمان بیشتری را برای پایین آوردن 
س��رعت در ای��ن خودروها نی��از دارید؛ 
در ضم��ن خودروهای قدیمی تر نس��بت 
ب��ه خودروه��ای جدی��د مجهز ش��ده با 
کمک های ثبات الکترونیکی، بیش��تر در 
معرض لغزش هس��تند. هرگز سریع تر از 
آنچه خ��ود و خودروتان ب��رای رانندگی 
ایم��ن در توان دارید، رانندگی نکنید. به 
زمان و فضایی که برای تصحیح اش��تباه 
و واکنش نش��ان دادن به شرایط متغیر و 

سایر رانندگان دارید، توجه کنید.  
اگر تمایل دارید ک��ه راننده ای به مراتب 
بهتر از آنچه هس��تید شوید و یاد بگیرید 
ک��ه چگون��ه موقعیت ه��ای اضط��راری 
از دس��ت دادن  Emergency چ��ون 

کنت��رل خودرو را پش��ت س��ر بگذارید، 
می توانید در مدارس ویژه رانندگی تحت 
نظر ناظران متخصص شرکت کنید و در 
زمینه پویایی های کنترل خودرو در یک 

دوره فشرده آموزش ببینید. 

1. فاصله ايمنی با خودرو مقابل  را حفظ كنيد: نزدیک ش��دن بیش از حد به خودرو 
جلویی احتمال برخورد به آن را در صورت  ترمز ناگهانی راننده، باال می برد. وسایل و ابزار 
ایمنی جدید نظیر  ترمز ضدقفل و کنترل کشش نمی توانند قوانین فیزیکی را نفی کنند.

2.  از قانون س�ه ثانيه پيروی كنيد: هر راننده ای باید قانون س��ه ثانیه را بداند و آن را 
اجرا کند؛ هرگاه خودرو جلویی ش��ما از یک ش��یء ثابت )مانند یک درخت یا تیر تلفن( 
رد شد، به آرامی شروع به شمارش کنید؛ »هزار و یک، هزار و دو، هزار و سه.« اگر قبل 
از پایان این ش��مارش به شیء مورد نظر رسیدید، به این معنی است که بیش از حد به 
 خودرو جلویی نزدیک ش��ده اید. در ش��رایط آب و هوایی بد فاصله تان را دو برابر کنید 

) شش ثانیه(.
3.  از چراغ ه�ای راهنم�ا اس�تفاده كني�د: ع��دم موفقی��ت در عالم��ت دادن ب��ه 
 س��ایر رانندگان همیش��ه خطرس��از و در عی��ن حال بی ادبانه اس��ت. رانن��دگان دیگر  
  پیشگو Predictor نیستند؛ آنها نمی توانند حدس بزنند که شما می خواهید به راست 
بپیچید یا اینکه وارد خط مقابل ش��وید. عالمت دادن به ویژه برای ایمنی موتورسواران، 
دوچرخه س��واران و عاب��ران Pedestrians پیاده اهمیت دارد. اگ��ر آنها در نقطه کور 
دید شما باشند و شما فرض کنید که کسی آنجا نیست و بدون عالمت دادن، دست به 
اجرای مانوری بزنید، این افراد که پیش��اپیش هیچ اخطاری دریافت نکرده اند در صورت 

برخورد با خودرو شما صدمات بیشتری می بینند.
4. جريان روان ترافيک را مختل نكنيد: گاهی اوقات رانندگی بیش از حد آهسته از 
اندکی فراتر رفتن از حداکثر سرعت مجاز، خطرناک تر است. در یک موقعیت پر ازدحام، 
در حال��ی که تعداد زیادی خودرو در خیابان در حال تردد اس��ت، یک راننده اهمال کار 
می تواند به میزان زیادی در انسداد جاده موثر باشد. سعی کنید با جریان ترافیک همراه 
ش��وید و اگر خودرو عقبی تمایل دارد س��ریع تر Faster حرکت کند، بهترین کار این 
اس��ت که به او راه دهید؛ چه س��رعت مجاز را رعایت کنید چه نکنید. ممکن است این 
رانن��ده در موقعی��ت اضطراری باش��د که ش��ما از آن خبر ندارید. البت��ه در هر صورت 
تسلیم ش��دن به جریان س��ریع تر  ترافیک هم ایمن تر است و هم مودبانه تر. اجرای قانون 

محدوده سرعت را به پلیس بسپارید.
5.  س�رعت مناس�ب را حفظ كنيد: سرعت به خودی خود کس��ی را نمی کشد. اگر 
اینطور بود، س��فرهای هوایی با سرعت 500 مایل بر ساعت باید باالترین آمار تصادفات 
را داشته باشد. اما در واقع سفرهای هوایی به مراتب ایمن تر از رانندگی هستند  و البته 
کدام خودرو دارای س��رعت 500 مایل بر س��اعت است؟ مشکل، سرعت نامناسب است. 
برای مثال، وقتی که س��رعت 65 مایل بر س��اعت در یک بزرگراه می تواند کامال قانونی 
باشد، اما اگر شما در هنگام بارندگی شدید که قدرت دید شما و توانایی توقف خودروتان 
همزمان کاهش یافته اس��ت، س��رعت خود را کاهش ندهید، احتمال رخداد تصادف را 
افزایش داده اید. به طور مش��ابه، اگر در یک جاده ناآش��نا رانندگ��ی می کنید، خصوصا 
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باشید ، مردم کیلومترها راه خواهند آمد 
تا سوختن شما را ببینند !

11. خود را به بهترين كارش�ناس در 
حوزه كارهايتان تبديل كنيد: خود را 
به بهترین کارشناس Expert در حوزه 
کاری خود تبدیل کنید و مطمئنا همواره 
 بهتری��ن انتخاب ه��ا از آن ش��ما خواهد 

بود .
12. ش������ادي هايتان را س�هيم 
آنه��ا  ب��ا  را  موفقیت هایت��ان   ش�ويد : 

جش��ن Celebration بگیری��د و خود 
را عالقه مند به دستاوردهایش��ان نش��ان 

دهید .
13. ب�ا فكر رفتار كنيد : ب��ا نوع تفکر ، 
موهبت ه��ا و ش��خصیت تان ب��ه دیگران 

توجه کنید و اهمیت داشته باشید .
14. س�ريع پاسخگو باش�يد : سرعت 
هم��ه را حی��رت زده مي کن��د. پ��س به 
س��رعت برگردید به کارتان ، س��ریع کار 
کنید و س��راغ افراد بروی��د پیش از آنکه 

آنها به سراغتان بیایند. 

منابع:

1-www.rob-brown.com
2-www.globalnet workingcouncil.com

1.اعتبار بنا كنيد : کاري کنید که مردم شما را باور کنند و بر همین باور بمانند.
2.اعتماد را پرورش دهيد : دنبال موقعیتي باشید که اعتماد ایجاد کنید ، بدین وسیله 

مشتریان وفادار و میزان زیادي منافع به وجود خواهد آمد .
3.با دقت گوش كنيد : بهتر گوش کنید . وقتي با دقت گوش کنید ، اطالعات بیشتري 

به دست مي آورید و عایدي شما نیز بیشتر مي شود.
4.دقيق بررسي كنيد : آنچه را که مردم واقعا مي خواهند، بیابید . 

سوال هاي خوب = مذاکره خوب = موقعیت هاي خوب
5.ارزش ها را معلوم كنيد : آنچه براي مردم اهمیت دارد، پیدا کنید و به آنها دهید .

6.ش�هرت و اعتب�ار خود را افزاي�ش دهيد : تصمیم بگیرید ک��ه مي خواهید به چه 
خصوصیتي مشهور شوید و سپس براي به دست آوردن آن نام نیک، کوشا باشید.

7.  قابليت اطمينان را نش�ان دهيد : وقتي تعهدي ایجاد مي کنید، حتما به آن عمل 
کنید .

8. دردسترس باشيد : اگر مي خواهید ارزشمندتر به نظر بیایید ، در دسترس باشید.
9. دوس�تي هايتان را ارتقا دهيد : راه و روش ارتقای روابط کاري به روابط اجتماعي 

را پیدا کنید .
10. اش�تياق و عالقه نش�ان دهيد : براي کاري که مي کنید، همچون اسفند بر آتش 
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14 روش ب����راي 
ارتب��اط  س�اختن 
سودمند با مشتري

 مطل�ب كوتاه�ي كه در زي�ر مي خواني�د از تئوري هاي 
تكنيک ه�اي  نابغ�ه   )Rob Brown( ب�راون  راب 
پرف�روش كت�اب  نويس�نده  و   Networking 

 How to Build Your Reputation )ب�ه گ�زارش 
افزاي�ش  سيس�تم  بنيانگ�ذار  و   )Amazon س�ايت  
مشتريان در بانک هاي Liyods و HSBC و نيز بنيانگذار 

و مدير عامل Global Networking Council است.

براي كاري كه مي كنید 
ب�ر  اس�فند  همچ�ون 
آت�ش باش�ید ، م�ردم 
كیلومتره�ا راه خواهند 
آمد تا س�وختن شما را 

ببینند

 گردآوري و ترجمه : بهرنگ خسروی  نژاد- سرگروه فروش
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ترانزیت 
کاال
 در ایران

وضعيت كنوني ترانزيت كاال در ايران
ایران کانون مس��یرهاي بین المللي اس��ت. اکنون کاالهاي حدود 100 کشور از خاک 
ایران ترانزیت مي ش��ود. میزان  ترانزیت کاال در س��ال گذشته بیش از 5 درصد افزایش 
یافته اس��ت. در س��ال جاري نیز با توجه به اقداماتي همچون توسعه روابط  بین المللي 
حمل و نقل جاده اي، توسعه و بهسازي شبکه مسیرهاي ریلي و جاده اي، اصالح قوانین 
و مقررات مربوطه، روان س��ازي و تس��هیل دریافت روادید رانندگان براي تردد به سایر 

کشورها انتظار مي رود شاهد افزایش درآمد در حوزه حمل و نقل باشیم. 
در س��ال 1390، از مجموع 10 میلیون و 500 هزار تن کاالي ترانزیت ش��ده از ایران، 
بی��ش از 9 میلیون و 245 هزار تن معادل 91 درص��د از طریق جاده و بقیه از طریق 
راه آهن  ترانزیت ش��ده اس��ت. بندرعباس با 37 درصد فعال ترین مرز در زمینه ترانزیت 
ورود کاال به کش��ور به ش��مار مي رود و پس از آن به  ترتیب مرزهاي پرویزخان با 17، 
بازرگان با  9 و باشماق با  7 درصد در رده هاي بعدي قرار دارند. همچنین از مجموع 
40 هزار دس��تگاه کامیون هاي حمل کننده کاالهاي ترانزیتي ، 21 هزار دستگاه معادل 
53 درصد توسط کامیون ایراني، 5 هزار دستگاه معادل 12 درصد توسط کامیون  های 
ترک و مابقي توس��ط سایر ملیت ها Nationalities از کشور حمل شده است. سهم 
کامیون هاي ایراني در جابه جایي کاال از مرزهاي کش��ور 93 درصد اس��ت. شرکت ها و 
ناوگان فع��ال در صنعت حمل و نقل جاده اي با س��ازماندهي و برنامه ریزي، جابه جایي 
بخ��ش عمده اي از کاالها را درکش��ور برعهده دارند؛ به طوري که س��هم کامیون هاي 

ایراني در صادرات کاال 55 درصد و در واردات کاال 38 درصد بوده است.
نقش ترانزيت كاال در افزايش درآمدهاي غيرنفتي 

در ح��ال حاض��ر حجم پول در گ��ردش بین دو قاره آس��یا و اروپا س��االنه حدود 
1500میلی��ارد دالر اس��ت که 120 میلی��ارد دالر از آن به ای��ن صنعت مربوط 

مي شود. با توجه به امکانات کنوني ایران همچون وجود 200هزار 
کیلومت��ر انواع راه، 12 هزار کیلومت��ر راه آهن و 25 هزار 

پایان��ه مرزي در زمینه تجارت داخلي و خارجي، 
کشور ما پتانسیل جذب 5 درصد از این درآمد 

را داراست. ارزش کاالهاي ترانزیت شده در 
دنیا ساالنه 16 هزار میلیارد دالر بوده در 

حال��ي که درآمد س��االنه از نفت، تنها 
100 میلیارد دالر اس��ت. مقایس��ه 

ای��ن دو درآمد مش��خص مي کند 
ک��ه تمرک��ز ب��ر درآمدزایي از 

صنع��ت حمل و نقل مي تواند 
سهم بس��زایي در کاهش 

وابستگي به درآمدهاي 
باشد.  داش��ته  نفتي 

اگر چه بنا به اظهار 
برخ��ي  نظ��ر 
ن  س��ا شنا ر ک�ا
این  به  رسیدن 
سطح از درآمد 
ای��ران  ب��راي 

موانع پی��ش روي مي توان در بلند مدت 
به کس��ب درآمد 5 یا 6 میلیارد دالر در 
سال امیدوار بود. این امر مستلزم تغییر 
نگرش ه��اي  در   Transformation

س��نتي اس��ت چرا که حجم تولید کاال 
و جریان مسافر در جهان تا حدي است 
که اگر مس��یري نتواند س��رعت، ایمني 
و ارزاني  ترانزی��ت کاال را تضمین کند، 
جریان  ترانزیت از مس��یر دیگري به راه 
خ��ود ادامه خواهد داد. ط��ي فروردین 
م��اه س��ال 1391، بالغ ب��ر 867 هزار 
تن ان��واع کااله��اي نفت��ي و غیر نفتي 
از کش��ور  ترانزیت ش��ده که این مقدار 
نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته، 
19 درصد افزایش داشته است. گفتني 
است عمده ترین بخش ترانزیت کاالهاي 
غیرنفتي  را کاالهاي ساختماني، وسایل 
نقلی��ه باري، مس��افري و م��واد غذایي 

تشکیل داده است. 
 ب��ا توج��ه ب��ه دارا ب��ودن  جای��گاه و 
موقعی��ت ویژه جغرافیای��ي  و اقتصادي 
در بی��ن کش��ورهاي منطق��ه در مقوله 
 ترانزی��ت کاال و ب��ه منظ��ور اس��تفاده 
بهین��ه از این موقعیت، مي توان با انجام 
سرمایه گذاري هاي الزم نسبت به ایجاد 
نظام مناس��ب براي توسعه حمل و نقل 
دریایي ، ریل��ي، زمیني و هوایي اقدام 
ذیربط  مسئوالن  همچنین  کرد. 
باید توسعه شبکه هاي ترکیبي 
حم��ل کاال ، ب��راي جذب 
ب��ازار  از  بیش��تر  س��هم 
را در دس��تور کار خ��ود 
اس��ت  امید  دهند.  قرار 
ب��ا توج��ه بیش��تر به 
ای��ن موضوع ش��اهد 
گست��رش ترانزیت 

کاال باشیم.

منابع: 
وب سایت های   .1
وزارت بازرگانی

راه  وزارت   .2
و شهرسازی

3. گمرک

 از مجموع 40هزار دستگاه 
كامیون هاي حمل كنن�ده 
ك���االهاي ترانزيت�ي 
دس���تگاه  ه��زار   21
درص�د   53 مع����ادل 
 توس�ط كامی�ون ايران�ي

 5 ه�زار دس�تگاه معادل 
12درصد توسط كامیون 
 ترك و مابقي توسط ساير 
ملیت ه�ا از كش�ور حمل 

شده است

به علت ظرفیت فعل��ي ناوگان ترانزیتي 
و حرک��ت کند در روند برطرف س��ازي 
مشکالت، در کوتاه مدت کاري غیر عملي 
و غیر ممک��ن اس��ت، ام��ا در حقیقت با 
اجراي صحی��ح برنامه توس��عه صنعت 
حمل و نقل در کشور و رفع مشکالت و 

قرن بيس�ت و يكم، قرن تحوالت شگرف در عرصه هاي گوناگون زندگي بشر است.  قرن به وقوع پيوستن دگرگوني هاي 
پرشتاب در علوم، فن آوري و ابزارهاي نوين ارتباطي است. بديهي است اين همه، جز در سايه گسترش و توسعه تجارت 
ميسر نمي شود. از اين رو، بي سبب نيست كه جهاني شدن تجارت،  خدمات و سياحت مدت هاست كه همزمان و هم راستا 
با اين تحوالت، روند رو به رش�د خود را طي مي كند. در اين ميان صنعت حمل و نقل به عنوان يكي از زير  مجموعه هاي 
مهم مقوله ارتباطات از بخش هاي زيربنايي و مهم اقتصاد هر جامعه محسوب مي شود. اين صنعت عالوه بر تحت تأثير 
قراردادن فرايند توسعه، خود نيز در جريان توسعه دچار تحول مي شود.  امروزه صنعت حمل و نقل يكي از پرسودترين 
صنايع دنيا به شمار مي رود. كشورهايي كه در مسيرهاي ترانزيتي قرار مي گيرند، مي توانند بيشترين بهره را از اين تجارت 
ببرند. برخورداري از مزيت جغرافيايي يكي از مهم ترين عواملي است كه مي تواند به خوبي زمينه ساز توسعه اين صنعت 
در يک كشور باشد. بر همين اساس ايران همواره به عنوان يک مسير ترانزيتي كوتاه و مناسب مورد توجه صاحبان كاال 

بوده است؛ به گونه اي كه آثار چرخ هاي اين صنعت هنوز هم بر جاده ابريشم باقي است. 

گردآوري : زهرا کاسب زاده - کارشناس سفارشات قطعات یدکی

معموال وقتی خودروس��ازان اقدام به معرفی لوکس ترین نس��خه برای مدلی خاص از 
سبد خودروهای خود می کنند، به اضافه کردن یکسری امکانات رفاهی و مشخصه های 
جانبی بس��نده می کنند. اما در مورد کیا و ک��راس اوور CUV کامپکت این کمپانی، 
اوضاع کمی متفاوت اس��ت. اس��پورتیجی که کیا اخیرا با پس��وند KX-4، به عنوان 
لوکس ترین اس��پورتیج راهی بازار بریتانیا کرده اس��ت، قدرتمند ترین اسپورتیج کیا 

نیز به حساب می آید! 
در ای��ن نس��خه از CUV کامپکت کیا، موتور 2.0 لیت��ری توربو دیزل CRDi قدرتی 
برابر با 181 اس��ب بخار تولید می کند؛ یعنی 47 اسب بخار بیشتر از CDRi هایی که 
روی دیگر اس��پورتیج های دیزل قرار دارند. این نی��روگاه جمع وجور و در عین حال 
قدرتمند، در مدل های مجهز به گیربکس 6 س��رعته دس��تی، بیشینه گشتاوری برابر 
ب��ا 383 نیوتن مت��ر در دور های 1.800 تا 2.500 در اختی��ار محور های جلو و عقب 
قرار می دهد. در صورت اتصال Contact به گیربکس 6 س��رعته خودکار، این مقدار 
نیروی چرخشی به 392 نیوتن متر نیز افزایش می یابد. کیا می گوید با تجدیدنظر در 
هندسه توربوشارژر، بهره گیری از انژکتورهای فشار باالی پیه زو و برنامه ریزی مجدد 
واحد کنترل الکترونیکی توانس��ته افزایش 47 اسبی در قدرت و 72/63 نیوتن متری 

در گشتاور تولیدی را برای این موتور دیزل به ارمغان آورد.
Sportage KX-4 در م��دل دس��تی می توان��د در مدت زم��ان 9.4 ثانیه به تندی 

96کیلومتر در س��اعت دست یافته، در نهایت، بیشینه سرعتی برابر با 193 کیلومتر 
در س��اعت را تجربه کند. متوس��ط مصرف س��وخت Fuel consumption آن هم 
تنها 6.1 لیتر در هر 100 کیلومتر خواهد بود. گیربکس خودکار، بیش��ینه س��رعت 
این اس��پورتیج را به 195 کیلومتر در س��اعت افزایش می دهد، البته موجب افزایش 

1.1لیتری در میانگین مصرف سوخت خودرو نیز می شود.

بدون کلید، سیستم ناوبری ماهواره ای 
ب��ا صفحه نمای��ش لمس��ی، چراغ ها و 
 برف پاک کن ه��ای خ��ودکار، سیس��تم
 تهویه مطبوع Air conditioning با 
کنترل دو منطقه ای، صندلی های مجهز 
به سیستم گرمایشی جلو و عقب، کروز 
کنترل، اتصال به iPod و دوربین دنده 
عقب با صفحه نمایش رنگی مجهز شده 

است.
 این اسپورتیج کیا همچنین برای تمایز 
از مدل اس��تاندارد، بر چرخ های آلیاژی 
18 اینچی سوار ش��ده است و از چراغ 
جلو های مجهز به فناوری زنون، سقف 
پانورامی��ک و شیش��ه های دودی بهره 

می برد.
بخ��ش بریتانیای��ی کیا موت��ورز برای 
قیمت  KX-4 دستی،  اس��پورتیج های 
پای��ه 27.195 پون��دی در نظر گرفته 
است. این رقم در صورت تجهیز خودرو 
به گیربک��س خودکار به 28.500 پوند 

افزایش می یابد.

متوس�ط مصرف سوخت 
آن تنه�ا 6.1 لیت�ر در هر 
100 كیلومتر خواهد بود. 
گیربکس خودكار، بیشینه 
س�رعت اين اس�پورتیج 
در  195كیلومت�ر  ب�ه  را 
می دهد،  افزايش  ساعت 
البت�ه، موج�ب افزاي�ش 
میانگی�ن  در  1.1 لیت�ری 
 مص�رف س�وخت خودرو 

می شود

قدرتمند ترین اسپورتیج کیا
 لوکس تر از همیشه 

KX-4 به عنوان یک اسپورتیج لوکس، 

کابی��ن تماما چ��رم دارد و به امکاناتی 
همچ��ون همی��ار پ��ارک م��وازی ب��ا 
سنس��ورهای چهار جهت خودرو، ورود 
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 ژاپنی ها که 40 س��ال پیش حرفی برای گفتن 
نداش��تند، این روزها همه چیز را ب��ر مبنای بازار 
تنظیم می کنند؛ حتی نشانه ها را. تویوتا بزرگ ترین 
کمپانی خودروساز ژاپن در سال های پایانی دهه80 
آرم خود را که یک س��کان بیضی شکل کشتی بود، 
تغییر داد و نشانه جدیدی از 3بیضی متقاطع خلق 
کرد. مدی��ران کمپانی تویوتا هر یک از بیضی ها را 
نش��انه ای از تولید جهانی، خدم��ات پس از فروش 
موف��ق و حفظ کیفی��ت برتر می دانن��د. هیوندا از 
حرف التی��ن ابتدای نامش بهره گرفت��ه و H را با 
ایجاد تغییراتی گرافیکی مناس��ب حک کردن روی 
خودروهای��ش دانس��ته اس��ت. آرم میتسوبیش��ی 
برگرفته از سه قطعه الماس لوزی شکل است که در 
یک نقطه تالقی پیدا کرده اند. میتسوبیش��ی با این 
آرم می خواهد به مشتریانش بفهماند که خودروی 
زیر دستشان مثل یک الماس با ارزش است. جالب 
اینجاس��ت که نماینده میتسوبیش��ی در ایران در 
سال های دهه 70 هم نام با مسمای »الماس داران« 

را یدک می کشید.

بی تردی��د اولی��ن نش��انه ای ک��ه در صنع��ت 
خودروسازی ایران مطرح شد، آرم حک شده روی 
پیکان بود. تصویری از یک ارابه باستانی و شمایلی 
از یک اس��ب در حال حرکت در س��ال های میانی 
دهه 40 روی پیکان نقش بست؛ نشانه ای که گهگاه 
در تبلیغ��ات فروش پیکان ب��ه حرکت درمی آمد و 
ب��ه صورت انیمیش��ن جان می گرفت. ای��ن آرم تا 
پای��ان تولید پیکان باقی ماند؛ الزم به ذکر اس��ت 
که تایپوگرافی نام ایران خودرو توسط استاد بیژن 

جناب طراحی شده است.
  س��مند پیش از آنک��ه در خط تولید انبوه قرار 
بگیرد، نشانه خود را یافته بود. در کشاکش سخت 
خودروی ملی مس��ئوالن ایران خودرو طراحی آرم 
جدیدی برای این محص��ول را به معرض فراخوان 
عمومی گذاش��تند و در نهایت طرح استاد مرتضی 
ممیز که یک سر اسب زیبا بود، به عنوان زیباترین 
و بهتری��ن اثر برای قرار گرفتن روی بدنه خودروی 
سمند برگزیده شد؛ طرحی که آشکارا با نام خودرو 
هم همخوانی داش��ت. لوگوی س��ایپا نیز طراحی 
استاد ممیز اس��ت. این آرم عالوه بر تحرک، واجد 
صفاتی چون بالندگی و توس��عه است که تبدیل به 
یکی از آشناترین نش��انه های صنعتی ایرانی شده 

است.

از معروف تری��ن کارخانج��ات  ف��راری یک��ی 
از  آن  محص��والت  ک��ه  اس��ت  اتومبیل س��ازی 
گران قیمت تری��ن اتومبیل های دنیاس��ت و تمام 
عالقه مندان س��رعت در دنیا با این کارخانه آشنا 
هس��تند.  لوگوی مربوط به این شرکت یک اسب 
بلند شده روی دو پا در یک زمینه زرد رنگ است 
 Scuderia به عالم��ت S F که معم��وال حروف
Ferrari در پایین آن مش��اهده می شود. این آرم 

Count Franc-  رر حقیقت نش��ان مربوط ب��ه
esco Baracca خلبان بسیار ماهر ایتالیایی در 

جنگ جهانی اول اس��ت که همیش��ه این آرم را 
 Count .روی هواپیماهای خود  ترس��یم می کرد
Francesco Baracca بسیار زود در 19 جون 

1918 پس از پیروزی های فردی و گروهی بسیار 
در گذش��ت و به یک قهرمان ملی تبدیل شد. وی 
از این آرم استفاده کرد به علت اینکه در آن زمان 
نیروی هوایی،  بسیار تازه تأسیس بود و فرماندهی 
مجزایی نداش��ت، گروهان وی در سواره نظام ثبت 

شده بود و وی بهترین شوالیه آن گروه بود.
Stutt-    لوگوی فراری عالمت مربوط به شهر

gart اس��ت و عده ای می گویند انتخاب این لوگو 

به این علت بوده که خانوده وی اسب های زیادی 
نگهداری می کردند و ع��ده ای می گویند وی این 
آرم را از روی یک هواپیمای س��قوط کرده آلمانی 
که نشان ش��هر Stuttgart را روی خود داشته، 
Stutt-  لله��ام گرفته اس��ت. نکته جالب اینک��ه
gart یک لغت قدیم��ی آلمانی به معنای مزرعه 

اس��ب اس��ت که در ایتالیای��ی scuderia تلفظ 
می شود. در 17 جونEnzo Ferrari،1923 یک 
 مس��ابقه س��رعت را در Ravenna برد و با مادر 
 Francesco Baracca مالق��ات ک��رد. کنتس 

Paolina )م��ادر Francesco Baracca( به او 

پیش��نهاد کرد که از آرم اس��ب روی ماشین های 
خود اس��تفاده کند ت��ا برای وی خوش شانس��ی 
بیاورد، اما اولین باری که وی از آرم اس��ب  روی 
ماشین های خود اس��تفاده کرد، 11 سال بعد در 
تاریخ 24 س��پتامبر 1923 بود. فراری برد و از آن 
به بعد این اس��ب را سمبل خود کرد اما رنگ زرد 
را نیز که س��مبل شهر وی یعنی Modena بود، 

به آرم افزود.
البت��ه ای��ن آرم تنها برای فراری نبوده اس��ت 
و مث��ال Fabio Taglioni نی��ز از این آرم برای 
Ducati motorbike خ��ود اس��تفاده می کند. 

 Francesco یکی از دوس��تان Taglioni پ��در
Baracca بود اما با رش��د سریع کارخانه فراری 

وی اس��تفاده از این آرم را متوقف کرد؛ ش��اید به 
علت توافق ب��ا کارخانه ف��راری و اکنون این آرم 
تجاری معرف کارخانه فراری در سرتاسر دنیاست.

دو دهه 1950 و 1960 میالدی سال های اوج طراحی 
نمادهای گرافیکی برای خودروها بودند. خودروسازها برای 
مدل ه��ای تازه خود، نمادهای جدی��د تعریف می کردند و 
رقابت��ی جدی در این زمینه بین خودروس��ازها در گرفته 
بود. کادیالک اولین شرکتی بود که در سال 1998 لوگوی 
قدیمی خود را تغییر داد. برای این منظور یکی از طراحان 
صاحبنام به خدمت گرفته شد. در حالی که اکثر نشان های 
حک ش��ده روی خودروهای امروز اشکال فلزی بی روحی 
هس��تند، در م��واردی همین نش��ان های فل��زی خود به 
نمادی از زیبایی تبدیل می ش��وند. کافی است نشان فلزی 
 Cayenne جدید پورشه SUV رنگارنگ و بس��یار شکیل
را در نظ��ر آوریم یا به دوج نئون جدی��د نگاهی بیندازیم 
تا مش��خص شود این نش��انه ها به طور کامل به فراموشی 
سپرده نش��ده اند. نش��ان اولیه کادیالک بر مبنای شناسه 
خانوادگی مردی که این شرکت را در سال 1701 تأسیس 
ک��رد، طراحی ش��ده بود. آنتون��ی دالموته که با نام س��ر 
کادیالک هم ش��ناخته می شد، مدیری میان پایه در دولت 
ایاالت متحده بود که پایه گذار کادیالک در دیترویت شد. 
شرکت او تا سال ها ارابه های فلزی می ساخت و نشانی که 
برای محصوالتش انتخاب ش��ده بود، برازنده اش می نمود. 
آرم مرس��دس بنز برگرفته از س��تاره ای اس��ت که گوتلب 
دایملر، موسس این شرکت روی کارت پستالی که عکسی 
از کلنی را برخورد داش��ت، کش��ید تا محل زندگی اش در 
این شهر را به فرزندانش که در جایی دیگر اقامت داشتند، 
نش��ان دهد. سه شاخه مرسدس فاقد حلقه دور آن بود اما 
پس از ادغام مرس��دس و بنز در ده��ه 20 میالدی حلقه 

گلی به دور این نشان اضافه شد. 

1-www.car-design.com
2-www.iraniangrafic.com
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لوگوی خودروها 
چگونه خلق  
شده اند؟

نشانه يا آرم خودروها، خود به يک ابزار تبليغاتی برای كمپانی ها مبدل شده اند. در ميان تبليغات رنگارنگ خودروها در 
سراسر دنيا، حداقل يک بار تصويری از نشانه يا آرم شركت خودروسازی به نمايش در می آيد و اين نشانه ها گاهی سابقه 
ذهنی در چند نس�ل به جای گذاش�ته اند. بعضی از آرم ها تقريبا از ابتدای توليد اتومبيل بی تغيير باقی مانده اند، بعضی ها 
ساده تر شده اند و بعضی ها به طور كلی بازآفرينی شده يا تغيير كرده اند. لوگو يا آرم خودروهای مختلف، اشكال متفاوتی 
دارند؛ بعضی ها از خطوط گرافيكی معنی دار تشكيل شده اند، بعضی متكی به شكل حروف التين هستند و بعضی ها هم از 
عناصر طبيعی مثل حيوانات استفاده كرده اند. در مجموع همه نشانه ها به نحوی سعی كرده اند كه حركت يا همان جوهره 
و فلسفه پيداش خودرو را به نمايش بگذارند. بعضی ها خطوط ماليم و منحنی را پسنديده اند و بعضی هم خطوط شكسته 

و خشن را برگزيده اند. نوع طراحی آرم ها هم به نوعی با سليقه بومی هر منطقه سازگاری دارد.

 نوع اس��تفاده از خط��وط در آرم اتومبیل های 
آلمانی تفاوت قابل توجه��ی با اتومبیل هاي ژاپنی 
دارد. آرم بعضی از خودروها به خصوص خودروهای 
آمریکایی از انواع خطوط و ش��کل های هندس��ی 

است. به آرم کادیالک توجه کنید!

در بین خودروهای انگلیس��ی جاگ��وار لوگوی 
برجسته ای دارد. آنچنان که از نام خودرو برمی آید، 
جاگ��وار نام یک پلنگ درنده اس��ت که دربه در به 
دنبال شکار می گردد. البته این روزها پلنگ جاگوار 
دیگر مثل س��ابق حریفان را گرفت��ار چنگال خود 
نمی بیند. ح��اال رقبای جاگوار ه��ر یک به تنهایی 

قدرتی هستند.

نماده��ای ش��رکت های خودروس��ازی خود زبان 
و تاریخچ��ه خ��اص خ��ود را دارد و این ش��رکت ها 
در مقاط��ع مختل��ف از فعالی��ت خ��ود ب��رای قوای 
محرکه، مدل های مختلف و حتی برای س��ال تولید 
خودروهایش��ان نمادهایی را طراح��ی کرده و مورد 

استفاده قرار داده اند.
اکث��ر لوگوهای��ی ک��ه خودروس��ازها اس��تفاده 
می کردند به ش��کلی اتفاقی طراحی شده بود و تنها 
طی س��ال های اخیر و با برندهایی چون سیتروئن و 
لکسوس، نش��انه هایی از طراحی حرفه ای در دنیای 
لوگ��وی برندها ظهور کرد. ش��رکت جی��پ، لوگوی 
پیش��ین خود را که نمادی گرافیکی از نمای جلویی 
Wagner ب��ود، عاقبت کنار گذاش��ت. این تصمیم 

هم به نوبه خود عجیب بود. درس��ت اس��ت که این 
برند در سراس��ر دنیا شهرت دارد اما نداشتن لوگوی 
واح��دی ه��م در جای خ��ود عجیب و نادر اس��ت. 
طراحان برجس��ته لوگو می گویند که داش��تن لوگو 
ب��رای خودروه��ا از همان وجه��ه و اهمیتی که این 
مسئله در مورد س��ایر کاالها دارد، تبعیت نمی کند. 
خودروس��ازها امروز به چنان ش��هرتی رسیده اند که 
محبوبیت تولیدات آنه��ا برگرفته از کیفیت منحصر 
ب��ه فرد آنان و نه لوگویی اس��ت که حمل می کنند. 
البته در این میان گروهی هم هس��تند که داش��تن 
نشانی مناس��ب و در معرض دید بودن آن از زوایای 
مختل��ف را دارای وجهه تبلیغاتی می دانند و بر لزوم 
اس��تفاده از آن تأکید می کنند. گاه��ی دیدگاه های 
مرتبط با اهمیت لوگو چنان جدی گرفته می ش��ود 
که به خلق نمون��ه ای کامل از یک خودرو بر مبنای 
لوگ��وی آن ش��رکت س��ازنده ختم می ش��ود. فورد 
توروس جدید نمونه ای از این مسئله است. این مدل 
بر مبنای لوگوی بیضی ش��کل فورد طراحی ش��د. از 
آنجا که بسیاری از ش��رکت های خودروساز، لوگوی 
خود را نمادی از کیفیت و دوام می پندارند، هیچ گاه 
حاضر به تغییر آن نیس��تند. مرسدس بنز، جگوار و 

رولزرویس از این طیف هستند.
فیات در دهه 80 نش��ان ب��دوی خود را به نفع 
حروف کلمه فیات که به طور نامنظم کنار هم قرار 
گرفته بودند، کنار گذاش��ت. در یکی از ش��ب های 
1982 مایومای��ول، ط��راح ارش��د فی��ات در حال 
آزمودن یکی از مدل های��ی بود که به تازگی تولید 
شده بود. او از برابر یکی از تابلوهای نئون تبلیغاتی 
فیات گذاش��ت و نور این نئون ک��ه در پس زمینه 
س��یاهی آس��مان معوج به نظر می آمد، توجه او را 

جلب کرد. 

چهار حلقه آئودی به رغم برخی ش��ایعات هیچ 
ارتباطی به حلقه های المپی��ک ندارد بلکه نمادی 
از ادغام چهار ش��رکت خودروسازی آلمان در سال 
 DKW ،1932 است. این چهار ش��رکت که هورچ
ون��درو و آئودی را در برمی گرفتن��د، در واکنش به 
ش��رایط نامناس��ب بازار ناچار به ادغام در یکدیگر 
شدند. بعد از جنگ این اتحادیه نام خود را از زبان 
التین که در انگلیسی به معنای »می شنوم« است 
و از اسم موسس خود آگوسته آئودی گرفته شده، 

حفظ کرد و حلقه های نشانه اش نیز باقی ماند.

 اگرچه برندهای خودرو در زمره مش��هورترین 
و پرقدرت ترین برندها روی کره خاکی هستند اما 
به ندرت کسی منشأ نشان هایی که برای این برندها 
برگزیده ش��ده اس��ت را می داند. گفته می شود که 
ریشه نشان ش��ورولت، که یکی از برندهای جنرال 
موتورز به عنوان پرفروش ترین خودروساز دنیاست، 
به یکی از س��فرهای ویلیام دورانت، موس��س این 
ش��رکت به پاری��س در س��ال 1907 باز می گردد. 
دورانت آنچنان مس��حور طرح زیبای کاغذ دیواری 
خود قرار گرفته بود که تکه ای از آن را کند و داخل 
کیف پول خود قرار داد. چند س��ال بعد در س��ال 
1913 او ای��ن تکه را مبنای طراحی لوگوی طیفی 
از خودروهای تولیدی خود که نامشان را از لوئیس 
شورولت، راننده مسابقات سرعت به عاریت گرفته 

بودند، قرار داد.

BMW ک��ه کماکان یک��ی از تولیدکنندگان خودروهای 

مجل��ل اس��ت، از وقتی به تولید موتور هواپیم��ا روی آورد، 
آرم ام��روز خود را برگزید. در این آرم بخش آبی رنگ درون 
حلقه نمادی از حرکت پره های هواپیما تلقی ش��ده اس��ت. 
وضع در مورد اکثر تولیدکنندگان قدیمی دیگر هم به همین 
منوال است. نشان پورشه به نماد شهر اشتوتگارت؛ جایی که 
این خودرو در آنجا متولد ش��د، شباهت دارد. نشان فولکس 
واگن که در س��ال های منتهی به جن��گ دوم جهانی پا به 
عرصه حیات گذاشته، مخلوق فرانس ریمپیسه، از مهندسان 

روزهای آغازین حیات این شرکت است.
ریمپیسه همان کسی بود که در اواخر دهه 30 میالدی 
موتور فولکس قورباغه ای را طراحی کرد. در س��ال 1939 و 
زمان��ی که فولکس قورباغه ای محبوب هیتلر بود و از آن به 
عنوان لذت از مس��یر قدرت یاد می ک��رد، لگوی اصلی که 
ریمپیسه در رقابتی درون سازمانی آن را طراحی کرده و به 
خاطر این خالقیت 50 مارک برنده شده بود، با چرخ دنده ای 
احاطه ش��د که نشان رس��می جبهه کارگری آلمان بود اما 

پس از جنگ دوم جهانی این دنده از لوگو حذف شد.

لوگوي کیاموتورز بسیار ساده و زیبا، از حروف KIA تشکیل 
ش��ده؛ البته حرف A به صورت متفاوتي طراحي ش��ده و خط 
افقي این حرف در لوگو حذف شده است. )این کار براي انتقال 

نوعي از حس آسیاي شرقي صورت گرفته است(
 لغت کیا نش��أت گرفت��ه از: بخش اول یعن��ي ki به معناي 
»طلوع کردن« یا » ظاهر ش��دن« اس��ت و بخش دوم به آسیا 

اشاره مي کند و به طور پیوسته یعني برخاسته از آسیا .
هويت شركت و شعار برند

با توجه به حروف سه بعدي روي عالمت کیا، هویت شرکت 
کیا طوري طراحي ش��ده اس��ت که تصویر پر انرژي و با طراوت 

شرکت را منعکس کند.
•رنگ س��رخ آن اشتیاق آتشین خورش��ید و عزم راسخ کیا 
براي حرکت به جلو به صورت زنده و جذاب را نشان مي دهد. 
•بیضي منعطف و صیقلي ش��ده کیا نمادي است از جهان و 
به مقام کیا به عنوان یکي از اصلي ترین بازیگران صحنه دنیاي 

خودرو برمي گردد.
»The Power to Surprise« شعار برند

 ش��عار »قدرت حیرت انگی��ز« عالوه بر اینک��ه خصوصیات 
»وجدآور و توانگر« برند کیا را ش��امل مي ش��ود، نش��ان دهنده 
تعه��د جهاني کیا ب��راي برآورده کردن انتظ��ارات فراتر از حد 

معمول مورد نظر مشتریان به وسیله نوآوري هاي پیاپي است.
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در یک مکالمه تلفني دیده نمي شود ولي لبخند مالیم و مطبوع لحن خوشایندي ایجاد 
مي کند و انعکاس درست و مطلوبي را به وجود مي آورد. 

8. از روشني كالم خود اطمينان حاصل كنيد: 
فایده اي ندارد که با لحن خوشایند صحبت کنید ولي نتوانید منظورتان را به روشني 
برس��انید. پس بهتر است مطمئن ش��وید که ارباب رجوع متوجه صحبت هاي شما شده 

است. 
9. مراقب مكث ها و وقفه ها باشيد: 

هنگامي که مي گویید چند لحظه صبر کنید تا پرونده یا س��وابق را پیدا کنم، در نظر 
داشته باشید این زمان براي کسي که منتظر است، طوالني به نظر مي رسد.

 بعضي اوقات پیشنهاد کنید که مجددا تماس خواهید گرفت تا بتوانید همه چیز را 
آماده داشته باشید، یا مي توانید زمان وقفه را با گفتن مطلبي به دو وقفه کوتاه تر تقسیم 
 کنید. مثال بگویید پرونده را پیدا کردم .... اجازه دهید ..... اکنون جزئیات را برایتان شرح

 مي دهم.
10. براي مفهوم بهتر، از جمالت سوالي استفاده كنيد:

 ای��ن ب��دان معني اس��ت ک��ه مثال ط��وري صحبت کنید ک��ه یک س��وال در آخر 
 جمل��ه بیاید مثال مي توانی��د در آخر جمله از عبارت »آیا اینطور نیس��ت؟« اس��تفاده 

کنید. 

11. تصوير درستي از خود ارائه دهيد: 
به یاد داش��ته باشید ارباب رجوع هیچ وقت به ارزیابي ظاهري مکالمه و ارتباط اکتفا 
نمي کند بلکه در البه الي مکالمه س��واالتي براي وي مطرح مي ش��ود و دائما طي مدت 
مکالمه س��عي در پاس��خگویي ذهني به آنها دارد. مثال از خود مي پرس��د این چه نوع 
آدمي اس��ت؟ آیا آشنا شدن با مجموعه کار درستي است؟ نحوه خدمات پس از فروش 
آنه��ا در آینده چگون��ه خواهد بود؟ آیا این گ��روه متخصص و حرفه اي هس��تند؟ و ... 
 پاسخگویي به تمامي این سواالت حین یک مکالمه تلفني با یکي از اعضاي شرکت رخ 

مي دهد. 
12. از به كار بردن زبان تخصصي خودداري كنيد: 

ش��ما در درج��ه اول باید از س��طح تخصص طرف مقابل اطمین��ان حاصل نمایید و 
کلمات خود را طبق آن انتخاب کنید. 

 چگونگي ايجاد تجارب مثبت يا منفي در ذهن تلفن كنندگان
10 روش براي ايجاد تجربه اي بد: 

1. گیر آوردن شماره تان را براي آنان مشکل کنید.
2.  تلفن شما دائما مشغول باشد.

اگر از شیوه مورد عالقه 
ش�خص مخاط�ب خود 
اس�تفاده كنید و خود را 
در س�طح ديگران قرار 
دهید و از زبان آنها براي 
نقطه نظره�اي  انتق�ال 
خود اس�تفاده نمايید، او 
به اقدام و خواسته شما 

پاسخ مثبت خواهد داد

 انسان ها در مورد اسامي 
خ�ود حس�اس هس�تند. 
س�عي كنید نام ه�ا را به 
طور صحیح به كار ببريد 
و در طول مکالمه نیز نام 
آنها را تکرار كنید. اشتباه 
مک�رر در اس�تفاده از نام 
يك ف�رد، موجب آزردگي 

خاطر وي خواهد شد

فهمیده مي شود.
 - ی��اد بگیری��د ب��ه وقفه ه��ا و ن��وع 

تنفس Breathing خود توجه کنید. 
 اصول اوليه در ايجاد يک ارتباط 

تلفني موثر را مرور مي كنيم:
1. سريع پاسخ دهيد:

 ت��الش کنید قب��ل از اینک��ه تعداد 
زنگ تلفن به چهار بار برس��د، گوشي را 

بردارید.
2. خودتان را معرفي كنيد:

 ذکر ن��ام کامل خود و ن��ام واحد یا 
س��ازمان و ش��رکت بهترین روش است. 
مانند صبح بخیر، محمد جواد هاشمي از 

واحد منابع انساني هستم. 
3. ب�ا س�رعت مناس�ب صحبت 

كنيد:
س��رعت  ک��ه  ن��دارد  لزوم��ي   
صحبت ک��ردن خود را بی��ش از حد کم 
کنید. س��رعت مناس��ب این امکان را به 
وجود مي آورد که مطالب روش��ن ش��ده 
و از بروز س��وء تفاهم اجتناب ش��ود. این 
 کار به شنونده فرصت مي دهد مطالب را 
درک و در صورت نیاز آنها را یادداش��ت 
کن��د. به ع��الوه صحبت کردن س��ریع، 
حالت چرب زبان��ي را به خود مي گیرد و 
در طرف مقابل احس��اس عدم اطمینان 

به وجود مي آورد. 
4. در مورد اسامي دقت كنيد:

 انس��ان ها در م��ورد اس��امي خ��ود 
حساس هس��تند. س��عي کنید نام ها را 
به طور صحیح ب��ه کار ببرید و در طول 
مکالمه نیز نام آنها را تکرار کنید. اشتباه 
مکرر در استفاده از نام یک فرد، موجب 

آزردگي خاطر وي خواهد شد.
طرف  دهي�د  اج�ازه  5.هميش�ه 
مقابل قبل از شما تلفن را قطع كند: 
بهتر اس��ت همیشه خداحافظي از سوي 
ارباب رجوع صورت گیرد زیرا اگر اینطور 
نشود، او فکر مي کند مطالب دیگري نیز 
براي عنوان کردن داش��ته و چون ش��ما 
تلف��ن را قطع کرده اید، نتوانس��ته آن را 

ابراز کند.
6. به دقت گوش دهيد: 

تلف��ن در ظاه��ر یک وس��یله انتقال 
صداس��ت ولي در باطن ارتباط دو جانبه 
را نیز برقرار مي سازد. بنابراین هیچ وقت 
متکل��م وحده نباش��ید بلکه ب��ا تصدیق 
نکات ط��رف مقابل نش��ان دهید که به 

صبحت هاي او توجه کرده اید.
7. مودب باشيد و لبخند بزنيد:

 Humility رعای��ت ادب و تواض��ع 
نکته اي بس��یار مهم است. الزم است در 
این مورد بس��یار دق��ت کنید زیرا حتي 
در مواردي که سعي دارید به طور کوتاه 
صحبت کنید تا وقت طرف مقابل را تلف 
نکنید، ممکن است چنین به نظر برسد 
که عجله دارید. همچنین اگر چه لبخند 
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-  در صدایتان از تاکید استفاده کنید 
تا کلمات تان را استحکام بخشد.

- جدي ولي مهربان باش��ید؛ جدیت 
بدون مهرباني صداي ش��ما را خش��ک 

مي کند. 
- از زبان بدن اس��تفاده کنید؛ بدون 
اس��تفاده از زب��ان بدن ش��ما خش��ک، 
غیرطبیع��ي و بي روح ب��ه نظر خواهید 

رسید.
- لبخند بزنید؛ حتي اگر دیده نشود، 

طالی�ی  کلیده�ای 
مهارت ه�ای تلفنی

 در بحث ایجاد ارتباط و چگونگي برقراري آن، متقاعد کردن دیگران، هنر به دست 
آوردن حمایت و همکاري افراد و فراهم آوردن ش��رایطي که افراد بتوانند مطابق میل و 

خواسته شما رفتار کنند، عناصري اصلي و تعیین کننده هستند.
 از این میان تلفن، وسیله ساده و متداولي است که کاربردهاي فراواني دارد؛ یکي از 
مهم ترین فواید آن برقراري ارتباطات کاري است که باعث مي شود شما همواره راحت تر 
و سریع تر به انتقال اطالعات بپردازید و در وقت و سرمایه هاي مادي صرفه جویي کنید. 
ناگفته پیداست که یک ارتباط موثر چیزي فراتر از کلمات است و با دیدن و شنیدن 

همزمان اتفاق مي افتد. 
7درصد ارتباط از طریق کلمات، 38درصد از طریق زبان شناسي و نحوه  اداي درست 
کلم��ات و 55درصد از طریق زب��ان بدن و حرکت هایي که همراه با کلمات هس��تند، 
صورت مي گیرد. تحقیقات نشان مي دهد که انسان ها بر آنچه مي بینند، بیشتر از آنچه 
مي ش��نوند، تاکید مي کنند. در ای��ن صورت هنگامي که از طریق تلف��ن ارتباط برقرار 

مي کنیم، باید آنچه را که دیده نمي شود نیز جبران Compensation کنیم.
 توجه به نوع كلماتي كه انتخاب مي كنيم بسيار ضروري است پس بايستي:

- کلمات را با دقت انتخاب کنید.
-  از کلمات مبهم استفاده نکنید.

-  گفت وگو را هر از گاهي بررسي کنید و ببینید شنونده منظور شما را مي فهمد. 
-  کلمات مشکل را هجي کنید.

-  دستورالعمل ها یا راهنمایي هاي صورت گرفته را تکرار کنید.
 اما نكاتي درباره صداي شما:

-  اگر نمي توانید صداي تلفن کننده را واضح بشنوید، به او بگویید. 
- واضح صحبت کنید.

-  مستقیما در دهني تلفن صحبت کنید.
-  حالت بدنتان بر صدایتان اثر مي گذارد؛ توي صندلي فرو نروید و لبخند بزنید. 

ارتب�اط به معناي برخوردهاي متفاوت با اش�خاص متفاوت اس�ت. بعضي از 
انسان ها در اين زمينه دچار گرفتاري هايي مي شوند، علت اصلي گرفتاري هاي 
آنها در برقراري ارتباط با يكديگر، اين است كه هر كدام به شيوه خود  با ديگران 
ارتباط برقرار مي كنند. برقراري ارتباط موثر با ديگران، نياز به خالقيت دارد. هر 
يک از ما در هر لحظه در شرايط ادراكي ويژه اي به سر مي بريم. اگر از شيوه مورد 
عالقه شخص مخاطب خود استفاده كنيد و خود را در سطح ديگران قرار دهيد 
و از زبان آنها براي انتقال نقطه نظرهاي خود استفاده كنيد، او به اقدام و خواسته 
 شما پاسخ مثبت خواهد داد و اغلب به نتيجه دلخواه مورد نظر خود يعني ارتباط 

موثر خواهيد رسيد.

3.  فرد تلفن کننده را از یک واحد به 
واحد دیگر پاس دهید. 

4.  وي را مجب��ور کنید هر بار ماجرا 
را تکرار کند.

5.  آن��ان را روي خ��ط نگ��ه دارید و 
مجبورش��ان کنی��د که موزیک��ي را که 

دوست ندارند، گوش کنند.
6. مودب  صحبت نکنید.

7.  به آنان بگویید این مس��ئله یا کار 
مشکل شما نیست.

8. آنان احس��اس کنن��د که در باطن 
توجهي به کار آنها نمي شود.

9.  به آنها راه حل ارائه ندهید.
10.  آنچ��ه را ک��ه گفته ای��د انج��ام 
انج��ام و  کنی��د  فرام��وش   مي دهی��د، 

 ندهید. 

ده روش ب�راي ايج�اد تجرب�ه اي 
مثبت 

1. بالفاصل��ه بتوانن��د با کارش��ناس 
مربوطه ارتباط برقرار کرده و به بازگویي 

مسئله بپردازند. 
2.  بسیار مثبت با آنان برخورد کنید.

3.  به آنان گوش دهید.
4.  همدلي و درک داشته باشید.

5.  کاري کنیدکه آنان احساس کنند 
که صحبت یا نقطه نظراتشان براي شما 

مهم است.
6.  به نحو شایس��ته اي با تلفن ش��ان 

برخورد کنید.
7.  مسئولیت پذیر باشید.

8.  پیگیر باشید.
9.  در صورت بر طرف ش��دن مس��ئله، 
مجددا با وي تماس بگیرید و مطمئن شوید 

که همه چیز طبق برنامه پیش رفته است.
10. ی��ک قدم جلوت��ر از توقعات فرد 
بروید. مثال اگر قرار اس��ت تا پایان هفته 
جواب��ي را به وي بدهید، این کار را تا روز 

چهارشنبه به پایان برسانید.

منابع:
1. ریچ��اردز م��ري. 1389. کلیده��اي 
طالیي مهارت هاي تلفني. مترجم مهین 

خالصي. انتشارات جیحون. 
2. آم��وزش نح��وه تماس تلفن��ي موثر. 

دانشگاه صنعتي شریف.
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ب��ه ص��ورت ش��بانه روزي ، کاهش زمان 
امدادرس��اني و جلب رضایت مش��تریان  
از روز پن��ج ش��نبه م��ورخ 91/3/11 الي 
دوش��نبه 91/3/15 ب��ه م��دت 5 روز در 
ش��هرهاي تهران ، کرج ، گرگان ، بابلسر  
بابل ، س��اري ، آمل ، چالوس ، رامس��ر، 
رشت ، تبریز ، مشهد ، قم ، کرمان ، اراک  
 ش��یراز ، اهواز ، ی��زد و بیرجند با حضور

 15 عاملیت و 38 امدادگر برگزار نمود. 
همچ��ون  مذک��ور خدمات��ي  ط��رح  در 
امدادرس��اني ، حمل خ��ودرو به عاملیت 
مشاوره به مش��تریان و معرفي مشتریان 
ب��ه عاملیت ه��اي فعال در ای��ام تعطیل 
ارائه گردید و به مش��تریان پذیرش شده 

هدایایي اهدا گردید.

با توجه ب��ه تعطیالت خردادماه و افزایش 
مس��افرت هاي برون ش��هري و باال رفتن 
بار ترافیک��ي در برخي از ج��اده هاي پر 
ت��ردد کش��ور ، خدم��ات پ��س از فروش 
شرکت اطلس خودرو طرح امداد جاده اي 
خردادم��اه را با هدف پش��تیباني و ایجاد 
اطمینان خاطر براي مش��تریان، تس��ریع 
در راهنمای��ي و پاس��خ گویي به ایش��ان 

امدادج�اده اي 
تعطیالت خرداد

گردآوري : جواد نفري - سرپرست خدمات ويژه

23

اعزام خودروهاي امداد

استقرار خودروي امداد - عامليت 451 كرمان

استقرار خودروي امداد شركت - پليس راه رامسر

امدادرساني به مشتري-  رامسر

امدادرساني در محل مشتري- تنكابن

عيب يابي خودروي مشتري- جاده چالوس

استقرار خودروي امداد -عامليت 224 آمل

امدادرساني به مشتري- تنكابن

امدادرساني به مشتري- جاده نور به نوشهر

استقرار خودروي امداد شركت - رامسر

امدادرساني به مشتري- جاده رامسر به تنكابن

استقرار خودروي امداد - عامليت 613 اهواز

امدادرساني به مشتري- عامليت 321يزد

استقرار خودروي امداد – عامليت 643 شيراز

اهدای هديه به مشتري- چالوس

 کدام مکان را برای تست محصوالت
 جدید کیا می پسندید؟

 شما می توانيد  نظرات خود را به نشانی
  pr@atlaskhodro.com ارسال نماييد و شانس خود را در قرعه كشی 

جوايز اطلس خودرو امتحان كنيد.

بزرگراه ها
مسیر مسابقه ای

جاده های درون شهری

جاده های برون شهری
1

3 4

2
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 افقي:
1- اوج فناوري جديد كياموتورز در 

اين خودرو شكل گرفته است
2- ارجمن�دي - خنج�ر - مانن�د 

بچه ها بودن
3- پرخاش و عت�اب - پروردگار - 

پايتخت فرانسه - مادر عرب
4- اي�ده در نظر گرفته ش�ده براي 
طرح يكسان س�ازي نمايندگي هاي 

اطلس خودرو - نفس سوزناك
5- رايح�ه - حداكث�ر ق�درت اين 

خودرو كيا 290 اسب بخاراست
6- مردن از غصه - چاشني ساالد - 

روش و منوال
7- يک ش�ركت هواپيمايی ايرانی 
است - مخفف شاه - قومي در ايران

8- يكی از ابزاره�ای توليد گرما -  
يكی از شهرهای استان سيستان و 

بلوچستان
9- ده�ان در لغ�ت پهل�وی - چاه 

جهنم
10- حرف ترديد - شگرد و تكنيک- 

كوچک ترين ذره يک جسم
11- توانايی، ق�وت، طاقت - ظلم و 

جور - توطئه
12- حي�وان باوف�ا - مخترع ديگ 

بخار - واحد سطح
13- يك�ي از امور ضروري بازاريابي 

است- مشک آب
14- تحمل وضع ناخوشايند - يكي 
از حامي�ان اصلي روز جهاني محيط 

زيست
15- قلب دوم يک خودرو هيبريدي 

محسوب مي شود
  عمودي:

1- يك�ي از ضروري تري�ن رفتارها 
ب�راي انج�ام ي�ک مذاك�ره - خانه 

زيرزميني
2- طبيب - صفحه گردی است كه 
جنبه تزيينی داشته و بخش مركزی 
چرخ را پوش�ش می ده�د - حيوان 

وحشي
3- ترس و بيم - ريختن چيزی را - 

به پايان رساندن
4- عنص�ر تيروئيد - كياموتورز در 
اين نمايشگاه بين المللي خودروهاي 
مفهومي خود را به نمايش درآورد - 

عضو صورت - نوعي يقه
ب�رای  دس�تگاهی   - خ�اور   -5
نگهداش�تن دمای يک س�امانه در 

يک محدوده مشخص
6- پنس - ناپيدا

7- ي�ک خودمان�ي - ن�ت س�وم 
موسيقی - سپاس

8- صفت فاعلی دائمی از پزيدن - 
سرمه

9- از كميت هاي فيزيكي - آهو
10- از ش�هرهاي مهم تركي�ه -  ب�ه 
لغت مردم خراسان سرايی است كه 

بازرگانان در آن سكونت كنند
11- رفوزگ�ي - بخش�ی از خ�ودرو 
اس�ت كه مركز كنترل عملكرد آن 
محس�وب می ش�ود - ماه هش�تم 

ميالدي
12- اي�ن ط�رح در راس�تاي ايجاد 
نمايندگي هاي  هويت س�ازماني در 
اطل�س خودرو در حال اجراس�ت - 

پاس بلند در فوتبال
بيم�اری - ش�وخي - ش�هر   -13

كشمش - عالمت پيروزي
14- شهر صنعتي آلمان - نخستين-  

سيلي - وسيله اي در ژيمناستيک
15- كل و تم�ام - يكي از كليدهاي 

اصلي موفقيت است

حل جدول - پيک اطلس  شماره24

جدول شماره 25 جدول كلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبريز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قديم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبريزآذربايجان شرقیرحیم برزگر كهنمويي1
نمايشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمايندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربايجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سايپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 3
  پالك 335- كد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679360 )026(34679259  )026(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
 كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان كالهدوز)دولت(-پالك 135  22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان5
كد پستي 1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب آتش 44419266 )021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران6
نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد ديبازر حسینی7
صیاد شیرازي- پالك 1320 - كد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدايی كندوانی8
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - خیابان شريعتی – پايین تر از پمپ بنزين بهار شیراز 77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ايستگاه عوارضی – پالك 346-كد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 )021(3-22306402 )021(109تهرانتهرانشركت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-كدپستی: 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانكاركین آرمنیانس11
پالك79 - كد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي77807665 )021(77894648 )021(112تهرانتهرانسید  امیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوين-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 لقمان الدوله- پالك 237 - كد پستي 1333653111

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری  66519246 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
پالك 257و 259  -  كد پستی 1451784797

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی هدايت 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدايتی15
 پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمايندگی سايپا - كد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال4479097 )0611(6- 4479093 )0611(611اهوازخوزستانشركت خوزستان گل ماشین17
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آيت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار18
 كد پستي 6198693569

 زنجان – كمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمايندگي ايران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان19
كدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وايزدي 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 20
كد پستي7135836495

 قزوين – كیلومتر 3جاده قديم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزين 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوينقزوينابراهیم احمدی - يعقوب نعمتی21
كد پستي 3416763317

قم - بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزين دومنظوره كوثر - كد پستي  8805378 )0251(8805373 )0251(331قمقماسماعیل آخوندي خضر آباد22
3716196714

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد2928158 )0251(2921181 )0251(332قمقمحمید رمضانی23
 كد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهريور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاويد امیری- يوسف امیری مقدم24
كدپستی 7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شركت گواه -كدپستي  3338002 )0171(3338001 )0171(211گرگانگلستانمحمود جاللي25
4914963417

 رشت - خیابان شهدا- روبروي كارخانه شیر پاستوريزه 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن كامبیز پور رستگار26
كد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتريس  3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی27
كد پستي 4813637639

 بابل – كمربندي امیركال - جنب پمپ بنزين  3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشركت بزرگ روشن 28
كد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی29
كد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شريعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري30
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالير- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد  2232231 )0851(4-2248041 )0851(341ماليرهمدانحبیب اله فرهادی فر31
كد پستي 6571789949

 يزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321يزديزداحرار يزد32
 كد پستي 8916713395

 يزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322يزديزداحمد قنادباشی33

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/05/01
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