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 حضور پررنگ کیا موتورز در نمایشگاه بین المللی خودرو پاریس
کیاموتورز ، یكي از 100 برند برتر جهان شد
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1 سرمقاله 

نگاهي عمیق تر به فرآیند ورود سول به بازار آمریكا

افتتاح عاملیت های مجاز 115 و 342 کیا موتورز در تهران و همدان

فراخوان مسابقه نقاشی کودکان
تجربه ای سبز از سواری با خودرو های کیا

مناسبت ها
حدس بزن
فهرست عاملیت های مجاز

فراخوان بازیگر جهت ایفاي نقش مشتریان شاکي

مانور خودروهاي امداد در بازگشایي مدارس

روش هاي پرداخت در معامالت خارجي
نگاهي اجمالي بر نتایج سرشماري نفوس و مسكن سال 1390

9 حسین رفیعی: من ماشین باز نیستم

کسب و کار بر پایه 
 » مشتری  مداری«

و »رضایت مشتریان«
 امروزه دنیای کسب و کار بر پایه » مشتری مداری« 
و »رضایت مش��تریان« اس��توار گشته به گونه ای که 
گس��ترش خدم��ات و حت��ی ارائه آن ب��دون در نظر 
گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است.
ما نیز درك نموده ایم که پیش��رفت یك سازمان تنها 

از مسیر مشتري مداري محقق مي گردد.
 ش��رکت اطلس خودرو که به مان��دگاری جاودانه در 
این عرصه می اندیشند، به خوبی می داند که اکسیژن 
تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است و 
درك این س��خن که »همیشه حق با مشتری است« 
فرات��ر از ش��عارهاي عامیانه و ذاتاً را س��رلوحه برنامه 
هاي خویش م��ي داند و به عن��وان نماینده کمپاني 
کیاموتورز در راس��تاي تحقق آرمانهاي این ش��رکت 
در داخل مرزهاي ایران دومین دوره مس��ابقات ملي 
مهارتهاي ارتباط با مشتري در خدمات پس از فروش 

را برگزار مي کند .
برگزاري اینگونه مس��ابقات موجب ایجاد حس رقابت 
در میان کلیه پذیرش��گران و همچنین افزایش سطح 
دانش فني و توانایي هاي علمي ایش��ان در مواجهه با 
موقعیتهاي گونا گون مراجعه به مشتریان به عاملیتها 

مي گردد.
در واق��ع ش��رکت اطل��س خ��ودرو قص��د دارد تا با 
شبیه س��ازي موقعیت هاي مواجهه با مشتریان، نحوه 
عملکرد همکاران و کارشناس��ان پذیرش تعمیرگاهي 
شبکه سراسري عاملیتهاي مجاز خود را محك زده و 
بر آن اس��اس ضمن شناسایي نقاط بهبود، و آموزش 
آنها با برگزاري دورهاي مورد نیاز قابلیت پاسخگویي 
و نخوه ارتباط موثر با مش��تریان خانواده کیاموتورز را 
ارتقاء دهد.ش��رکت اطلس خ��ودرو همواره در تالش 
شناخت مش��تریان و درك صحیح نیازهاي آنها بوده 
قطع��اً و مش��تریان قضاوت کنن��دگان نهایي کیفیت 

خدمات خواهند بود.  

10 کارنز .... تلفیقی متفاوت از زیبایي و کاربرد
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 بر اساس آخرین گـــــزارش 
اعالم شده از ســــوي شرکت 
اینتربرند )بزرگ ترین آژانس 
مشـــــــاورهاي جهاني( نام 
شرکت کیاموتورز نیز در بین 
100 برند برتر جهاني قرار 
گرفته است

 پدیده گرمایش زمین مشكل 
مشترک مردم کره خاکی است 
و خودروسازان متعدد، از جمله 
کیاموتورز تمام تالش خود را 
می کنند تا با توسعه خودروهای 
دوستدار محیط زیست، کمترین 
تاثیر را در سرعت گرفتن این 
روند مخرب داشته باشند...

 کیا موتورز به دنبال محسوس  
کردن تفاوت خود در میان دیگر 
رقبا و به طور کلي در میان ظاهر 
روزمرگي شهري با ایجاد طرحي 
ثابت میان تمام نماینده هاي 
خود در سطح جهان، با اجراي 
طرح مشخص مكعب قرمز این 
موضوع را تحقق مي بخشد

حضـــور مدل های مختلف   
ازمحصوالتی همچون اپتـــیما  
ریـو، اسپورتیج، ســـــول  
Cee›d، ســـورنتــو 2013  
ونگا ،پیكانتو و Ray EV، تنوعی 
خاص به غرفه کیا موتورز 
بخشیده بود

کیا کارنز

دانش مدیریت زمان، موضوعي 
است که مي تواند کمک شایاني 
به افراد در تمامي سطوح کند. 
همانطور که شیوه هاي گوناگوني 
براي مدیریت زمان وجود 
دارد،  شاید یكي از شیوه هاي 
موفق در این حوزه، نگاه کردن 
به موضوع زمان به عنوان یک 
سرمایه است. 

واحد خدمات پس از فروش اطلس 
خودرو جهت ایفای نقش مشتری 
شاکی در المپیاد مهارت های ارتباط 
با مشتری آزمون بازیگری
 برگزار کرد

کیاموتورز ، یكي از 
100 برند برتر جهان
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تجربه ای سبز از سواری 
با خودرو های کیا

ظاهر یكسان دربیش 
از70درصد عاملیتها

چگونه سرمایه گذار 
زمان خود باشیم؟

کوتاه و خواندنی

آزمون بازیگری جهت ایفاي 
نقش مشتریان شاکي

نگاهي به ورود سول به 
بازار آمریكا

حسین رفیعي یكي از صدها هنرمندي 
است که از خودروهاي کیا استفاده 
مي کند. در مهر ماه 91 مصاحبه اي با 
این هنرمند انجام دادیم تا عالوه بر 
آشنایي بیشتر با وي، نظراتش را هم 
درباره عضویت در خانواده بزرگ اطلس 
خودرو جویا شویم

کارنز .... تلفیقی متفاوت از 
زیبایي و کاربرد

ادامه روند افزایش 
 KIA محبوبیت 
در خاک آمریكا

سرمایه گذاری 
13 میلیون دالری 

کیاموتورز در پروژه ای 
بشردوستانه

 رستوران اطلس خودرو 
به زودي افتتاح مي شود

کاهش چشمگیر میزان شكایات 
مشتریان اطلس خودرو

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره بیست و هشتم  آبان 1391
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کیا موتورز بریتانیا چندی پیش نسخه ای 
خاص از پیکانتوی س�ه درب را با پسوند 
City راه�ی بازار جزیره ک�رد که در دو 
 رنگ بدنه نقره ای روشن و سرخ آتشین 
عرضه می ش�ود و ب�رای آن، قیمت پایه 
10,245 پوندی در نظر گرفته شده است.
ای�ن نس�خه خ�����اص از کوچولوی 
دوست داش�تنی کیا بر چرخ های آلیاژی 
14 اینچی س�وار ش�ده اس�ت و در کنار 

چراغ های مه ش�کن، از آیین�ه بغل های 
گرم ک�ن و دس�تگیره های کرومی بهره 
می برد. سنسورهای دنده عقب، پوشش 
پارچه ای جدید کابین، آیینه دید عقب با 
کاهش نور سه مرحله ای، قابلیت اتصال 
از طری�ق بلوت�وث، ش�ش کیس�ه هوا، 
کنترل پای�داری الکترونی�ک، مدیریت 
پای�داری خ�ودرو، کنترل اس�تارت در 
س�رباالیی و کنت�رل ترمزگیری بر س�ر 

پیچ ه�ا هم از جمله تجهی�زات رفاهی و 
ایمنی اس�تانداردی هستند که کیا برای 

Picanto City در نظر گرفته است.
Picanto City در ه�ر 100 کیلومت�ر، 
4,2 لیت�ر بنزین می س�وزاند و به لطف 
در   CO2 گ�رم   99( ک�م  آالیندگ�ی 
ه�ر کیلومت�ر(، مع�اف از مالیات ه�ای 
 جاده ای بریتانیا و عوارض شهری لندن 

خواهد بود.

آمار ف��روش کیاموت��ورز در خاک آمری��کا کماکان 
نش��ان دهنده س��یر صعودی می��زان محبوبیت این 
برند کره ای در یکی از س��خت ترین و در عین حال، 

سود ده ترین بازار های خودرویی دنیاست.
کی��ا برای بیس��ت و پنجمی��ن ماه پیاپی نیز رش��د 
ف��روش را در ای��ن بازار تجربه ک��رد؛ به طوری که در 
ماه س��پتامبر، ب��ا فروش 48,105 دس��تگاه خودرو، 
ش��اهد رشد 35 درصدی به نس��بت مدت مشابه در 
سال 2011 بود. پرفروش ترین محصول ماه سپتامبر 
کیا در ایاالت متحده، اُپتیما بود که فروش 14,304 
دستگاهی را تجربه کرد. سورنتو با 10,066 دستگاه 
و س��ول با 9,467 دس��تگاه نیز پس از این س��دان 
خانوادگی س��ایز متوسط، دومین و سومین محصول 

پرفروش ماه سپتامبر کیا در آمریکا لقب گرفتند.
با پایان ماه س��پتامبر، فروش 9 ماهه نخس��ت سال 
2012 کیا موتورز در آمریکا به 434,914 دس��تگاه 
رس��ید که در مقایسه با مدت مش��ابه سال گذشته 
میالدی، نش��ان دهنده رش��د 18,4 درصدی اس��ت. 
درضم��ن، در ح��ال حاض��ر بی��ش از 50 درصد از 
خودروهایی که در بازار آمریکا به فروش می رس��ند، 

در این کشور تولید می شوند.

 سالن جدید ناهارخوري ش��رکت که مراحل پایاني 
ساخت خود را سپري مي کند، به زودي افتتاح خواهد 
ش��د. فضاي 65 متري این رس��توران بسیار متفاوت 
از س��الن قبلي اس��ت و ظرفیت پذیرای��ي از 60 نفر 
را دارد. در این س��الن غذاي ش��رکتي پرسنل در دو 
نوع عادي و رژیمي و به صورت گرم س��رو مي ش��ود. 
عالوه بر غذاهاي ش��رکتي، اقالم خوراکي و غذاهاي 
متنوع دیگري نیز در رس��توران اطلس خودرو عرضه 
مي شود که پرس��نل متقاضي، امکان خریداري آنها 
را خواهند داشت. رس��توران جدید اطلس خودرو با 
هدف احساس آرامش بیشتر پرسنل در هنگام صرف 
ناه��ار ، حق انتخاب انواع غ��ذا و بهره مندي از غذایي 
باکیفیت و س��الم تدارک دیده شده و امید است که 
رضایت کارکنان سختکوش سازمان را در این حوزه 

تأمین کند.

 آم��ار و ارقام موجود در سیس��تم ثب��ت و پیگیري 
ش��کایات مشتریان نشان مي دهد که میزان شکایات 
وارده از مش��تریان شرکت اطلس خودرو در بازه هاي 
زماني مختلف سال جاري کاهش چشمگیري داشته 
اس��ت. نتایج بررس��ي ها حاکي از کاهش قابل توجه 
22درص��دي تعداد ش��کایات مش��تریان در 3 ماهه 
دوم س��ال جاري نسبت به 3 ماهه نخست است. این 
در حالي است که مقایس��ه نتایج شکایات مشتریان 
در ش��هریور نس��بت به مرداد ماه نیز نش��ان دهنده 
کاهش 19 درصدي اس��ت. عمده عواملي که س��بب 
این کاهش چش��مگیر در تعداد ش��کایات مشتریان 

اطلس خودرو شده اند عبارتند از:
ال��ف( شناس��ایي عل��ل اصل��ي و عوامل ریش��ه اي 
ایجاد کنن��ده ش��کایات و تعری��ف و انج��ام اقدامات 
اصالحي موثر جهت رفع علل و عوامل بروز شکایات . 
 ISQI این ام��ر مطابق گزارش ه��ای اخیر ممی��زي
موجب ارتقای رتبه کشوري شرکت اطلس خودرو در 

حوزه خدمات پس از فروش شده است .
ب( انجام اصالح��ات و ایجاد بهب��ود در فرایندهاي 
فروش و روند ارائه خدمات به مش��تریان و تالش در 

جهت جلب حداکثر میزان رضایت مشتریان.
ج( ترویج فرهنگ صحیح ارتباط با مشتري.

کیاموتورز کره جنوبی در ادامه فعالیت های اجتماعی 
انسان دوس��تانه خود، پروژه ای جدید را تحت عنوان 
س��بز(  ن��ور  )پ��روژه   Green Light Project
استارت زد. این پروژه در اصل یک برنامه حمل و نقل 
اجتماع��ی بین الملل��ی بوده و هدف از آن، تس��هیل 
روند دسترس��ی جوانان محروم نق��اط دورافتاده به 

فرصت های تحصیلی و مراکز درمانی است.
مراس��م آغاز به کار رس��می این پروژه چندی پیش 
در زمین درنظر گرفته ش��ده برای مدرسه راهنمایی 
ماندل��و، واق��ع در دارالس��الم تانزانی��ا برگزار ش��د؛ 
مدرس��ه ای که با کمک کیا موتورز و SBS، ش��بکه 
رادیویی و تلویزیونی ملی کره جنوبی ساخته خواهد 
شد و قرار است به پایگاه اصلی »پروژه نور سبز« کیا 

مبدل شود.
پروژه نور س��بز به عن��وان امیدی تازه ب��رای مردم 
مناطق فقر زده، نش��ان دهنده تعهدی اس��ت که کیا 
موتورز در قبال مب��ارزه با محدودیت های اجتماعی، 
اقتص��ادی، حمل و نقل و س��المت ای��ن مناطق روی 
دوش خود احساس می کند. کیا موتورز تا پایان سال 
مالی 2012، س��رمایه گذاری 13 میلیون دالری در 

این پروژه خواهد داشت.

 Picanto City
نسخه ای خاص از 
پیکانتوی سه درب 
برای بازار بریتانیا

ادامه روند افزایش 
 KIA محبوبیت 
در خاک آمریکا

رستوران 
 اطلس خودرو 

به زودي افتتاح مي شود

کاهش چشمگیر میزان 
 شکایات مشتریان 

اطلس خودرو

سرمایه گذاری 
13 میلیون دالری کیاموتورز 

در پروژه ای بشردوستانه
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واحد خدمات پس از فروش، با همکاري 
واح��د بازاریابي ش��رکت اطلس خودرو 
جهت انتخ��اب بهترین افراد براي نقش 
ش��اکي اقدام به برگزاري طرح فراخوان 
انتخ��اب بازیگ��ر ک��رده اس��ت. در این 
طرح که با اس��تقبال واحدهاي اجرایي 
ش��رکت اطلس خودرو مواجه شده بود، 
از داوطلبان candidate پس از اعالم 
آمادگي شان تست بازیگري به عمل آمد. 
این تس��ت ش��امل بازي در یک فضاي 
مشابه فضاي پذیرش عاملیت به عنوان 

مشتري ناراضي بود.
در ای��ن آزمون یک نفر از واحد خدمات 
پ��س از فروش ب��ه عن��وان داور و یک 
نف��ر از واحد بازاریابي ب��ه عنوان ناظر و 

www.atlaskhodro.comدر امتداد اطلس

 بازيگ�ر جه�ت ايفاي 
نقش مشتريان شاكي

جمعي از همکاران به عنوان تماش��اچي 
حضور داش��تند. الزم به توضیح اس��ت 
که این فراخوان جهت انتخاب بازیگران 
Actors دومی��ن دوره مس��ابقات ملي 
مهارت ه��اي ارتب��اط ب��ا مش��تري در 
خدمات پس از فروش اعالم ش��ده بود. 
مرکز آموزش فن��ي واحد خدمات پس 
از ف��روش ب��ا ه��دف افزای��ش انگیزه و 
دانش پذیرش��گران و کارشناس��ان فني 
عاملیت هاي مج��از اقدام به برنامه ریزي 
جهت برگزاري دومین دوره مس��ابقات 
ملي مهارت هاي ارتباط با مش��تري در 
خدمات پس از فروش کرده اس��ت. این 
دوره از مسابقات که در دو بخش تئوري 
و عملي برگزار مي شود، مهارت داوطلبان 

را در انج��ام پروس��ه هاي خدمات دهي 
و نح��وه ارتب��اط ب��ا مش��تري ارزیابي 
مي کن��د. در بخش عمل��ي داوطلبان با 
قرارگی��ري در ش��رایط واقعي، پروس��ه 
پذی��رش و ترخیص خودرو را در حضور 
مش��تري انجام داده و مهارت خود را در 
 معرض نمایش قرار مي دهند. لذا جهت 
ش��رایط   Simulation شبیه س��ازي 
واقعي براي هر آیتم آزمون عملي، فردي 
مي بایست به عنوان مشتري با توجه به 
سناریوي استاندارد طراحي شده  ایفاي 
نقش کند که مهارت این ش��خص براي 
هر چه بیشتر طبیعي بودن فضاي آزمون 

بسیار موثر خواهد بود. 

فراخوان 

اين دوره از مسابقات 
بخ�ش  دو  در  ك�ه 
تئ�����وري و عمل�ي 
برگ����زار مي ش�ود 
مه�ارت داوطلب�ان را 
در انجام پروسه هاي 
خدمات ده�ي و نحوه 
ارتب�اط ب�ا مش�تري 

ارزيابي مي كند

در راس��تاي ایج��اد هویت س��ازماني 
 ،) corporate identity ( کی��ا 
بی��ش از یک س��ال اس��ت ک��ه طرح 
استانداردس��ازي ش��بکه عاملیت هاي 
کیا توس��ط واح��د بازاریابی ش��رکت 

اطلس خودرو درحال اجراست.
ح��س   ،  Identification هوی��ت 
وحدت یا تعلق به یک س��ازمان است. 
هویت، عاملي است که اندازه و میزان 
تعلق احساس��ی و ش��ناختی اعضای 
س��ازمان ب��ه سازمانش��ان را تنظی��م 

می کند. 
ب��ه  پیوس��تن  طری��ق  از  انس��ان ها 
سازمان ها، هویت پیدا کرده، نیاز خود 
به تعلق را نشان داده و عدم اطمینان 
خود را کاهش می دهند. لذا سازمان ها 
به دنبال تقویت هویت نمایندگان خود 
هس��تند؛ زی��را اعتقاد دارن��د تقویت 

هویت، تأثیر مثبتی ب��ر عملکرد آنان 
خواهد داش��ت و حتی در صورت بروز 
بحران، خود نمایندگان را نس��بت به 
س��ازمان خود وف��ادار faithful نگه 

خواهد داشت.
پایدار نب��ودن مزیت های  ب��ه   باتوجه 
رقابتی که از منابع مشهود و نامشهود 
ناش��ی می ش��ود، هویت س��ازمانی را 
مي ت��وان به عنوان منب��ع ایجاد مزیت 
رقابتی نیز پیش��نهاد کرد زیرا هویت 
سازماني منبعی نسبتا غیرقابل تقلید 
است که به مزیت رقابتی پایدار منجر 
خواهد ش��د. هویت های پدیدار ش��ده 
تنه��ا زمانی می توانن��د مزیت رقابتی 
ب��رای س��ازمان ایجاد کنند ک��ه ابتدا 
تفاوت های آنها به خوبی درک و سپس 
ش��ود.  داده   developed توس��عه 

کیا موتورز به دنبال محس��وس کردن 
تف��اوت خ��ود در میان دیگ��ر رقبا و 
به طور کلي در می��ان ظاهر روزمرگي 
شهري با ایجاد طرحي ثابت میان تمام 
نماینده هاي خود در س��طح جهان، با 
اجراي طرح مشخص مکعب قرمز این 
موضوع را تحقق مي بخشد. در همین 
راستا بیش از 70 درصد عاملیت ها به 
لحاظ نماي بیروني، تجهیزات داخلي 
فضاي نمایش��گاهي، مح��ل پذیرش و 
اس��تراحت مش��تریان در نمایشگاه و 
نیز در بخ��ش پذی��رش تعمیرگاهي، 
مطابق با استانداردهاي روز کیاموتورز 
هستند . این روزها در سطح شهرهاي 
کشورمان چهره نمایندگي هاي کیا را 
با ظاهري متفاوت و درخور شخصیت 

خانواده بزرگ کیا شاهد هستیم.

 كي�ا موتورز به دنبال 
ك�ردن  محس�وس  
تف�اوت خ�ود در ميان 
ديگ�ر رقب�ا و به طور 
كل�ي در مي�ان ظاه�ر 
ش�هري  روزمرگ��ي 
طرح�ي  اي�ج�اد  ب�ا 
ث��اب�ت مي�ان تم�ام 
نماينده ه�اي خود در 
سطح جهان، با اجراي 
طرح مشخص مكعب 
قرمز اي�ن موضوع را 

تحقق مي بخشد

ظاهر يكسان دربيش از70درصد عامليتها
مديريت فراگير، فضای يكسان در جهان

نوشته:
سید علي شفیعي 

سرپرست 
تبلیغات
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تازه های کیا

 درخشش کيا موتورز 
 در نمايشگاه بين المللی خودرو پاريس

ماه گذش��ته ب��ار دیگ��ر قرعه ب��ه نام 
پاری��س افتاد ت��ا میزب��ان بزرگ ترین 
نمایشگاه بین المللی خودرو اروپا باشد. 
 نمایش��گاه دوس��االنه خ��ودرو پاریس 
 )Mondial de›Automobile(
ک��ه از آن ب��ه عن��وان قدیمی تری��ن و 
معتبرترین نمایش��گاه خ��ودرو دنیا یاد 
می ش��ود، امسال نیز از شش��م مهرماه 
به صورت رس��می آغاز ب��ه کار کرد و تا 
بیست و سوم مهر ماه میزبان بزرگ ترین 
خودروس��ازان دنی��ا و خی��ل عظیمی 
از دوس��تداران خودرو ب��ود. کیاموتورز 
باتوج��ه ب��ه برنام��ه ویژه ای ک��ه برای 
بازار اروپ��ا طرح ریزی ک��رده و نظر به 
 اینک��ه امیدوار اس��ت در آینده نزدیک 

بنزینی و 2موت��ور دیزل عرضه خواهد 
شد. موتورهای بنزینی عبارتند از: واحد 
1,4 لیتری 100 اس��ب بخاری با 137 
نیوتن متر گش��تاور و واحد 1,6 لیتری 
135 اس��ب بخاری ب��ا 164 نیوتن متر 
 Diesel گش��تاور. گزینه ه��ای  دیزلی
هم ک��ه در اروپ��ا از محبوبیت بس��یار 

باالیی برخوردارند، عبارت خواهند بود 
از: موتور 1,4 لیتری 90 اس��ب بخاری 
با 220 نیوتن متر گشتاور و واحد 1,6 
لیتری با قابلیت تولید 128 اسب بخار 
قدرت و بیشینه گشتاوری برابر با 260 
Pro_ نیوتن متر. درضمن، کیا توسعه

cee›d Turbo را هم در دس��تور کار 
قرار داده اس��ت. این نسخه عملکردی 
از نس��ل جدید Cee›d ه��ای 3در کیا 
ب��ر چرخ های 18 اینچی آلیاژی س��وار 
می شود و در کنار چهره ای خشن تر، از 
موت��ور 1,6 لیتری توربو با 200 اس��ب 

بخار قدرت بهره خواهد برد.

امکانات و آپشن ها
بدن��ه  رن��گ   6 ب��ا   2013 پروس��ید 
LED مخصوص  سفارش��ی، چراغ های 
روز، چراغ های LED عقب و چرخ های 
آلیاژی با طرح های مهیج عرضه خواهد 
ش��د. از جمله امکانات لوکسی که کیا 
برای کابین این  هاچ بک اسپرتی در نظر 
گرفته، باید به پوشش چرم صندلی ها و 
فرمان، تزئینات س��یاه پیانو به صورت 
ف��وت ن��وت )تزئین��ات س��یاه پیانو یا 
Piano Black Trim نوعی آپش��ن 
تزئین��ی لوکس اس��ت که رنگ س��یاه 
براق و صیقلی دارد( و پدال های آلیاژی 

ب��ه جمع 10 خودروس��از برتر اروپا راه 
یاب��د، حض��وری پر رنگ در نمایش��گاه 
غرف��ه  در  و  داش��ت   2012  پاری��س 
 مجلل  luxury و پرتردد خود واقع در 
طبقه دوم سالن شماره 5، گستره ای از 
محص��والت متنوع، باب میل خریداران 
اروپای��ی را ب��ه نمایش گذاش��ته بود. 
حضور مدل های مختلف از محصوالتی 
همچون اپتیما، ریو، اس��پورتیج، سول، 
Cee›d، س��ورنتو 2013، ونگا ، پیکانتو 
و Ray EV، تنوع��ی خ��اص به غرفه 
کیا موتورز بخش��یده ب��ود؛ اما از روزها 
قبل مش��خص بود که سومین نسل از 
MPV کامپکت کیا، کارنز و نسل دوم  
هاچ بک 3در اروپایی این کمپانی، یعنی 

2013 میالدی راهی مراکز فروش کیا 
موتورز در قاره س��بز خواهد شد. عرضه  
 Turbo models  مدل ه��ای تورب��و
نیز از تابستان سال آینده کلید خواهد 

خورد.

جذابیت شرقي با اسانس اروپایي

 Cee›d( تنه��ا 3 ماه پس از معرفي کیا
2012( در نمایش��گاه ژنو، کمپاني کیا 
نس��ل جدید سید استیشن واگن را هم 
در نمایشگاه پاریس 2012 معرفي کرد 
)نس��ل دوم Cee›d و Cee›d SW هر 
دو در نمایش��گاه ژن��و معرفی ش��دند(. 
سید و س��ید استیشن واگن دو خودرو 
اس��تراتژیک کیا در بازار رقابتي اروپا به 

شمار مي آیند.
امکان��ات رفاهي، ایمن��ي، طراحي بدنه 
و فض��اي داخل و از هم��ه مهم تر، بازار 
هدف این خ��ودرو با توج��ه به حضور 
برنده��اي )مطرح( اروپایي و آس��یایي، 
حساس��یت ویژه اي براي تیم طراحي- 

مهندسي کیا ایجاد کرده بود.
پروس��ه طراح��ي و مهندس��ي س��ید 
استیش��ن ب��ه ط��ور کام��ل در مرک��ز 
طراحي کی��ا فرانکف��ورت در آلمان به 
انجام رسیده و کلیه تست هاي مربوطه 
توس��ط تیمي 300 نفره از کارشناسان 
مج��رب اروپای��ي کیا موت��ورز صورت 
گرفته اس��ت. برخالف نسل قبلي سید 
SW که از زبان طراحي س��اده و فاقد 
هیجان برخوردار بود، در طراحي نسل 
جدید SW شما با ترکیبي از جسارت، 
اغواگ��ري و جذابیت و تناس��ب روبه رو 
هستید؛ با این هدف که بخش عظیمي 

حض����ور مدل ه�ای 
مختلف   از محصوالتی 
اپت���يم�ا،  همچ�ون 
اس�پورتيج،  ري��و، 
 ،Cee›d ،س�����ول
 ،2013 س���ورنت��و 
 Ray ونگا ،پيكانت�و و
تنوع�ی خ�اص   ،EV
ب�ه غرفه كي�ا موتورز 

بخشيده بود

امكان�����ات رف��اه�ي 
ايمن�ي طراح�ي بدن�ه و 
فض�اي داخ�ل و از هم�ه 
ه�دف  ب�ازار  مهم ت�ر، 
اي�ن خ�ودرو ب�ا توج�ه 
ب�ه حض�ور برنده�اي 
و  اروپاي�ي  )مط�رح( 
حساس�يت  آس�يايي، 
تي�م  ب�راي  وي�ژه اي 
طراح�ي- مهندس�ي كيا 

ايجاد كرده بود

Pro_cee›d 2013 معرف��ی قال��ب   در 
 کرد.

طراحی و کابین
Pro_cee›d به نسبت Cee›d های 5در 
و استیش��ن، طراحی متف��اوت و به مراتب 
مهیج ت��ری دارد و از دیدگاه پیتر ش��رایر ، 
مدیر دپارتمان طراحی کیا، »تجسم کامل 
هیجان و انرژی« اس��ت. اتصال جلوپنجره 
ب��ه چراغ ه��ای  طرفی��ن sides با نواری 
کرومی و تجدیدنظر در قالب مه ش��کن ها، 
هیجان و خشونت بیشتری به دماغه تزریق 
کرده اس��ت و نمای جانبی، با شیشه های 
کوچک تر و سقف کوتاه تر، فرمی اسپرتی تر 
و مهیج ت��ر به خود گرفته اس��ت. تغییرات 
در نم��ای عقب محس��وس ترند و ش��یب 
بیش��تر شیش��ه عقب و س��پر برآم��ده با 
 طراح��ی متفاوت، ظاهري کوپ��ه مانند به
 Pro_cee›d جدی��د داده اند. چراغ های 
عق��ب هم که کامال از نو طراحی ش��ده اند 
و ب��ا کش��یده ش��دن به س��مت طرفین و 
نمای جانبی خودرو، در حالت س��کون نیز 

تداعی کننده روح حرکت هستند.

پیشرانه
پروس��ید جدید کی��ا همچ��ون مدل های  
هاچ بک 5در و استیشن Cee›d با 2موتور 

این  اصلی  س��تاره های   Pro_cee›d
غرفه خواهند بود.

3در  جدی�د  هاچ بک ه�ای  نس�ل 
KIA اروپایی

 کی��ا موت��ورز ک��ه به تازگ��ی تولی��د 
نس��ل دوم خ��ودرو کالس C اروپایی 
خ��ود، Cee›d را در پیکربندی ه��ای 
 هاچ بک 5در و استیش��ن آغ��از کرده، 
در نمایش��گاه بین المللی پاریس مدل 
3در و اس��پرتی تر ای��ن محصول را نیز 

 از بازار رو به رشد خودرو هاي استیشن 
 متوس��ط  medium )کامپک��ت یا 
جمع و جور، کالس C( را به سوي خود 
ج��ذب کنند. به گفته مدی��ر بازاریابي 
کی��ا اروپ��ا، خان��واده Cee›d همواره 
مع��رف و نمادي از برند کیا موتورز در 
اروپ��ا بوده اند و به دلیل همین ویژگي 
در طراحي نس��ل جدید SW س��عی 
ش��ده است تا س��لیقه و نظر مشتریان 
اروپای��ي در طراحي خودرو در )قالب( 

یک پیکره جذاب و زیبا معرفي شود.
نس��ل اول Cee›d از ف��روش باالی��ي 
در بازار اروپاي غرب��ي برخوردار بود و 
به رغ��م حضور دیگ��ر برندها ی مطرح، 
Cee›d SW جدید با این حساس��یت 
و دقت به جهت کس��ب سهم بیشتري 
از بازار طراحی ش��ده اس��ت. بدنیست 
آیرودینامیک  پس��اي  ضری��ب  بدانید 
ای��ن خودرو مع��ادل 0,30 اس��ت که 
در مقایس��ه ب��ا نزدیک تری��ن مدعیان 
این کالس، عددي قابل توجه اس��ت. 
ای��ن میزان پایی��ن مقاوم��ت در برابر 
هوا تاثیر بس��زایي در مصرف س��وخت 
خودرو، آن هم در کالس��ی  که هزینه 
س��وخت فاکتور تعیین کننده در خرید 
 SWخودرو اس��ت، خواهدداشت. سید
ب��ا موت��ور 1400 و 1600 سي س��ي 
توربو دیزل وارد بازار خواهد ش��د که 
در ه��ر دو پیش��رانه، تکنول��وژي 16 
س��وپاپ دوبل نیز استفاده شده است. 
کیا در بخش ایمني لیس��ت کاملي از 
 تجهیزات ایمني فعال و غیر فعال را در 
 new generation  نس��ل جدید 

SW به مشتریان ارائه مي دهد.
امکاناتي همچون ترمز ABS، 6 ایربگ، 
HAC و ESP تنه��ا بخش کوچکي از 
 Cee›d SW امکان��ات نس��ل جدی��د
هستند، اما در کنار تمامي این امکانات، 
بد نیس��ت بدانید مقاومت بدنه خودرو 
و س��ازه داخل��ي 51 درص��د افزایش 
یافته اس��ت؛ ضمن اینک��ه در آخرین 
تست هاي تصادف انجام گرفته از سوي 
)Euro NCAP(،ا   موسس��هNCAP ا 
Cee›d SW نه تنه��ا موفق به کس��ب 
5 س��تاره  ایمنی safety شد، بلکه 
در مجم��وع توانس��ت از تمامي رقباي 
خود امتیاز باالتري را کسب کند و این 
اتفاقي اس��ت که تا پی��ش از این فقط 
در محصوالت س��ازندگان اروپایي رخ 

داده است. 
به نظر مي رس��د Cee›d SW همانند 
س��لف خود از آینده درخشاني در بازار 
رقابت��ي اروپا برخوردار ش��ود؛ چرا که 
 این ب��ار نیز کیا ثابت کرده اس��ت که 
در طراحي و ساخت یک خودرو جدید 

سنگ تمام گذاشته است.

تازه های کیا

اش��اره کرد. آیینه بغل های برقی تاش��و، 
مجه��ز به گرم ُکن و نمایش��گر فش��ار باد 
 تایر نیز از دیگر تجهیزات رفاهی- ایمنی

KIA Pro_cee›d 2013 هستند.
آینده کیا با Pro_cee›d جدید

Pro_cee›d از س��ال 2007 ک��ه برای 
اولین بار عرضه ش��د، بی��ش از 55 هزار 

خریدار اروپایی را به خود جذب کرده که  
 Cee›d این رقم، 12 درصد از کل فروش
در قاره سبز است. حال با توجه به استایل 
بدنه به مراتب اسپرتی تر و هیجان نابی که 
در پیکره عضالن��ی Pro_cee›d جدید 
تزریق ش��ده، کی��ا امیدوار اس��ت بخش 
بیشتری از بازار محبوب  هاچ بک های 3در 
کامپکت اروپ��ا را به خود اختصاص دهد. 
نس��ل دوم Pro_cee›d از اوایل س��ال 

گردآوری 
و ترجمه:
علی رضا محمدزاده
کارشناس فروش

منبع:

www.worldcarfans.com
www carscoop.blogspot.com
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همکالم تازه های کیا

برند کیا با ارزش��ي بالغ بر 4,1 میلیارد 
دالر توانس��ت مقام هشتادوهفتم را در 
بین 100 برند برتر دنیا از آن خود کند. 
کس��ب این مقام به واسطه کیفیت باال 
و طراح��ي خاص و متفاوت و همچنین 
بازاریاب��ي خالقانه  این برند اس��ت که 
در باال بردن چش��مگیر ارزش آن نقش 
بسزایي داش��ته است. بر اساس آخرین 
گزارش اعالم ش��ده از س��وي ش��رکت 
اینتربرند )بزرگ ترین آژانس مشاورهاي 
جهاني( نام ش��رکت کیاموتورز نیز در 
بی��ن 100 برند برتر جهاني قرار گرفته 
 value است. افزایش چشمگیر  ارزش
برند کیا حاکي از افزایش 50 درصدي 
ارزش این برند نس��بت به سال گذشته 

است.
بر اس��اس آنالیزهاي دقیقي که توسط 

 )Best Global Brand(ا  GB موسسه
در س��ال2012 و ب��ر پای��ه روش هاي 
تحقیق��ي خ��اص انجام گرفته اس��ت ، 
برند کیا توانس��ته در بخش سودآوري ، 
بازگش��ت  و  مش��تري  رضایتمن��دي 
س��رمایه گذاري به شرکت و همچنین 
امنیت خرید به ش��اخص هاي فراتر از 

انتظار دست یابد.
ارزش   strong قدرتمن��د  رش��د  
برند کیا در س��ال هاي اخیر، نش��ان از 
تحق��ق برنامه ه��اي اخیر این ش��رکت 
در بخش فروش جهاني داش��ته است. 
این رش��د س��ریع که تنها در 3 س��ال 
 اخی��ر رخ داده اس��ت توانس��ته ط��ي 
2011-2008 ف��روش س��االنه جهاني 
کیا را با رش��دي مع��ادل 81درصد به 
نزدی��ک 2,5میلیون دس��تگاه خودرو 

درس��ال برس��اند. نای��ب رئی��س مدیر 
بازاریاب��ي ش��رکت کیا موت��ورز خاطر 
نشان کرد: کس��ب رتبه 100 برند برتر 
 validity جه��ان تاییدي بر  اعتب��ار
برند کیا و تجربیات امید بخش ماس��ت 
و این موضوع بس��یار قابل توجه اس��ت 
که ما با تکیه ب��ر جواني و پویایي قادر 
هستیم به اهدافي فراتر از انتظار دست 
یابی��م. ع��الوه بر پیش��روي هاي عمده 
کیا در عرضه محصوالت، این ش��رکت 
جهت باالبردن سطح آگاهي از این برند 
بازاریابي به روز و خالقانه اي در مقیاس 
وس��یع انجام داده که شامل برنامه هاي 
حمایت از وقایع مهم ورزشي مانند جام 
جهاني ، انجمن ملي بسکتبال ، مسابقات 
تنیس استرالیا و همچنین حضور موثر 
در ش��بکه هاي اجتماعي ، کمپین هاي 
برنامه ه��اي  از  بس��یاري  و  تبلیغات��ي 

تبلیغاتي دیگر است.

 ب�ر اس�اس آخري�ن 
گ������زارش اع�ام 
س�����وي  از  ش�ده 
اينتربرن�د  ش�ركت 
آژانس  )بزرگ تري�ن 
مش��������اورهاي 
جهان�ي( نام ش�ركت 
كياموت�ورز ني�ز در 
بي�ن 100 برن�د برتر 
جهان�ي ق�رار گرفت�ه 

است

کياموتورز ، يكي از 100 برند برتر جهان شد
گردآوری
 و ترجمه:
سمیه سعادتی
کارشناس
حسين رفيعی: من ماشين باز نيستمروابط عمومی

گردآوری:
آتوسا کیازر

سرپرست
روابط عمومی

حسین رفیعي یکي از صدها هنرمندي 
اس�ت ک�ه از خودروهاي کیا اس�تفاده 
مي کند. در مهر ماه 91 مصاحبه اي با این 
هنرمند انجام دادیم تا عالوه بر آشنایي 
بیش�تر ب�ا وي، نظراتش را ه�م درباره 
عضویت در خانواده بزرگ اطلس خودرو 

جویا شویم:

خوانن�دگان پی�ک اطل�س عالقه مند 
هستند درباره شما بیشتر بدانند.

متول��د ته��ران هس��تم س��ال 1348. با 
عالقه اي که به هنر داش��تم، تحصیالتم را 
در مقاطع دیپلم و لیس��انس در رشته هاي 
نقاش��ي، بازیگري و کارگرداني ادامه دادم. 
در حال حاضر بیشتر در زمینه مجري گري 
فعالیت مي کنم و 2 فرزند دارم؛ یک دختر 

و یک پسر .

رابطه ش�ما ب�ا خودرو چگونه اس�ت؟ 
بس��یاري از افراد در این زمینه تنوع طلب 
هس��تند و خودروهاي خود را مرتب تغییر 

مي دهند.
من ماشین باز نیستم و اگر خودروي خوبي 
داش��ته باش��م که نیازهایم را تأمین کند، 

بي دلیل آن را عوض نمي کنم. 

از چ�ه زماني با محصوالت کیا آش�نا 
شدید؟

س��ال 88 بود که من اولین خودروي کیا 
خودم را که یک سورنتو مدل 2008 بود، 
خریدم و خیلي از این خودرو راضي بودم. 
با توجه به  اینکه من بس��یاري از اوقات در 

س��فر هس��تم، بعد از معرفي مدل 2010 
خ��ودروي موه��اوي، قابلیت ه��اي آفرود 
آن م��ن را ج��ذب کرد و در ح��ال حاضر 
از این خودرو اس��تفاده مي کنم. من سایر 
مدل هاي کیا را هم مي شناس��م و س��وار 
آنها ش��ده ام. سواري اپیروس را هم خیلي 
مي پسندم. این خودرو بسیار فاخر و وزین 

است و در آن حس امنیت دارم.

نظرتان درباره برند کیا چیست؟
در شرایط فعلي ، برندي است که نیازهاي 
اقش��ار مختلف را تأمین ک��رده و براي هر 
سلیقه اي یک محصول ارائه کرده است از 

ریو تا کادنزا. 

ب�ه نظر ش�ما، معیار خری�د خودروي 
مناسب چیست؟

م��ن معتقدم هر ف��ردي در خرید خودرو 
صرف��اً بای��د ب��ه نیازهایش توج��ه کند، 
متأس��فانه برخ��ي مش��تریان، خ��ودرو را 
نمي شناسند و انتخاب آنها منطقي نیست. 
ب��ه نظر م��ن قب��ل از خرید خ��ودرو باید 
تحقی��ق کرد و قابلیت هاي خودرو را از هر 
جهت س��نجید. وقتي قصد خرید خودرو 
داریم، باید همه نیازها و امکانات خود را با 
خودروي انتخابي مطابقت دهیم از جمله 
ن��وع مکان هاي مورد ت��ردد ، انتظار مان از 
قدرت و شتاب و آپشن هاي خودرو، میزان 
تس��لط در رانندگ��ي و حت��ي باید فضاي 
پارکینگ را ه��م در نظر بگیریم مثاًل یک 
خودروي ون براي یک خانواده پر جمعیت 
بسیار مناس��ب تر از یک خودروي سواري 

کوچک است. 

کیا موهاوي را چگونه مي بینید؟ 
م��ن ای��ن خ��ودرو را ب��ه همه دوس��تانم 
پیش��نهاد مي کن��م. هم پر قدرت اس��ت و 
ه��م اتاق بس��یار راح��ت و محکمي دارد. 
مي توان گفت تنها ایرادش این اس��ت که 
از راحت��ي زیاد در خ��ودرو خوابم مي برد! 
من با موه��اوي در جاده ش��مال تصادف 
ش��دیدي داش��تم. خودروي سواري که از 
پش��ت به من برخورد کرد تقریباً تا شیشه 
جلو آس��یب دید اما خودرو من تنها دچار 

یک آسیب جزئي در سپر شد.

تجرب�ه ش�ما در اس�تفاده از خدمات 
اطلس خودرو چگونه است؟

من از خدمات شرکت بسیار راضي هستم؛ 
هم در خصوص ارائه س��رویس و هم ارائه 
قطعه. تا کنون در هیچ زمینه اي با تأخیر یا 

عملکرد نامناسب مواجه نبوده اند.

سخن آخر شما؟
مي خواهم از مدیران ارش��د اطلس خودرو 
درخواس��ت کنم ک��ه بهترین ه��ا را براي 
ب��ازار ایران انتخاب کنند؛ چه از نظر مدل 
و چ��ه از نظر آپش��ن هاي خ��ودرو چون 
مصرف کنندگان ایراني بسیار فهیم هستند 

و لیاقت بهترین ها را دارند.

ب�ا توج�ه به اينكه من 
اوق�ات  از  بس�ياري 
در س�فر هس�تم، بعد 
از معرفي م�دل 2010 
خ�ودروي موه�اوي 
آف�رود  قابليت ه�اي 
آن م�ن را ج�ذب كرد و 
در حال حاض�ر از اين 
اس�تفاده   خ���ودرو 

مي كنم

منبع:

www.kiamotors.com
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سبقتسبقت

در دهه 70 و 80 میالدي ، بازار خودروهاي 
کار که ش��امل ان��واع کامی��ون، کامیونت، 
ون و میني ون مي ش��ود، ب��ا تعریفي واحد 
و مش��خص روب��ه رو ب��ود؛ چهار چرخ هایي 
جعبه اي ش��کل با ظاهري خشک ، زمخت و 
فاق��د زیبایي که فقط کارب��ري آنها مدنظر 

بود و دیگر هیچ... .
این تعریف تا اواس��ط دهه 90 نیز در مورد 
اینگون��ه خودروه��ا صادق بود ت��ا اینکه از 
نیمه دوم دهه 90 میالدي، طراحان دست 
 به خل��ق خودروهایي کارب��ردي اما زیبا و 
ج��ذاب attractive ش��دند و در واق��ع 
آش��تي زیبای��ي و کارای��ي در ای��ن کالس 

خودرو به طور جدي آغاز شد.
در این بین تولیدکنندگان اروپایي همانند 
رن��و ، س��یتروئن، پ��ژو ، فی��ات و ... ب��ا ارائه 
مدل هایي با پیکره اي جذاب سعي در آشتي 
خانواده ها ب��ا این کالس خودرو داش��تند. 
س��ازندگان آمریکایي همانند فورد ، جي ام 
و کرایس��لر نی��ز در این بین نقش��ي جدي 
ایفا کردند و در آن س��و سازندگان آسیایي 
ب��ا ارائه محصوالتي با طراحي خاص و البته 
شرقي پسند نیز قدم در این راه گذاشته اند. 
در ابتداي راه ، آشتي دو فاکتور طراحي زیبا 
و کارای��ي باال به نظر چندان س��اده نبود اما 
جادوي دس��ت طراحان توانست طي چند 
سال نگرش بسیاري از خانواده ها ، شرکت ها 
و س��ازمان ها را نس��بت به خودروهاي ون ، 

میني ون و mpv تغییر دهد.
در این بین کیاموتورز در سال 1999 اولین 
mpv جمع و ج��ور خود با نام کارنز / روندو 
را ب��ه بازارهاي جهاني معرف��ي کرد. کارنز 

نس��ل اول رقیبي سرسخت براي هیوندایي 
یعني کمپاني خواهر محس��وب مي شد. بد 
نیس��ت بدانید نام روندو از سبکي موزیکال 

گرفته شده بود.
هر چند نسل اول کارنز چندان موفق عمل 
نکرد و در بازارهاي هدف این کالس خودرو 
اس��تقبال باالیي از آن نش��د، اما این اتفاق 
باعث شد تا تیم تحقیقات و طراحي کیا در 
طراحي نس��ل دوم نواقص و ایرادات سري 
 اول را رف��ع ک��رده و خودرویي با طراحي و 
ظاه��ري appearance جذاب تر و البته 

نکات فني قابل توجه معرفي کنند.
در سال 2002 نسل دوم کارنز معرفي شد. 
این مدل با بهره گیري از طراحي جذاب تر ، 
تش��ابه طراحي ظاه��ري انکارناپذیر با کیا 
ریو )م��دل مونتاژي در ای��ران ( به ویژه در 
قس��مت دماغ��ه و پیش��رانه هاي 1800 و 
2000 سي س��ي و آپش��ن هاي باالتر و در 
نهایت سطح خدمات و گارانتي ارتقا  یافته، 
توانس��ت به جایگاه مناسبي هر چند براي 

مدتي کوتاه برسد.
 کارنز نس��ل دوم با نام هایي همچون کارنز 
2 ، کارنز ایکس ترک ، نازا سیترا و کیا کارنز 
یورو در کش��ورهاي اندونزي ، مالزي ، تایوان 

و کره جنوبي به فروش مي رسید.
اما کارنز نسل 3 در سال 2007 میالدي در 
اتومبیل لس آنجلس  نمایش��گاه بین المللي 
معرفي ش��د و همزمان با ش��روع فروش در 
م��دت کوتاهي به رقم سفارش��ات 20هزار 

دستگاه رسید.
هر چند با معرفي اس��پورتیج 2011 بخش 
عظیم��ي از بازار کارن��ز در ایالت متحده به 

اس��پورتیج واگذار شد، اما به دلیل طراحي 
متناس��ب ، امکان��ات رفاهي کام��ل ، هزینه 
نگهداري پایین ، قیم��ت رقابتي و خدمات 
مناس��ب همواره مورد اس��تقبال خانواده ها 
به ویژه در ب��ازار داخلي کره جنوبي و ایالت 

متحده و کانادا بوده است .

نس�ل چهارم ... تفس�یري متف�اوت از 
کارایي

ورود پیتر ش��رایر به عنوان سر طراح ارشد 
را ش��اید بتوان انقالبي ترین اتفاق در طول 

تاریخ کمپاني کیا به حساب آورد .
وي و تی��م همراه��ش با دقت��ي بي نظیر و 
تحلیل موش��کافانه ب��ه خل��ق پیکره هایي 
پرداختند که به رغم گذش��ت چندین سال، 
همچنان جذاب و زیبا و چشم نواز هستند.

خودروهایي همانند س��راتو 2011 ، سورنتو 
2012 ، اپتیم��ا نس��ل جدی��د و در نهایت 
اس��پورتیج هر یک ب��ه مثال های��ي بارز از 
موفقیت تیم دیزاین کیا در دنیاي پر رقابت 

طراحي خودرو تبدیل شده اند.
اما ط��ي س��الیان اخی��ر 2 م��دل کارنز و 
کارنی��وال به ج��ز ی��ک فیس لیف��ت جزئي 
تغیی��رات ج��دي را تجربه نک��رده بودند و 
به نظ��ر مي آم��د که کار روي ای��ن دو مدل 
 به فراموشي سپرده ش��ده است ، اما انتشار 
از   secret photos مخف��ي  تصاوی��ر 
نمونه هاي در حال تست کارنز نسل چهارم 
بس��یاري از تصورات را باطل کرد و عطش 
رس��انه هاي خودرویي را در به دست آوردن 
جدیدتری��ن اطالع��ات از نس��ل جدید این 
مدل بی��ش از پیش تقویت ک��رد . تا اینکه 

چن��دي پی��ش انتش��ار نخس��تین تصاویر 
رس��مي کارنز 2012 و ب��ه فاصله کوتاهي 
پس از آن رونمایي این خودرو در نمایشگاه 
بین الملل��ي خودرو پاری��س 2012، چهره 

جدید این مدل را به همگان نشان داد.
حال س��وال اینجاس��ت... آیا کارنز 2013 
فلسفه طراحي جعبه اي را دگرگون ساخته؟
اولی��ن و مهم تری��ن نکته در نس��ل جدید 

کارنز ، سبک طراحي انقالبي آن است .
خط��وط ، حجم ه��ا و پیکره کل��ي بدنه در 
نهای��ت ظرافت و دقت فرم پردازي ش��ده تا 
ضم��ن ارائه چهره اي نو و متفاوت از نس��ل 
جدی��د ، هوی��ت خانوادگي کی��ا موتورز را 

به راحتي به بیننده منتقل  کند.
 چراغ هاي جلو با حجمي برجسته و کشیده 
در طرفی��ن و گرافیکي جذاب همراس��تا با 
ف��رم متورم ش��ده جل��و پنج��ره و خطوط 
عرضي روي سپر که در نهایت چشم بیننده 
را با فرم هاي ایس��تاده و عمودي مه شکن ها 
میخک��وب مي کن��د، به راحتي چه��ره نافذ 
خان��واده کیا را تداعي مي کند؛ ضمن اینکه 

چاشني اقتدار را به میزان الزم دربردارد. 
ش��رایر در توصیف نس��ل جدید کارنز آن را 
تلفیق��ي هوش��مندانه از طراحي داینامیک 
و پویا و پیک��ره اي عضالني Muscular و 
جذاب همراه با کارایي و چند منظوره بودن 

توصیف مي کند .
به گفته وي، خلق چه��ره اي نافذ و جذاب 
ب��راي خودروی��ي ک��ه زماني ب��ه جعبه اي 
چهارچ��رخ مش��هور ب��وده، از مهم تری��ن 
چالش ه��اي تی��م طراح��ي کیا محس��وب 
مي شد ؛ ضمن اینکه طراحي فضاي داخلي ، 

چیدم��ان صندلي ها ، افزایش هوش��مندانه کارنز .... تلفيقی متفاوت از زيبايي و کاربرد
فضاي ب��ار و نحوه دسترس��ي به قس��مت 
عقب در کنار آپشن هاي مورد نیاز مشتري 
از اولویت هاي تیم طراحي – مهندس��ي ما 

محسوب مي شد.
 لذا در کنار ش��رایر، گرگوري جویالم مدیر 
طراح��ي اروپا کی��ا نیز وارد ماجرا ش��د تا 
دیدگاهي کامل ت��ر از یک mpv  جذاب و 

کاربردي را به تیم بدهند . 
به گفته وي، در کالس mpv زیبایي بدون 
در نظر گرفت��ن کارایي و چند منظوره بودن 
هیچ ارزش��ي ن��دارد؛ چرا که ه��دف اصلي 
خری��داران از انتخاب ای��ن کالس خودرو ، 
راحتي حمل سرنش��ین و بار است. از سوي 
دیگ��ر اس��تانداردهاي امروزي بخش��ي از 
محدودیت هایي بود که همواره از مانورهاي 
طراح��ي  و  مهندس��ي  اعض��اي  آزادان��ه 
مي کاس��ت پس چندان عجیب نیس��ت که 
به گفته وي یکي از سخت ترین کالس هاي 
خودرویي دنیا براي طراحي و مهندس��ي را 

انواع ون ها و mpv  ها بدانیم .
در نم��اي جانبي کارنز خطوط ش��خصیتي 
بارزي ک��ه روي پروفایل جانبي خودرو فرم 
گرفته اس��ت، در هماهنگ��ي با نماي عقبي 
ساده، ش��یک و جذاب به همراه چراغ هاي 
بادامي ش��کل که کاراکت��ري پویا و خندان 
را ارائه مي دهد، بخش��ي دیگر از هنر دست 

طراحان و خالقیت مهندسان کیاست.
فض��اي  چیدم��ان  چگونگ��ي  طراح��ان، 
داخل��ي کارنز را به عنوان بخ��ش مهمي از 
فعالیت هاي خود مد نظر داشته اند و در ارائه 
اس��تایلي جذاب ، با تناسبات منطقي و فارغ 
از هرگونه ش��لوغي بصري و البته کاربردي 
به نظر موفق عمل کرده اند. نماي پانوراماي 
س��قف ، نوار کرومي زیر شیش��ه جانبي که 
خط ش��خصیتي خودرو را با ریتمي س��اده 
ام��ا مهی��ج exciting تا بخ��ش انتهایي 
شیش��ه عقب کشانده اس��ت و پوزه کشیده 
خودرو که ترکیبي از ش��خصیت اسپرت و 
جوان پسند رامعرفي مي کند، همگي از رموز 

موفقیت نسل جدید کیا کارنز است. 

طراحی و کابین
بد نیس��ت بدانید طول و ارتف��اع کارنز در 
نس��ل جدید به می��زان 20 و 40 میلی متر 
کاه��ش یافت��ه، اما ب��ه لط��ف افزایش 15 
فاصل��ه  و  ع��رض  در  50میلی مت��ری  و 
بی��ن دو مح��ور و البته، ف��رم رو به جلوی 
کابی��ن، حال فضای به مراتب بیش��تری در 
اختیار سرنش��ینان قرار دارد. کارنز کیا در 
پیکربن��دی 5 یا 7 سرنش��ین ارائه خواهد 
شد و برای افزایش تطبیق پذیری و کارایی 
خودرو، صندلی سرنشین جلو به سمت جلو 
تا می ش��ود و ردیف دوم، متش��کل است از 
3 صندلی تاش��وی هم ان��دازه. در مدل های 
7 نفره نیز ردیف س��وم صندلی ها درصورت 
عدم نیاز، به نس��بت 50/50 تا می ش��ود و 

به ص��ورت تخت، در کفی قس��مت بار جای 
می گی��رد. کارن��ز جدی��د بس��ته ب��ه مدل 
انتخاب��ی، به صورت اس��تاندارد با سیس��تم 
تهویه دس��تی یا خودکار، ب��ا هواکش های 
قس��مت عقب ارائه خواهد شد. درضمن، به 
لطف محفظه های متعدد بار )کش��ویی زیر 
صندلی، جعبه ای زیر کفی، جعبه ای داخل 

کنس��ول میانی و گود رودری ها(، می توانید 
اش��یا و اقالم مختلف را با خ��ود در کابین 

حمل کنید.
کارن��ز جدید را می ت��وان ب��ا صندلی های 
مجه��ز به سیس��تم گرمایش��ی ردیف اول 
و دوم س��فارش داد. در لیس��ت آپشن های 
مدل های مجهزتر نی��ز صندلی های بادخور 
جل��و، با تنظیم برقی بالش��تک ها و محافظ 
خ��ودکار س��تون فقرات به چش��م می آید. 
خری��داران همچنی��ن در ص��ورت تمای��ل 
می توانن��د فرم��ان را با گرم ُک��ن و صفحه 
 TFT LCD نش��انگرهای پش��ت آن را ب��ا 

4,2 اینچی سفارش دهند.

ایمنی فعال و غیرفعال
س��اختار بدنه جدید و مستحکم نسل سوم 
mpv کامپک��ت کیا موت��ورز با جدیدترین 
تکنیک ه��ای طراح��ی با کم��ک کامپیوتر 
)CAD( مهندس��ی ش��ده و با درصد بسیار 
باالی فوالد مس��تحکم ب��ه کار رفته در آن 
ک��ه تضمین کننده اس��تحکام باالی خودرو 
با کمترین وزن ممکن اس��ت، کارنز جدید 
مطمئن��ا موفق به دریافت 5 س��تاره  ایمنی 
تصادف از موسس��ه EuroNCAP خواهد 

شد.
جدیدترین سیس��تم های ایمنی فعال ارائه 
ش��ده در کارنز 2013 عبارتند از: سیس��تم 
 )LDWS( هش��دار خ��روج از خط مس��یر
 و سیس��تم همیار پ��ارک موازی ی��ا دوبل 
)PPAS LDWS( به وس��یله یک دوربین 
ویدئوی��ی رو ب��ه جل��و، موقعی��ت خودرو 
را در مقایس��ه ب��ا خط��وط مس��یر کنترل 
ک��رده، درص��ورت خ��روج ناخواس��ته آن 
 60 از  باالت��ر  س��رعت های  در  مس��یر  از 
کیلومت��ر در س��اعت، ب��ه راننده هش��دار 
ه��م   PPAS می ده��د.   Warning 

به ص��ورت خ��ودکار فضای خال��ی پارک را 
مورد بررس��ی قرار می دهد و درصورتی که 
فضای م��ورد نظر را از نظر ابعاد، مناس��ب 
 تش��خیص ده��د، ب��ه کمک سنس��ور های

ultrasonicu و کامپیوت��ر آن-   
بورد کنترل فرمان را در دس��ت می گیرد تا 
خودرو را پارک کن��د. در این میان، راننده 

تنه��ا پ��دال گاز و ترمز را کنت��رل می کند! 
دوربین دید عقب آپش��نال، چراغ جلوهای 
زنون HID، چراغ های LED مخصوص روز 
و چراغ های LED آپشنال عقب هم از دیگر 

امکانات ایمنی کارنز جدید هستند.

موتور و گیربکس
KIA برای کارنز جدید 4 پیش��رانه بنزینی 
و دی��زل درنظ��ر گرفته اس��ت. موتورهای 
 U2 توربودی��زل هر دو از ن��وع 1,7 لیتری
هس��تند که ب��ه لط��ف بهینه س��ازی های 
اعمال ش��ده و بهره گیری از سیستم استاپ/ 
اس��تارت هوش��مند کی��ا، ISG، 19 درصد 
پاک ت��ر از نمونه های ب��ه کار رفته در کارنز 
نس��ل دوم خواهن��د بود. ای��ن واحد در دو 
س��طح قدرت 113 و 134 اس��ب بخاری، 
با بیش��ینه گش��تاوری برابر با 260 و 330 
نیوت��ن متر روی کارن��ز 2013 قرار خواهد 
گرفت. در طرف مقابل، پیش��رانه های 1,6 

و 2,0 لیت��ری بنزین��ی ه��ر دو مجه��ز به 
س��امانه تزریق مس��تقیم س��وخت هستند 
و ب��ه ادعای کیا، در هر ش��رایط عملکردی 
قدرتمن��د را ب��ا کمتری��ن می��زان مصرف 
س��وخت به نمایش خواهند گذاشت. موتور 
بنزینی پایه ب��رای کارنز های 2013 از نوع 
1,6 لیت��ری Gamma GDI اس��ت ک��ه 
133 اس��ب بخار ق��درت تولید می کند. آن 
دس��ته از خریدارانی هم که با این سطح از 
قدرت راضی نمی شوند، می توانند واحد 2,0 
لیتری Nu را سفارش دهند که توان تولید 
174 اسب بخار قدرت و بیشینه گشتاوری 

برابر با 211 نیوتن متر را دارد.
در کارن��ز 2013، وظیف��ه انتق��ال ق��درت 
برعهده گیربکس های 6 سرعته ای است که 
در مسافرت های شهری و ترافیک سنگین، 
عملکردی چاالک را برای خودرو به ارمغان 
می آورن��د و در س��رعت های ب��االی جاده، 
تضمین کننده یک سواری راحت و در عین 
ح��ال، اقتصادی هس��تند. ب��رای مدل های 
نی��ز  توربودی��زل  و  بنزین��ی  قدرتمند ت��ر 
 ،automatic گیربکس 6 سرعته خودکار
با قابلیت تعویض دستی از طریق اهرم های 

پشت فرمان قابل سفارش خواهد بود.

شاسی و سیستم ترمز
کارن��ز جدید ب��ه لطف مهندس��ی بی نقص 
شاس��ی، هندلینگ و پای��داری عالی دارد و 
از کیفیت سواری بسیار باالیی بهره می برد. 
برق��ی رک-اند-پینیون  فرم��ان  سیس��تم 
MDPS کارن��ز 2013 مجهز به سنس��ور 
ترکیبی گشتاور/ زاویه بوده، راننده می تواند 
ارتفاع و فاصله غربیلک آن از خود را تنظیم 
FlexSteerTM جدید  کن��د. سیس��تم 
کیا نیز بس��ته به ش��رایط رانندگی )عادی، 
اس��پرت و راح��ت(، رانن��ده را در کنت��رل 
خودرو کمک می کند. سیس��تم ترمز کارنز 
2013 در حالت استاندارد از نوع چهار چرخ 
دیس��کی )منفذدار در چرخ های جلو( است 
و سیس��تم های کمکی نظیر ترمز ضد قفل 
)ABS(، سیستم توزیع الکترونیکی نیروی 
 )EBA( و ترمز اضط��راری )EBD( ترم��ز

پشتیبان آن خواهند بود.
کیا بس��ته به س��لیقه خری��دار، کارنز را بر 
چرخ ه��ای آلی��اژی 16، 17 ی��ا 18 اینچی 

سوار می کند.
ب��ه عقیده ش��رایر، در طراح��ي محصوالت 
کیا ش��ما با شخصیتي صادق ، جذاب و نافذ 
روبه رو هستید که ضمن برانگیختگي حس 
اطمینان و راحتي نش��ان از افق هاي روشن 
پی��ش رو دارد و تمامي این اهداف تنها در 
یک هدف نهفته اس��ت؛ کار گروهي و تفکر 

مشتري مداري به روز.

شراي��ر در توصيف 
نسل جديد كارنز آن را 
تلفيقي ه��وشمندانه 
دايناميك  طراحي  از 
پيكره اي  و  پوي��ا  و 
جذاب  و  عضاني 
و  كارايي  با  همراه 
چند من���ظوره بودن 

توصيف مي كند

نوشته:
علی رضا محمدزاده
کارشناس فروش
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سبقت سبقت

تولی�دي  خودروه�ای  می�ان  در 
کیاموتورز، کیا س�ول اولین خودروي 
ک�راس اووري)CUV( اس�ت ک�ه ب�ا 
ب�رای مخاطبان  نمادین  طراح�ي ای 
هدف خود عرضه ش�ده است . توجه 
زیادي که به طراح�ي منحصر به فرد 
و کارک�رد تکنولوژی�ک ای�ن خودرو 
ش�ده، تجربه یک رانندگي لذتبخش 
را به ارمغان مي آورد. در این ش�ماره 
و ش�ماره آتی خبرنام�ه، قصد داریم 
به بررسی فرآیند ورود این خودرو به 

بازار آمریکا بپردازیم: 
 در این شماره به استراتژی های اولیه ورود 
به بازار ش��امل  فرآین��د بخش بندی بازار ، 
انتخاب مخاطبان هدف و تعیین استراتژی 

ورود به بازار پرداخته شده است.

ش�رکت کیا موتورز س�ه عامل را در 
جه�ت ورود خودروي س�ول به بازار 

آمریکا مد نظر قرار داد :
1. ضرورت به دست آوردن مشتریان جدید 

با تمرکز بر بازار هدف مشتریان جوان
2. گسترش سریع بازار خودروهاي کراس 

اوور در آمریکا 
شناس��اندن   و    اش��اعه  ض��رورت   .3
Declare برن��د کی��ا از طری��ق معرفي 

خودروهاي جذاب و منحصر به فرد
از الزام��ات اولیه جه��ت ورود به بازارهای 
جدی��د، ش��ناخت مخاطبان آن ب��ازار و 
انتخ��اب گروه هدف اس��ت که ش��رکت 
کیا موتورز برای ای��ن کار گروه جوانان و 
جوان دل ها را به عن��وان مخاطبان هدف 

قرار داد . این گروه خریداران از بازار هدف، 
اگر اولین خرید آنها از کیا باش��د قابلیت 
باالی��ي براي وفادار ماندن ب��ه برند کیا را 

دارند. 
1. ضرورت به دست آوردن مشتریان جدید 

با تمرکز بر بازار هدف مشتریان جوان
 ب�رای مش�خص ک�ردن ب�ازار هدف 
خ�ودرو س�ول در آمری�کا، تقاضاي 
خودروه�اي CUV در بازار و تقاضاي 
بازار هدف از صنعت خودرو بررس�ی 
شدکه در شکل شماره یک ارائه شده 

است:
 1,1 تمایالت بازار:

جه��ت برنامه ری��زی بهب��ود خ��ودروی 
س��ول ابت��دا ویژگی ه��ای نس��ل جوان 
)گروه مخاطبان ه��دف ( و  تمایالت بازار 
sentiment در ارتب��اط با خودروهای 
CUV بررس��ی ش��د. در این بررس��ی ها 
ویژگی های��ی چ��ون رده س��نی ، حج��م 
جامعه ، عادات مص��رف تکنولوژیکی آنها ، 
ویژگی های روانشناختی و جامعه شناختی 

آنها مطالعه شد.

پس از انجام مراحل فوق برنامه ریزی 
جه�ت بخش بن�دی ب�ازار ، انتخ�اب 
مخاطبان هدف و تعیین اس�تراتژي 

بازار آغاز شد:
بازار نسل جوان آمریکا به 6 گروه مختلف 

تقسیم شد :
1.  افراد جوینده ارزش که جوان ترین ها و 
با کمترین فراواني در جامعه جوان آمریکا 
محسوب می ش��دند و برایشان مهم ترین 

نتاي�ج  ب�ه  توج�ه  ب�ا 
تحقيق���ات مش�تريان 
س�ه گروه از نسل جوان 
گروه A كه خودرو س�هم 
بيش�تری از زندگی آنها 
را ب�ه خ�ود اختص�اص 
می داد ، ع�����اقه مندان 
ب�ه كي�ا و »عاقه من�دان 
ب�ه كانس�پت طراح�ی 
خودرو سول« به عنوان 
مخاطبان ه�دف انتخاب 

شدند

از الزام�ات اوليه جهت 
بازاره�ای  ب�ه  ورود 
جدي�د، ش�ن����اخت 
مخاطب�ان آن ب�ازار و 
انتخ�اب گ�روه هدف 
اس�ت ك�ه ش�ركت كيا 
موت�ورز ب�رای اي�ن 
جوان�ان  گ�روه  كار 
ب�ه  را  و جوان دل ه�ا 
عنوان مخاطبان هدف 

قرار داد 

ویژگ��ی در انتخاب خ��ودرو طراحی آن 
است.

2.  مادرهای جوان که برایشان مهم ترین 
ویژگ��ی در انتخ��اب خ��ودرو، ایمنی و 
جاداری فض��ای داخلی خودرو اس��ت و 
قیمت نقش تاثیرگذاری در انتخاب آنها 

دارد.
3. متخصصان که بیشتر از سایرین خرید 
مي کنند ، بیشتر دوست دارند رفتار مردانه 
داشته باشند و اغلب اقشار تحصیل کرده و 

بسیار عالقه مند به خودرو هستند .
4. اقشاري که جزء قشر کم درآمد بوده و 
کمترین هزین��ه را برای خودرو پرداخت 
می کنند ام��ا تمایل به حفظ ظاهر دارند 
پارامتره��ای مصرف س��وخت و قیمت ، 

پارامترهای تاثیرگذار برای ایشان در خرید 
خودرو است.

5. اف��راد خودنما که تمایل به به کارگیري 
تکنول��وژي دارن��د و هزین��ه بیش��تري 
ب��راي خ��ودرو پرداخت مي کنن��د، آیتم 
لوکس بودن برای آنها مهم ترین پارامتر در 

خرید خودرو است.
6. اف��راد متفاوت که ای��ن افراد مدل هاي 
عامه پس��ند را انتخاب مي کنند و کمتر از 

سایرین به برند کیا عالقه مند هستند.

 انتخاب مخاطبان هدف 
ب��ا توجه ب��ه نتایج تحقیقات مش��تریان 
سه گروه از نسل جوان گروه A که خودرو 
س��هم بیش��تری از زندگی آنها را به خود 
اختص��اص می داد ، عالقه من��دان به کیا و 
»عالقه مندان به کانسپت طراحی خودرو 
س��ول« به عنوان مخاطبان هدف انتخاب 
ش��دند. از ویژگی های ای��ن گروه می توان 
 practicalبه پیش��رو بودن ،  اهل عمل
بودن ، قانع بودن و اس��تقالل و فردگرایی 

آنها اشاره کرد.
 در ای��ن مرحل��ه از انتخاب گ��روه هدف 
یک نم��ودار ح��اوی جزئی��ات دقیقی از 
ویژگی های مش��تریان به منظور شناختن 
نیازه��ا و انتظارآنه��ا از خودروهایش��ان 

طراحی شد: 

 پ�س از مش�خص کردن مخاطب�ان 
هدف، نوبت به استراتژی های ورود به 

بازار رسید:
که ب��ر اس��اس تحلیلهاي انجام ش��ده و 

مفاهی��م موقعیت یابي بازار” رفتن فراتر از 
جعبه” 1 نام گرفت.

در ای��ن ط��رح جعبه ، نمادی از س��نت و 
پیروی compliance از سنت ها، امنیت 
اساسی خانه و والدین و فرزند قلمداد شد. 
به همین منظور هدف وارد شدن به مرحله 
دیگ��ري از زندگي براي کش��ف جامعه ، 
فرصت هاي جامعه و دستیابي به موقعیت 
مالي واقعي ب��ا توجه ب��ه ویژگی هایی از 
مخاطبان هدف همچون جاه طلبی آنها و 
توجه به خاص بودن ومنحصر به فرد بودنشان 

در نظر گرفته شد.
در این راس��تا س��ول به عنوان خودرویی 
قلم��داد می ش��ود که ب��ه اف��راد کمک 
می کن��د تا زندگ��ی را طب��ق میل خود 
 س��پری کنن��د و از نظر ش��رایط قیمت ،  

تکنولوژی Technology و طراحی از 
سایر رقبایش در بازار پیشی می گیرد. بر 
اس��اس تحلیلهاي فوق کیا موتورز برای 

ورود به بازار آمریکا شعار 
”سبک جدید حرکت” 2را برای ارتباط با 

مخاطبان خود برگزید.
 در ش��ماره بعدی خبرنام��ه به جزئیات 
اس��تراتژی ورود خودرو س��ول ب��ه بازار 

آمریکا خواهیم پرداخت .

1-go beyond the box
2-a new way to roll

منبع: 

kia academy

نگاهي عميق تر به فرآيند ورود سول به بازار آمريكا
گردآوری
و ترجمه:
آتوسا کیازر
سرپرست
روابط عمومی

بخش اول

میزان تقاضای خودرو cuv در میان جوانان در سال های 2004 تا 2011
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سابقه فروش خودروهای برتر در این بخش مطالعه و به شرح زیر تحلیل گردید

Dodge Caliver 
)Launched in ’06(         120.000

Chevy HHR 
)Launched in ’05(           110.000

Chrysler PT Cruiser 
)Launched in ’00(         105.000

Toyota Matrix           
)Launched in ’02(           70.000

Pontiac Vibe 
)Launched in ’02(         50.000
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پرفروشترین خودروهای CUV در سال 2007 هدفگذاری برای جوانان میزان تقاضای خودروهای کالس CUV در آمریکا
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چگونه سرمايه گذار زمان خود باشيم؟
گردآوري 
و ترجمه:

 مریم مللي 
 کارشناس 

منابع انساني  

دانش مدیریت زمان، موضوعي است که 
مي تواند کمک شایاني به افراد در تمامي 
س��طوح نماید. همانطور که ش��یوه هاي 
گوناگوني ب��راي مدیریت زم��ان وجود 
دارد،  ش��اید یکي از شیوه هاي موفق در 
این حوزه، نگاه کردن به موضوع زمان به 

عنوان یک سرمایه است. 
اگرچه زمان س��رمایه ارزشمندي است 
اما تمام شدني است و تنها کساني که از 
لحظه لحظه این س��رمایه در راه سعادت 
و کم��ال خویش بهره گیرند، در آینده و 
در بخش هاي پایاني عمر گرفتار حسرت 
نخواهند ش��د. در بی��ن همه  منابعي که 
در اختی��ار داریم، زمان ب��ا  ارزش ترین 
آنها اس��ت ولي، به ان��دازه  اهمیت خود 
از جای��گاه و منزلتي بر خوردار نیس��ت. 
علت بیشتر شکس��ت هاي جبران ناپذیر  
زندگي فردي personal life، کاري 
و اجتماع��ي ما  حاصل اس��تفاده نکردن  
مطلوب از زمان است. در دنیاي انساني 
هیچ چی��ز مهم ت��ر و باارزش ت��ر از زمان 
نیست؛ تنها سرمایه اي است که مي توان 
از طری��ق آن همه چیز به دس��ت آورد، 
ول��ي با همه چیز نمي ت��وان لحظه اي از 
آن را ب��ه دس��ت آورد. آی��ا تاکنون فکر 
کرد ه اید که زمان محدود است و با تیک 
تیک س��اعت، هر لحظه  کمت��ر وکمتر 
مي شود؟ تنها در س��ایه مدیریت بهینه 
بر زمان اس��ت که مي توانیم به آرزوها و 

خواسته هاي خود برسیم. 

زندگي و توانایي هاي ش��ما، همان نقطه 
س��رمایه گذاري براي شماست؛ نقطه اي 
که ش��ما را به موفقیت خواهد رس��اند. 
پس بدانی��د که چ��ه مي خواهید و چه 

مي توانید انجام دهید. 
زندگ��ي زماني جریان پی��دا مي کند که 
شما اهداف خود را شناخته باشید. یکي 
از  بهتری��ن راه ها  best ways براي 
تعیین اهداف، عالمت زدن در کنار چک 
لیس��ت از آنچه که خواهان آن هستید، 
است. در مرحله بعد 10 هدف برتر خود 
را مش��خص کرده و در جای��ي که قابل 
دیدن اس��ت بگذارید. ت��ا زماني که کار 
مهم تر و ب��ا درجه   اولوی��ت باالتر مانده 
اس��ت، دس��ت به کارهاي کم اهمیت تر 
نزنی��م. در واقع مدیریت زم��ان معادل 

فرمول زیر است: 
مدیریت زم��ان = هدف گذاري + تعیین 

اولویت + رعایت اولویت 
 چش�م اندازي روشن براي زندگي 
خود ترس�یم کنید: چش��م انداز شما 
ط��رح کلي منحص��ر به فرد ش��ما براي 
مدیریت موثرتر زمان و زندگي ش��ادتر 

است. 
 گاه�ي اوقات از برنامه ریزي رو به 
عقب اس�تفاده کنید: معموال تمامي 
برنامه ه��اي م��ا رو به جلوس��ت   که  این 
برنامه ها براي اهداف ساده و کوتاه مدت 
مث��ل گذران��دن تعطیالت ی��ا خریدن 
مبلمان جواب مي دهد اما براي رسیدن 
ب��ه اه��داف پیچیده تر مانند بازس��ازي 
منزل ی��ا یافتن ش��غل جدی��د کارایي 
ن��دارد. مش��کل برنامه ریزي ه��اي رو به 
جلو، تمرکز آنها بر رفتار و عمل اس��ت. 
اما برنامه ریزي هاي رو به عقب بر نتیجه 
متمرکز اس��ت. به همین دلیل ساختار 
الزم براي انج��ام کارها را در زمان الزم 
و به ترتیب درست امکان پذیر مي کند. 

 منظ�م باش�ید: بي نظم��ي، بهای��ي 
مدیری��ت   باب��ت   اف��راد  ک��ه  اس��ت 
management ضعی��ف زمان خود 
مي پردازن��د. براي این کار س��عي کنید 
براي هر چیز مکاني را اختصاص دهید. 
در همین راس��تا می��ز کار خود را تمیز 
نگه دارید، زیرا میز کار ش��ما بازتابي از 
ذهنتان است. اگر ذهني نا آرام و آشفته 
داری��د، در نح��وه نگه��داري از محیط 

اطرافتان آن را نشان خواهید داد. 
 بر تنبلي خود غلب�ه کنید: گاهي 
اوق��ات تعلل نش��انه یک تن��ش دروني 
است که به شما اجازه مي دهد از میزان 
اضطراب خود بکاهید. به هر حال گاهي 
تنبلي بیش از حد آزاردهنده مي ش��ود. 
چ��ون نه تنها زمان را از بین مي برد بلکه 

زم��ان همانن��د ی��ک تیر از کم��ان رها 
ش��ده اس��ت ک��ه هرگ��ز بازنمي گردد. 
حتم��ا اف��راد زی��ادي را مي شناس��ید 
مت�ف��اوت  بخ�������ش ه��اي  در   ک��ه 
 اقتصادي Economic سرمایه گذاري 
ج��اي  ب��ه  ش��ما  ح��ال  کرده ان��د، 
سرمایه گذاري با پول، به سرمایه گذاري 
با محوریت زمان فکر کنید. زمان دقیقا 
مانند س��رمایه است. ش��ما مي توانید با 
دق��ت، زمانتان را س��رمایه گذاري کنید 
و در آین��ده بهره خوب��ي از این موضوع 
ببرید. همین زمان که ش��اید س��اده به 
نظر برسد، مي تواند زندگي شما را بسازد 

یا نابود کند. 
البته  این نکته را نباید از نظر دور داشت 
ک��ه زمان منبعي محدود اس��ت. ش��ما 
مي توانید در مخارج خ��ود صرفه جویي 
کنید و پ��ول باقیمان��ده را جایي دیگر 
س��رمایه گذاري کنید، ام��ا هر گونه کار 
کنید، ش��ما بیش��تر از 24 س��اعت در 
ی��ک روز زمان ندارید و مهم این اس��ت 
که چگونه و ب��ا چه هدفي زمان خود را 

سپري مي کنید. 
مزایاي استفاده درست از زمان، بي شمار 
اس��ت. اف��رادي که وقت خ��ود را تحت 

کنترل دارند:
 کار بیشتري انجام مي دهند.

 تن��ش کمت��ري را در زندگ��ي خود 
تجربه مي کنند.

 روابط اجتماعي سنجیده تري دارند.

عواقب بدي مانند از دس��ت دادن شغل، 
از بی��ن رفت��ن س��المتي و ... را در پ��ي 

خواهد داشت. 
 ن�ه گفت�ن را تمرین کنی�د: وقتي 
کارهایي باالتر از توان خود را مي پذیرید 
در واق��ع خ��ود را مس��تعد ناکام��ي و 
ناامیدي ساخته اید، اما وقتي »نه« گفته 
و روي ح��رف خود بمانید، بس��یاري از  
از  احساسات  Emotions آزاردهنده 

شما دور خواهند شد.
وقت ش�ناس باش�ید: خوش قول��ي و 
وقت شناس��ي یک��ي از اصول اساس��ي 
در مدیری��ت زمان اس��ت. انس��ان هاي 
وقت شناس شانس موفقیت را براي خود 

به ارمغان مي آورند. 
از  م�داوم  بازنمای�ي  و  بازبین�ي   
عملکرد خود داش�ته باشید: مشغله 
 Details  زیاد، ش��ما را در جزیی��ات
زندگي گم مي کند. ممکن اس��ت ش��ما 
نتوانی��د تصویر اصل��ي زندگي را ببینید 
و درک کنی��د، چ��ون در جزئیات غرق 
ش��ده اید. ب��ه همین خاطر بهتر اس��ت 
زماني را ب��ه فکر کردن اختصاص دهید. 
ای��ن زم��ان مي تواند در قال��ب عبادت، 
مدیتیش��ن یا نگاه��ي به هفت��ه اي که 
گذش��ت، باشد. مهم این است که زماني 
را ب��راي فکر اختص��اص دهید و در آن 
زمان به  این موضوع فکر کنید که جهت 
زندگي شما به کدام سمت و سو خواهد 
ب��ود و در نهای��ت مي خواهی��د به کجا 
برسید. مدیریت زمان فرایندي پویاست؛ 

 نس��بت به خ��ود و زندگي احس��اس 
بهتري دارند.

 وق��ت کافي براي انجام کارهاي مورد 
عالقه شان را پیدا مي کنند.

اکنون ش�یوه هاي مدیریت زم�ان را از 
نظر مي گذرانیم، به یاد داشته باشید که 
تغییر عادات کهنه زندگي، زمان زیادي 
را مي طلبد، پس صبور باش�ید؛ چرا که 
در پایان به آنچه خواس�تار آن هستید 

دست خواهید یافت:
  اف�کار و برنامه هایت���ان را روي 
 کاغ�ذ بیاوری�د: کارشناس��ان همواره  
توصی��ه  recommend مي کنند که 
مس��ائل با اهمی��ت را یادداش��ت کنید. 
شما با اسیر کردن اندیشه هایتان در دام 
کاغذ یا حت��ي صفحات کامپیوتر، باعث 

آزادي انرژي خالقتان خواهید شد. 
 معن�اي کارب�ردي زم�ان را درک 
کنی�د: اگر خواستار مدیریت بهتر زمان 
خود هستید، در ابتدا باید بفهمید زمان 

چه معنا و مفهومي براي شما دارد. 
 اهداف و انگیزه هاي خود را تعیین 
کنی�د و نق�اط ق�وت و توانایي هاي 
خ�ود را بیابی�د: در واق��ع ای��ن نقطه 
شروع کار شماس��ت. شما باید به دنبال 
ش��ناخت نقاط قوت و توانایي هاي خود 
باش��ید. به این فکر کنی��د که در زندگي 
چ��ه چیزهایي براي ش��ما مهم اس��ت 
و نقط��ه تالق��ي بی��ن اهداف ش��ما در 

سیستمي که اگر کنترل و بازبیني نشود 
از هم خواهد پاش��ید. پ��س براي حفظ 
زایندگ��ي آن باید مرتبا بازبیني ش��ود. 
پیشنهاد مي شود از بازبیني هاي روزانه و 
هفتگي اس��تفاده کرده و سالي یک بار را 
نیز به بازبیني ارزش ها و چشم اندازهاي 

خود اختصاص دهید.
 مدیری�ت اس�ترس را فرام�وش 
نکنید: به یاد داشته باشید که استرس 
و تن��ش بی��ش ازح��د سیس��تم ایمني 
ب��دن ش��ما را از کار انداخت��ه و دیر یا 
زود این سیس��تم معیوب ش��ما را دچار 
بیماري ه��اي زی��ادي خواهد ک��رد. در 
همین راس��تا آرامش داشته و از زندگي 
خود  ل��ذت  enjoy ببری��د. مهم تر از 
هم��ه آنکه کتاب ه��اي مفی��د بخوانید. 
خوان��دن کتاب هاي خوب و ارزش��مند، 
مي تواند دید ش��ما را نس��بت به دنیا باز 
کند و ش��ما زندگ��ي را از دید جدیدي 
ببینید. در مقابل این زاویه دید مي تواند 
به شما به اس��تفاده هرچه بهتر از زمان 

کمک کند. 
 در اینجا یک��ي از تکنیک هاي مدیریت 
زمان که ش��اید نگاهي گذرا به آن خالي 

از فایده نباشد را از نظر مي گذرانیم:
بر اس��اس نظ��ر لوئیس قبل از ش��روع 
ه��ر کاري که مدت��ي از زمان را به خود 
اختصاص مي دهد، این سؤاالت را مطرح 

کنید:
1- آیا الزم اس��ت ای��ن کار حتماً انجام 
ش��ود؟ اگ��ر ای��ن کار انجام نش��ود چه 
تأثی��ري بر اهدافمان مي گذارد؟ اگر این 
کار انجام نش��ود عواق��ب آن در زندگي 
ش��غلي ش��ما چیس��ت؟ پاس��خ به  این 
س��ؤاالت مي تواند ش��ما را در انجام کار 

مصمم تر یا منصرف کند؟ 
2- آیا من ملزم به انجام دادن آن هستم؟ 
ممکن است شما این را به دیگري تفویض 
کنید؟ اگر فقط انجام کار توس��ط ش��ما 
باید صورت گیرد، ممکن اس��ت به تعویق 

انداختن باعث تلف کردن وقت باشد. 
3- آی��ا مي توان��م ای��ن کار را به تعویق 

بیندازم؟
4- آیا من باید مستقیم این کار را انجام 

دهم؟
اگر پاس��خ شما به  این س��واالت مثبت 

است، حتماً شروع کنید.

 منابع: 

 www.life optimizer.com. How
 to manage time by thinking
 like an investor 
مدیریت زمان. )1388(. پامالدود و ساندیم. 
مترجم ربابه امیري. انتشارات سپید و 
انتشارات ابوعطا. 

زندگ�ي زم�����ان�ي 
جري�ان پي�دا مي كن�د 
كه ش�ما اه�داف خود 
را ش�ناخته باش�يد. 
يك�ي از بهترين راه ها 
ب�راي تعيي�ن اهداف، 
عام�ت زدن در كن�ار 
چ�ك ليس�ت از آنچ�ه 
خواه�ان آن هس�تيد، 

است

 بي نظمي بهايي اس�ت 
كه افراد بابت مديريت 
ضعي�ف زم�ان خ�ود 
مي پردازند.ب���راي 
اي�ن  كار س�عي كني�د 
ب�راي هر چي�ز مكاني 
را اختص�اص دهي�د. 
در همي�ن راس�تا مي�ز 
كار خ�ود را تمي�ز نگه 
داري�د زي�را مي�ز كار 
شما بازتابي از ذهنتان 

است
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 شرکت اطلس خودرو به منظور ارائه هرچه 
بهت��ر خدمات ب��ه خریداران و مش��تریان 
خود و در راس��تای توسعه شبکه سراسری 
عاملیت ه��ای مجاز ش��رکت، ماه گذش��ته 
2 عاملی��ت مجاز ف��روش و خدمات پس از 
فروش این ش��رکت را در شهرهای همدان 
و ته��ران راه اندازی کرد. این 2 مراس��م به 
ترتیب در روزهای پنجش��نبه 30 ش��هریور 
و چهارش��نبه  5 مهرماه با حضور جمعی از 
مدیران، همکاران ش��رکت اطلس خودرو و 
همچنین  برخی مس��ئوالن استان ها برگزار 
ش��د و بدین ترتی��ب، ف��روش محصوالت 
کیاموت��ورز و س��رویس دهی ب��ه دارندگان 
خودروهای کیا از س��وی این 2 نمایندگی 

آغاز شد.

کار  و  کس�ب  ب�ه  معتب�ر،  برنده�ای 
منطقه ای جان می دهند

مراسم نخس��ت افتتاح عاملیت مجاز 342 
کی��ا موت��ورز در همدان بود ک��ه عصر روز 
پنجش��نبه 30 شهریورماه با حضور جمعی 
از همکاران ش��رکت اطلس خودرو و اعضا 
و پرس��نل داخلی این عاملیت در محل این 
عاملیت، واقع در خیابان 17 ش��هریور، پل 

هوایي، نمایندگي گواه سابق برگزار شد.
در ابتدای مراس��م آقای حمیدرضا علیزاده، 
مدی��ر عاملیت ت��ازه تاس��یس کیاموتورز 
بع��د از خیرمق��دم ب��ه حاضران، ب��ه بیان 
دیدگاه های خود پرداخت. ایش��ان با اعالم 
اینکه احس��اس نیاز به خودرو های جدید و 
رویک��رد متمایز بودن، موجب گرایش مردم 
ب��ه خرید خودرویی با کیفیت و مناس��ب با 
درآمد آنها ش��ده اس��ت، گفت: »با توسعه 
صنعت خودروسازی و رقابت تنگاتنگی که 
بین ش��رکت های خودروسازی در جهان و 

کش��ورعزیزمان ایران وج��ود دارد، 2 نکته 
مه��م خودنمایی می کند؛ نخس��ت کیفیت 
محصوالت عرضه شده و دوم، خدمات پس 
از فروش در جهت جلب رضایت مشتری.«

در ادامه مراس��م نیز س��ید وحید بُرقعه ای، 
دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان 
ضمن ابراز امیدواری به رونق بیش��تر بازار 
کس��ب و کار در هم��دان ب��ا کمک اطلس 
خ��ودرو، ب��ه تش��ریح فض��ای رقابت��ی در 
اقتصاد امروز و جایگاه تجاری شهر همدان 
پرداخ��ت. به اعتقاد وی، »امروز بیش از هر 
چیز در دنیای اقتصاد و فضای کسب و کار، 
موض��وع رقابت و رقابت پذی��ری از اهمیت 
فوق العاده ای برخوردار اس��ت و در دیدگاه 
ارزیابی بازار و فعالیت های توسعه اقتصادی 
کش��ور ها نیز موضوع رقابت و رقابت پذیری 
و کس��ب جای��گاه برتر از اهمی��ت ویژه ای 

برخوردار بوده و خواهد بود.«
دبیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان 
همدان در انتها نیز اظهار کرد: »حضور موثر 
برند های معتبر تج��اری و موفق در فضای 
کس��ب و کار هر شهر و منطقه ای می تواند 
نشان از توسعه فراگیر و نگاه ویژه به مباحث 

توسعه بازار و خدمات باشد.«
در پایان مراس��م، مهمانان به همراه هیات 
اعزام��ی اطلس خ��ودرو، آقایان س��یدعلی 
ش��فیعی )سرپرس��ت تبلیغ��ات(، مجی��د 
ناصح )سرپرس��ت امور عاملیت ها(، محمود 
زربخ��ش )قائ��م مق��ام ف��روش( و پوری��ا 
میرآفتابی )مدیر خدم��ات پس از فروش(، 
به بازدید از تعمیرگاه مجهز و سپس محل 
نمایشگاه پرداختند و در نهایت، فرصت این 
را یافتند تا برخوردی نزدیک با محصوالت 
کیا داشته باشند. اکثر بازدیدکنندگان محو 
هیبت و پیش��رانه V8 موهاوی و »ژس��ت 

لوکس« کادنزا شده بودند.

 به دنبال رضایت دو جانبه هستیم
عاملیت 115 س��لمانی نی��ز دومین عاملیت 
مجاز شرکت اطلس خودرو بود که از ساعت 
18 روز 5 مه��ر ماه با حضور معاونت اجرایي ، 
مدی��ر خدمات پ��س از ف��روش و جمعی از 
هم��کاران ش��رکت اطلس خ��ودرو و اعضا و 
پرسنل داخلی این عاملیت در محل عاملیت 
ب��ه آدرس خیابان دماوند )تهران نو(، خیابان 
30 متری نی��روی هوایی، پالک 422 افتتاح 
ش��د. در ابتدای این مراس��م، جن��اب آقای 
توکلی ضمن عرض قدردانی و تش��کر خود، 
از پیوس��تن به خانواده بزرگ اطلس خودرو 
اظهار خوش��نودی کرد و اف��زود: »امیدواریم 
بتوانیم آنچ��ه در توان داری��م در راه ارتقاي 
س��طح کیفی دانش فنی این عاملیت به کار 
بگیریم تا بتوانیم رضایت دوجانبه مش��تریان 
و ش��رکت را ب��ر اس��اس اس��تاندارد های از 
پیش تعیین ش��ده ش��رکت که همان اصل 

مشتری مداری است، کسب کنیم.«
در ادام��ه، آقای فرهاد احتش��ام زاد، معاونت 
اجرایی ش��رکت اطلس خودرو در سخنرانی 
خ��ود ضمن تاکید بر مش��تری مداری و ارائه 
بهتری��ن خدمات پس از ف��روش و همچنین 
اش��اره به جایگاه فعلی شرکت اطلس خودرو 
در این زمینه، گفت:»اطلس خودرو به دست 
آوردن مقام اول ارائه بهترین خدمات پس از 
فروش کشور در س��ال جاری را هدف اصلی 
خود قرار داده است.« در ادامه مراسم پرسنل 
عاملیت به همراه مدیران حاضر در مراسم به 

بازدید از فضای عاملیت پرداختند.
در پایان مراس��م نیز پرسنل عاملیت 115 به 
رسم یادبود هدیه اي به کلیه مدعوین اهدا و 

آنان را به گرمی بدرقه کردند.

ب�ه  خ�ودرو  اطل�س 
منظور ارائه هرچه بهتر 
خدم�ات ب�ه خري�داران 
و مش�تريان خ�ود و در 
راس�تای توسعه شبكه 
سراس�ری عامليت های 
م�اه  ش�ركت،  مج�از 
گذش�ته 2 عامليت مجاز 
فروش و خدم�ات پس از 
فروش اين ش�ركت را در 
شهرهای همدان و تهران 

راه اندازی كرد
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 آغ��از س��ال تحصیلي جدید و بازگش��ایي مدارس و همزم��ان با آن افزایش 
ترافیک شهري در کالن شهرها ، خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو 
را بر آن داش��ت تا در راس��تاي تحقق هر چه بیشتر شعار پیشتیبان همچون 
خان��واده ، با آماده باش کامل خودروهاي امداد در تهران و شهرس��تان ها و 
استقرار خودروهاي امداد در مس��یرهاي پرتردد شهري ، امکان امدادرساني 
در کمترین زمان و اطمینان خاطر براي خانواده محترم کیا را فراهم نماید.

این طرح در روزهاي اول و دوم مهرماه از ساعت 07:00 صبح لغایت 09:00 
صب��ح با اس��تقرار 13 خ��ودروي امداد در ته��ران و 17 خ��ودروي امداد در 

شهرستان ها ، در مسیرهاي پرتردد با حضور 60 کارشناس برگزار گردید.
تیم هاي امدادي عالوه بر مش��اوره و امدادرساني به مشتریان امداد خواه ، با 
حضور در جنب مدارس معین شده ،  با توزیع گل ، شیریني و هدایا به همراه 

خانواده ها، دانش آموزان را جهت آغاز سال تحصیلي جدید بدرقه نمودند.

مانور خودروهاي امداد 
در بازگش��ايي مدارس

توزیع هدایا ، عاملیت بالیران تهران توزیع هدایا ، عاملیت محسنیان تهران

اهدا گل ، عاملیت شاپوري اراکاستقرار خودروي  امداد عاملیت موسوي آمل 

استقرار خودرو امداد شرکت اطلس خودرو
 میدان کاج 

توزیع هدایا جنب مدرسه، عاملیتتوزیع هدایا ، عاملیت احرار یزد
 نادري ساري

توزیع هدایا در کالس، عاملیت محمدي طامه تهران

استقرار خودروي امداد، عاملیت حسیني تهرانتوزیع هدایا، عاملیت احمدی نعمتی قزوین

توزیع هدایا ، کارشناس شرکت اطلس خودرو
استقرار خودرو امداد، عاملیت بزرگ روشن بابل توزیع هدایا ، عاملیت امیري و امیري مقدم کرمان

توزیع هدایا در کالس عاملیت
معیني و زماني کرج

گردآوري:
جواد نفري 
     سرپرست 
خدمات ویژه
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روش هاي پرداخت در معامالت خارجي
گردآوري و ترجمه: 
پروین درودیان 
 کارشناس قطعات

در دنیاي امروزي کش��وري را نمي توان یافت 
که ب��دون نیاز ب��ه مبادالت خارج��ي بتواند 
نیازهاي مصرفي خود را برآورده سازد. بسیاری 
از کش��ورها بدون دسترسی به واردات و عدم 
ام��کان  ص��ادرات Export، ب��رای ادامه 
حی��ات و حفظ ثب��ات اقتصادی خ��ود دچار 
مشکل خواهند شد. بخش��ي از این مبادالت 
بازرگاني مس��تقیماً توس��ط دولت ها صورت 
مي گی��رد اما بخش اعظم آن توس��ط تجار و 
بازرگان��ان بخش خصوصي محقق مي ش��ود. 
در ه��ر کدام از این مب��ادالت، روش پرداخت 
پول همواره یکي از دغدغه هاي فروش��ندگان 
و خریداران بوده و هست. در مبادالت خارجي 
به دلیل دوري خریدار و فروش��نده، ارسال و 
دریافت هزینه ها به س��هولت مبادالت داخلي 
نیس��ت. از س��وي دیگر، به دلی��ل تفاوت در 
قوانین داخلي کشورها، نمي توان بدون استفاده 
از قوانین بین الملل��ي خرید و فروش کرد. لذا 
می بایستی مجموعه ای از روش هاي پرداختي 
مربوط به امور صادرات و واردات تدوین مي شد 
که به صورت واضح و روشن و به دور از هرگونه 
ابهام، تجار و بازرگانان قادر مي شدند بر اساس 
روش��ی یکدست و یکنواخت، سهم خود را در 
یک پروس��ه مبادله به دس��ت آورند. از همین 
رو روش ه��اي پرداخت در مب��ادالت خارجي 
معموال محدود به چند روش خاص است که 
تجار و بازرگانان طبق نیازهاي خود از آنها بهره 
مي برن��د. در این راس��تا در دهه 30 میالدي، 
ات��اق بازرگان��ي بین الملل��ي )ICC( با تدوین 
اصطالحات یکس��ان تج��اري، قدمي مهم در 
یکپارچه سازي اصطالحاتي برداشت که ضوابط 
 بین خریدار و فروشنده را در معامالت تجاري 
 بین المللي تعیین مي کردند. این اصطالحات 
 )INCOTERMS( که ب��ه ن��ام اینکوترم��ز
ش��ناخته مي ش��وند، اکثرا معطوف به زمان و 
مکان انتقال مسئولیت ها و ریسک به یکي از 
طرفین معامله هستند. با اینکه در اینکوترمز 
اشاره مستقیمي به روش پرداخت در معامالت 
نش��ده، اما نقش آن در ش��فاف س��ازي روند 

مبادالت غیر قابل انکار است.
تف��اوت در روش هاي پرداخت خارجي عمدتا 
متاثر از ریس��کي اس��ت که هر طرف معامله 
)خریدار یا فروشنده( متحمل مي شود. خریدار 
همیش��ه نگران این مس��ئله بوده که پس از 
پرداخت مبل��غ توافق ش��ده، کاال را دریافت 
نکند. از س��وي دیگر فروش��نده نیز همیشه 
نگران عدم دریافت مبلغ پس از ارس��ال کاال 
بوده است. در هر صورت هر کدام از طرفین با 
 transaction وارد شدن به یک  معامله
به ناچار باید بخش��ي از ریسک عدم دریافت 
کاال یا عدم دریافت پول را بپذیرند. روش هاي 
پرداخ��ت در معامالت تعیین کنن��ده میزان 
ریس��ک بین خریدار و فروش��نده هستند. در 

ادامه چن��د روش اصلي پرداخت در معامالت 
خارجي معرفي ش��ده و شرایط استفاده از آن 

توضیح داده مي شود. 

 Open( روش تجارت بر اساس حساب باز
:)Account

ای��ن روش صد در صد به نفع خریدار اس��ت. 
در روش تجارت بر اساس حساب باز، توافقی 
بین خریدار و فروشنده وجود دارد که خریدار 
در تاری��خ معین��ی در آینده نس��بت به واریز 
وجه و بدهی خود به فروش��نده اقدام کند. در 
این روش  اس��ناد Documents و کاال 
مس��تقیما برای خریدار ارسال می شود تا وی 
بتواند نسبت به ترخیص کاال اقدام کند. شرط 
اولیه  این نوع پرداخت وجود اعتماد کامل بین 
خریدار و فروش��نده اس��ت . عالوه برضرورت 
برقراري اعتماد متقابل بین خریدار و فروشنده، 
در ای��ن روش فروش��نده بایس��تی اطمینان 
داشته باشد که کش��ور خریدار قوانینی وضع 
نمی کند که به موج��ب آن انتقال ارز ممنوع 
شود. این روش دارای کمترین میزان ریسک 
برای خریدار و بیش��ترین میزان ریسک برای 
فروشنده است. استفاده از این روش پرداخت 
در تجارت بین الملل بس��یار مرس��وم اس��ت، 
بنابراین صادرکنندگانی که تمایلی به استفاده 
از این روش ندارند، ممکن اس��ت بازار فروش 

خود را از دست بدهند. 

)Collection( : وصول اسنادي
این روش به عنوان روش براتی نیز ش��ناخته 
مي ش��ود. برات ، نوش��ته یا س��ندی است که 
به موجب آن ش��خص برات دهن��ده به یکی از 
بدهکاران خود دستور می دهد تا مبلغ معینی 
را در سر رس��ید معین در وجه شخص ثالثی 
که دارنده برات نامیده می شود یا به حواله کرد 
او بپردازد. در این روش فروش��نده به خریدار 

اطمینان داش��ته و با ارسال کاال برای خریدار 
اسناد حمل و برات را نیز مستقیما یا از طریق 
بان��ک برای او ارس��ال می کن��د. روش وصول 
اس��نادي به نفع خریدار است، هر چند اگر با 
روش حساب باز مقایسه ش��ود، فروشنده در 

وضعیت بهتری قرار دارد. 

:)L/C( اعتبار اسنادي
در حال حاضر متداول ترین و مهم ترین شیوه 
پرداخت در معامالت بازرگانی شیوه اعتبارات 
اس��نادی اس��ت. این روش از سایر روش هاي 
پرداخت در معامالت خارجي شناخته شده تر 
اس��ت. اعتب��ار اس��نادی روش  مبادله پول 
Exchange of money ب��ر اس��اس 
اس��ناد توسط بانک اس��ت. دو بازرگان در دو 
کشور مختلف به واسطه دو بانک )بانک کشور 
واردکنن��ده و بانک کش��ور صادرکننده( وارد 
معامله می ش��وند و بانک های مذکور، حسن 
جریان معامله یعن��ی پرداخت بهای کاالهای 
خریداری ش��ده و نیز ترتی��ب حمل صحیح 
آنها را از کش��ور مبدأ به کشور مقصد تضمین 

در روش تج�ارت ب�ر 
اس�اس حس�اب ب�از 
توافق�ی بي�ن خريدار 
و فروش�نده وج�ود 
دارد ك�ه خري�دار در 
در  معين�ی  تاري�خ 
آينده نسبت به واريز 
وجه و بده�ی خود به 

فروشنده اقدام كند

می کنن��د.  اعتبار نام��ه )L/C( ف��رم قراردادي 
است که به موجب آن در صورتي که فروشنده 
تمامي اسناد حمل و مدارک مورد نیاز خریدار 
را ارائه کند، خریدار نیز مبلغ توافق ش��ده را به 
فروش��نده مي پردازد. در این  معامله داد و ستد 
مدارک و پ��ول از طریق بانک صورت مي گیرد 
بنابراین ریس��ک فروش��نده در خصوص عدم 
پرداخت وجه از سوی خریدار و ریسک خریدار 
درخصوص عدم ارائه کاال از سوی فروشنده به 

حداقل می رسد.

 ص�د در ص�د پی�������ش  پرداخ�ت
:)Full Advance Payment(

در ای��ن روش قب��ل از ص��دور کاال ، وجه آن از 
طرف خریدار به فروش��نده پرداخت می ش��ود. 
واضح اس��ت که در ای��ن روش خریدار تمامی 
ریس��ک های خرید را تقبل ک��رده و کمترین 
ریس��ک برای فروش��نده وجود دارد. این روش 
که خری��دار وج��ه کاال را در ح��ال به منظور 
تحویل کاال در آینده پرداخت می کند، در عرف 
تجارت کشورمان به روش بدون انتقال ارز نیز 
مشهور است. بدیهی است اطالق»بدون انتقال 
ارز« در این خصوص یک غلط مصطلح اس��ت. 
اصرار صادرکنندگان برای استفاده از این روش 
پرداخت، می تواند به از دس��ت دادن مشتریان 
در بازار رقابتی منجر ش��ود و در اینگونه موارد، 
واردکنندگان با س��ابقه و پرتجربه که از وجهه 
اعتب��اری خوبی در ب��ازار بین المللی برخوردار 
هس��تند، عموما از م��راوده تج��اری منصرف 

می شوند. 

منابع:
باص�ري عب�اس –پرداخت ه�اي خارجي ب�ا تاکید 
بر اعتبار اس�نادي – پایان نامه کارشناس�ي ارش�د 
/2-زماني فرهان�ي ، مجتبي – بانک�داري خارجي / 

)تالیف و گردآوري(

عليرغم متوقف شدن 
تقريبي سياست هاي 
كنت�رل جمعي�ت طي 
 س�الهاي اخي�ر، نرخ 
رشد جمعيت  كماكان 
در ح�����ال كاه�ش 
مي باش�د. در حالي كه 
ن�رخ رش�د س�اليانه 
جمعي�ت در س�ال 85 
براب�ر 1.62 درص�د 
بوده اس�ت، اي�ن عدد 
در س�ال 90 ب�ه 1.29 
درصدكاه�ش يافت�ه 

است

نگاه��ي اجمال��ي بر نتايج سرش��ماري 
نفوس و مسكن سال 1390

چندي پی��ش، مرک��ز آمار ای��ران  نتایج 
تفصیلي سرش��ماري نفوس و مسکن سال 
1390 را منتش��ر نم��ود. آنچ��ه در ذی��ل 

مي آید مروري بر گزیده این نتایج است:

تداوم کاهش نرخ رشد جمعیت
جمعیت ایران در سال 90 به 75 میلیون 
و 149 ه��زار و 669 نفر رس��یده اس��ت. 
علیرغم متوقف شدن تقریبي سیاست هاي 
 کنت��رل جمعیت طي س��الهاي اخیر، نرخ 
 Growth rate جمعی��ت   رش��د 
کم��اکان در ح��ال کاهش مي باش��د. در 
 حالي که نرخ رش��د س��الیانه جمعیت در
 س��ال 85 نسبت به دوره قبل برابر 1,62 
درصد بوده است، این عدد در سال 90 به 

1,29 درصدکاهش یافته است. 
همانط��ور که در جدول ذیل نش��ان داده 
ش��ده اس��ت، طي س��الهاي اخیر ش��اهد 
کاسته شدن از شدت افزایش جمعیت در 
شهرها و نیز افزوده شدن بر شدت کاهش 

جمعیت در روستاها هستیم. 
دو استان بوش��هر و البرز به ترتیب با نرخ 
رش��دهایي معادل 3,11 درص��د و 3,04 
درص��د و با اختالف قابل توجهي نس��بت 
به س��ایر اس��تان ها، بیش��ترین نرخ رشد 
جمعیت را در بازه زماني س��ال 85 تا 90 
تجربه کرده اند. به نظر مي رس��د نرخ باالي 
رش��د جمعیت در اس��تان البرز، تا حدود 
زیادي تحت تاثیر جدا ش��دن این استان 

از استان تهران بوده است.

نسبت جمعیت شهري و روستایي
71 درصد جمعیت کل کش��ور در مناطق 
ش��هري زندگي مي کنند. این نس��بت در 
استان هاي مختلف تفاوتهاي قابل توجهي 
دارد؛ به طوري که تنها  49 درصد جمعیت 
اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان جمعیت 
شهري محسوب مي شوند. نکته جالب این 
اس��ت که باالترین نسبت جمعیت شهري 
مربوط به اس��تان قم مي باشد. 95 درصد 
جمعیت اس��تان ق��م در مناطق ش��هري 
زندگي مي کنند. نس��بت جمعیت شهري 
به جمعیت کل در اس��تان تهران برابر 93 

درصد مي باشد. 
نسبت جمعیت استان هاي مختلف به 

جمعیت کل کشور
16 درصد جمعیت ایران در استان تهران 
زندگ��ي مي کنند. اس��تان هاي خراس��ان 
رض��وي و اصفهان به ترتی��ب با جمعیتي 

افرادي که طي 12 ماه گذشته حداقل یک 
بار از اینترنت استفاده کرده اند به جمعیت 
کل« محاس��به شده، در کل کشور معادل  
16,6 درص��د مي باش��د. باالترین ضریب 
نفوذ اینترنت مربوط به استان تهران )23 
درص��د( و کمترین آن مربوط به اس��تان 
سیستان و بلوچستان )5 درصد( مي باشد. 

تراکم نسبي جمعیت
 Population  تراکم نسبي جمعیت 
density )متوس��ط جمعیت ساکن در 
ه��ر کیلومت��ر مربع( در س��ال 85 معادل 
43 نفر ب��ر کیلومتر مربع بوده اس��ت که 
این عدد در س��ال 90 به 46 افزایش پیدا 

کرده است.

منبع: 
سایت مرکز آمار ایران

مع��ادل 8 و 6 درصد جمعیت کل کش��ور 
در رتبه ه��اي بعدي ق��رار دارند. اس��تان 
ایالم با در بر گرفت��ن کمتر از یک درصد 
جمعیت کش��ور، کم جمعیت ترین اس��تان 

ایران مي باشد.

هرم سني جمعیت؛ کماکان دستخوش 
تغییر

به واس��طه کاهش نرخ رشد طي سال هاي 
اخیر، نس��بت افراد زیر 14 س��ال کاهش 
یافته است. از طرفي به دلیل رشد ناگهاني 
زاد و ولد در دهه 60، در حال حاضر شاهد 
یک برجس��تگي در بازه س��ني 20 تا 29 
سال هستیم. )در سال 85 این برجستگي 
در بازه سني 15 تا 24 سال وجود داشت.(
 )Mean age( همچنین میانگین س��ني
جمعی��ت در س��ال 90 معادل 30 س��ال 
مي باش��د. این در حالي است که میانگین 
س��ني جمعیت در سال 65 تنها 22 سال 
بوده اس��ت. پیش بیني مي ش��ود که روند 
مسن تر شدن جمعیت ایران کماکان ادامه 

داشته باشد. 

ملیت و دین
99,7 درصد جمعیت کشور، مسلمان )اعم 
از ش��یعه و س��ني( و همچنین 98 درصد 

جمعیت، داراي ملیت ایراني هستند. 
نرخ باسوادي 

85 درصد جمعیت باالي 6 س��ال کش��ور 
باسواد هس��تند. باالترین   نرخ باسوادي  
Literacy rate متعلق به دو اس��تان 
تهران و البرز )90 درصد( بوده و کمترین 
نرخ باسوادي مربوط به استان سیستان و 

بلوچستان )72 درصد( مي باشد.

ضریب نفوذ اینترنت
ضریب نفوذ اینترنت که بر اساس »نسبت 

 بر نگاهي اجمالي

 0931سال  نفوس و مسكن نتايج سرشماري
 

 كارشناس تحقيقات بازار – زادگان گردآوري: ابوالفضل حاجي

 منبع: سايت مركز آمار ايران

 

 .نمودرا منتشر  0931سرشماري نفوس و مسكن سال  تفصيلي نتايج ،ي چندماههبعد از تأخير چندي پيش، مركز آمار ايران
 :اين نتايج است گزيده آيد مروري بر ميآنچه در ذيل 

 تداوم كاهش نرخ رشد جمعيت

هاي كنترل  متوقف شدن تقريبي سياستعليرغم نفر رسيده است.  663هزار و  043ميليون و  57به  31جمعيت ايران در سال 
در سال ساليانه جمعيت در حالي كه نرخ رشد باشد.  جمعيت كماكان در حال كاهش مي نرخ رشدي سالهاي اخير، جمعيت ط

 كاهش يافته است.  0.13%به  31سال  در بوده است، اين عدد 0.61%برابر  57

 

 

 

 

 

 

شهرها و طي سالهاي اخير شاهد كاسته شدن از شدت افزايش جمعيت در همانطور كه در جدول فوق نشان داده شده است، 
  نيز افزوده شدن بر شدت كاهش جمعيت در روستاها هستيم.

ها،  با اختالف قابل توجهي نسبت به ساير استان و 9.14%و  9.00%به ترتيب با نرخ رشدهايي معادل  دو استان بوشهر و البرز
نرخ باالي رشد جمعيت در استان رسد  نظر مي به اند. تجربه كرده 31تا  57در بازه زماني سال  بيشترين نرخ رشد جمعيت را

 البرز، تا حدود زيادي تحت تاثير جدا شدن اين استان از استان تهران بوده است.

 نسبت جمعيت شهري و روستايي

دارد؛ قابل توجهي هاي مختلف تفاوتهاي  اين نسبت در استانكنند.  جمعيت كل كشور در مناطق شهري زندگي مي %50
شوند. نكته جالب اين است كه  استان سيستان و بلوچستان جمعيت شهري محسوب ميجمعيت  43%طوري كه تنها  به

مطلق نسبي
كل
1385 70,495,782 10,440,294 17.4 1.62
1390 75,149,669 4,653,887 6.6 1.29

نقاط شهري
1385 48,259,964 11,442,175 31.1 2.74
1390 53,646,661 5,386,697 11.16 2.14

نقاط روستايي
1385 22,131,101 -895,192 -3.9 -0.40
1390 21,446,783 -684,318 -3.1 -0.63

سال جمعيت
افزايش دوره

متوسط رشد ساالنه )درصد(

گردآوري: 
ابوالفضل 

حاجي زادگان 
کارشناس

 تحقیقات بازار
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تجربه ای سبز از سواری با خودرو های کيا

 پدیده گرمایش زمین مشکل مشترک 
مردم کره خاکی است و خودروسازان 
متع�دد، از جمل�ه کیاموت�ورز نهایت 
ت�الش خ�ود را می کنند تا با توس�عه 
زیست،  محیط  دوس�تدار  خودروهای 
کمتری�ن تاثی�ر را در س�رعت گرفتن 
ای�ن روند مخرب داش�ته باش�ند. در 
ای�ن بین، رانن�دگان نی�ز می توانند با 
رعای�ت برخ�ی ن�کات پیش پا افتاده، 
ام�ا در عین حال تاثیرگ�ذار، گام های  
بسیار مثبتی در مسیر رسیدن به یک 
زمین سبز بردارند. در ادامه به 10 نکته 
ساده ای می پردازیم که با رعایت آنها، 
می توانید تجربه ای س�بز از سواری با 

خودروهای کیا داشته باشید.

1. کنترل وزن: بس��یاری از ما وس��ایل 
بال اس��تفاده ای در خودروهایم��ان حمل 
می کنیم که در مس��افرت های روزمره، 
نیازی به آنها نداریم. کاهش وزن، تاثیر 
باالیی بر کاهش مصرف س��وخت دارد؛ 

پس سبک رانندگی کنید!
وقت��ی  برداری�د:  را  باربند ه�ا   .2
نیازی ب��ه باربند نداری��د، آن را از روی 
 س��قف بردارید. باربند موج��ب افزایش 
 مقاوم��ت  strength خودرو در برابر 
جریان هوای مقابل می ش��ود و این امر، 

مصرف سوخت را باال می برد.
3. تنظیم فش�ار باد تایر ها: هر چند 
وقت یک بار فش��ار باد تایرها را بررسی 
کنید. آیا می دانس��تید ک��ه در ازای هر 
psi 6 کاهش فشار باد تایرها نسبت به 
میزان استاندارد، مصرف سوخت خودرو 

به میزان یک درصد افزایش می یابد!
4. پرهی�ز از س�وختگیری بی�ش از 
حد: از س��ر ریز کردن بنزین یا گازوئیل 

هن��گام س��وختگیری جدا خ��ودداری 
کنید؛ چراکه س��وخت س��ر ریز ش��ده، 
بخار می ش��ود و گازهای آالینده زیست 

محیطی از خود منتشر می کند.
ندهی�د:  پایی�ن  را  شیش�ه ها   .5
پایین بودن شیشه ها در هنگام رانندگی 
موجب افزایش مقاومت خودرو در برابر 
جریان هوای مقابل می شود و در نتیجه، 

مصرف سوخت افزایش می یابد.
6. اس�تفاده کمتر از کولر: اس��تفاده 
بی��ش از حد از کولر یا سیس��تم تهویه 
موجب افزایش مصرف سوخت می شود.

7. خام�وش ک�ردن موت�ور: اگر در 
ترافی��ک س��نگین گیر کرده ای��د و قرار 
است به مدت بیش از 2 دقیقه بی حرکت 
بمانید، موتور خودرو را خاموش کنید تا 
از مص��رف بی دلیل س��وخت جلوگیری 

کرده باشید.
تهاجم�ی:  رانندگ�ی  از  پرهی�ز   .8
ناگهان��ی  ترمزگی��ری  و  ش��تاب گیری 
نه تنه��ا مص��رف س��وخت را ت��ا میزان 
30 درصد افزایش می دهد، بلکه می تواند 

آسیب های جدی به خودرو وارد کند.
9. کنت�رل س�رعت: آیا می دانس��تید 
ک��ه رانندگ��ی در س��رعت های کمتر از 
24 کیلومتر در س��اعت، بیشترین میزان  
آالیندگی Emissions را تحویل جو 
می دهد؟ س��طح آالیندگی ب��ا افزایش 
سرعت تا 96 کیلومتر در ساعت، کاهش 
می یابد. اما با باالتر رفتن س��رعت از این 
محدوده، باز هم سطح آالیندگی خودرو 

افزایش می یابد.
10. رانندگ�ی ب�ا دق�ت در آزادراه: 
هن��گام رانندگی در بزرگ��راه، به راحتی 
می ت��وان با بررس��ی مس��یر روب��ه رو به 
ط��ول 3 ی��ا 4 خودرو و فاصل��ه گرفتن 

از خ��ودرو جلوی��ی س��رعت مطمئنه را 
تخمی��ن زد. اگر فاصل��ه  ایمن را رعایت 
و س��رعت خود را تنظیم کرده باش��ید، 
درصورت��ی ک��ه خ��ودرو جلوی��ی ترمز 
 گرفت، کافی است پا را به آرامی از روی 
 پ��دال گاز Gas pedal برداری��د. در 
این صورت، تا به خودرو جلویی برسید، 
خودرو س��رعت خ��ود را افزای��ش داده 
اس��ت. با رعایت این نکات ساده، نه تنها 
سوخت کمتری مصرف می کنید، بلکه از 
ب��روز تصادفات زنجیره ای نیز جلوگیری 

خواهید کرد.

این نکات ش��اید در نگاه اول س��اده به 
نظر بیاین��د، اما درص��ورت رعایت آنها 
بلند م��دت، نه تنه��ا ش��اهد کاهش  در 
محسوس در هزینه های مصرف  سوخت 
Fuel خود خواهید بود، بلکه در نجات 

محیط زیست نیز سهیم شده اید.

اي�ن ن�كات ش�ايد در 
و  س�اده  اول  ن�گاه 
پي�ش پ�ا افت�اده ب�ه 
ام�ا  بياين�د،  نظ�ر 
رعاي�ت  درص�ورت 
بلندم�دت،  در  آنه�ا 
نه تنها ش�اهد كاهش 
در  مح�س������وس 
هزينه ه�ای   مصرف 
سوخت خود خواهيد 
ب�ود، بلك�ه در نج�ات 
محي�ط زيس�ت ني�ز 

سهيم شده ايد
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ضمن تبریک و شادباش زادروز 
 تولد همکاران متولد آبان ماه 
اميد است  كه براي ترسيم 
آینده اي پویا همواره با خانواده 
بزرگ اطلس خودرو همراه باشند. 

خانم  زينب بابايي كليدسر

آقای مسعود گل مرادي

آقای  حميد نوروزپور شولمي

آقای اميرحسين غياثوند

خانم مهتاب رادفر

آقای محمد حیدرنیا

خانم فرشته اماني

خانم سيده روژين خالديان

آقای محمد چرخچي نو

آقای يوسف تركمن

آقای فرهاد اماميآقای سيد محمد عماد

آقای احسان حسيني

آقای مسيب موسوي چالسباري

 مدیریت عاملیت 521 تبریز 
 جناب آقای رحیم برزگر كهنمویي

 

 مدیریت عاملیت 101 تهران 
 جناب آقای امیر حسین محسنیان

 

  مدیریت عاملیت 105 تهران
جناب آقای اسماعیل شیدایی کندوانی

1354/08/10

1359/08/26

1360/08/18

1368/08/16

1361/08/07

1361/08/17

1361/08/061349/08/25

1366/08/27

1338/08/01

1349/08/25

1327/08/20

1371/08/11 تاریخ تولد:

1359/08/29 تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

تاریخ تولد:

1360/08/06 تاریخ تولد:

1363/08/13 تاریخ تولد:
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همكاران گرامی  تولدتان مبارک
 در دو ماهي كه گذشت خداوند باريتعالي به 
تعدادي از همكاران فرزندي اعطا كرد، ضمن 
شادباش و تبريك فراوان به     اين همكاران، 
آينده اي روشن را براي فرزندان عزيز خانواده 
اطلس خودرو آرزومنديم.

  قدم نو رسيده مبارک

خانواده اطلس www.atlaskhodro.comخانواده اطلس

مصيبت درگذشت پدربزرگ عزيزتان 
را تس��ليت مي گوييم .براي آن مرحوم 
رحمت و غفران و براي ش��ما وخانواده 
محت��رم طول عمر و س��امتي مس��ئلت 

داريم.

 مصیبت وارده را به جنابعالي وخانواده 
محت��رم تس��لیت ع��رض مي كنی��م.از 
خداوند من��ان ب��راي روح آن مرحومه 
عل��و درج��ات و براي بازمان��دگان صبر 

جزيل آرزومنديم.

درگذشت عموي بزرگوارتان را تسليت 
ع��رض مي نماييم و از اي��زد منان براي 
آن مرح��وم مغف��رت واس��عه و ب��راي 
بازماندگان صبر و سالمتي آروزمنديم.

ب��ا نهاي��ت تاس��ف و تاث��ر درگذش��ت 
نموده  راتس��ليت عرض  پدرگراميتان 
و از خداون��د متع��ال ب��رآن مرح��وم 
علودرج��ات رحمت و ب��راي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت مي نماييم.

همکار گرامی جناب آقاي علی تنهايي

همکار گرامی جناب آقاي پیام قاسمی

هوالباقی

هوالباقی

هوالباقی

هوالباقی

جناب آقای امير كلهري

جنابآقایبهرهور

مدیریت محترم عاملیت 613

مدیریت محترم واحد اداری-مالی

23

نام: كيان مختاري

نام: بهداد نفري

نام: كيان پهلوان

نام: اميررضا مرادي

متولد:  1391/06/19

متولد: 1391/07/13

متولد: 1391/07/12 

متولد: 1391/07/07 

فرزند: آقای بهراد مختاري

فرزند: آقای جواد نفري

فرزند: آقای سعيد پهلوان

فرزند: آقای محمدرضا مرادي

و فرزند: خانم الهام بابایی

خبرنامه داخلی  اطلس خودرو   شــماره بیست و هشتم  آبان 1391



عاملیت های مجاز www.atlaskhodro.com25
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فهرست
  عامليت های مجاز
 تحت پوشش شركت
 اطلس خودرو 
از تاريخ
1391/08/01  

خدمات پس از فروش

فروش

قطعات

عاملیت 101 تهران

عاملیت 101 تهران

عاملیت 611 اهواز







جناب آقاي محسنیان

جناب آقاي محسنیان

شرکت خوزستان گل ماشین

برترين های مهرماه

آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیتردیف

تبریز-کیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به کوچه قدیم 6374111 )0411( 521تبریزرحیم برزگر کهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شرکت آناتا -کد پستي 5159137443 

ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مرکز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی سایپا 2354112 )0441(512ارومیهجمال احمدی شیخ سرمست2
)شاکری(- پالک 563 - کدپستي 5714147187

اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائي حسین آباد - پالک 335- کد پستي  4- 6261181 )0311(311اصفهانعباس حاجی نیلی 3
1698481759

 کرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالک 14 34679259 )026(121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی 4
 کد پستي 3198777777

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزي5
تهران-کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگري)جاده مخصوص کرج(- بعد از 

تقاطع اتوبان آزادگان-خیابان شانزدهم-کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستي 
1389796711

تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالک 135 - کد پستي 6-22763992 )021(101تهرانامیر حسین محسنیان6
1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب آتش نشاني 44404664 )021(103تهرانبالیران7
– پالک 7 -کد پستي 1476785491

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

تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه جنگ-پالک 66928821 )021(105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
299 ، 301 ، 303- کد پستي 1318883444

تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز – ایستگاه 77601840 )021(108تهرانامیر هوشنگ مهاجر10
عوارضی – پالک 346-کد پستي 1564915587

تهران-خیابان پاسداران-انتهاي خیابان ساقدوش-بعد از میدان بني هاشم- 3-22306402 )021(109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین11
پالک 317-کدپستي 1665844144

تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-پالک79 - کد پستي 88403723 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس12
1567719641

تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي- نبش خیابان فرجام- پالک 101- 77894648 )021(112تهرانسیدامیر حسیني13
کد پستي 1676743713

تهران- بزرگراه شیخ فضل اله نوري-خیابان شهید تیموري- پالک257و259 -  66510280)021(114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
کد پستي 1451784797

تهران- تهران نو - خیابان 30 متري نیروي هوایي- پ422-کد پستي 77473127 )021(115تهرانیحیي سلماني15
1733913951

بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت - پالک 1 - کد 3-2237030 )0561(431بیرجندمحمد علی هدایتی16
پستي 9717919474

مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام- 7528811 )0511(422مشهدعلیرضا سیاسی17
جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال- پالک1082 - کد پستي  6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین18
6164813545

اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالک 957 - کد 5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار19
پستي 6198693569 

زنجان – کمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 3-3237071)0241(532زنجانرسول قربانیان20
4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مکتبي وایزدي 2222897 )0711(643شیرازسید سامان شجاعي 21
 کد پستي7135836495

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

قم- بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر- 8805373 )0251(331قماسماعیل آخوندي خضرآباد23
کدپستي:3716196714

کرمان- خیابان 17 شهریور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - کد پستي 3310006 )0341(451کرمانجاوید امیري- یوسف امیري مقدم24
7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي 3338001 )0171(211گرگانمحمود جاللي25
 4914963417

رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- کد 4-8842002 )0131(232رشتکامبیز پور رستگار26
پستي2593282851

ساري - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستي 3419245 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی27
4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین  3252020)0111(223بابلشرکت بزرگ روشن 28
 کد پستي 4731659439

 آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود  3481111)0121(224آملسید مجتبي موسوي29
 کد پستي 4615989475 

اراک - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل 2247106)0861(371اراکمصطفي شاپوري30
شاپوري- پالک 74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 4-2248041 )0851(341مالیرحبیب اله فرهادی فر31
6571789949

همدان- انتهاي خیابان 17 شهریور- پل هوایي- نمایندگي گواه سابق- کد 2654436 )0811(342همدانعلیزاده32
پستي: 6513684697

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون 5-8254024 )0351(321یزداحرار یزد33
 کد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان -6265141 )0351(322یزداحمد قناد باشي34
 کد پستي 8918617167

www.atlaskhodro.com حدس بزن24




	cover.pdf
	0-1.pdf
	page.pdf
	back cover.pdf

