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 موفقيت خيره كننده كيا 
در بزرگترين صحنه رقابت جهاني

شصت و چهارمین نمایشگاه بین المللی خــودروی فرانکـــفــورت 
15 سپتامبر سال جاری میالدی  در کشور آلمان کار خود را آغاز کرد. 
این نمایشگاه که بیش از 1000 شرکت خودروساز  از 32 کشور دنیا 

در آن حضور بهم رسانده بودند، 800 هزار نفر بازدید کننده داشت.
نمایشـــگـــاه های خودروی  معتـــبرترین  که جزء  نمایشگاه  این 
دنیا محسوب می شود، به جایگاهی مهم برای عرضه آخرین محصوالت 
و به نمایش گذاشتن فناوری های روز خودروسازان دنیا تبدیل شده 

است.
کیاموتورز با درک این موضوع و با حضور پر قدرت در این نمایشگاه 
توانست توجهات زیادی را به خود جلب نماید، به طوری که در پایان 
داد؛  اختصاص  خود  به  را  برتر  خودروساز  سومین  عنوان  نمایشگاه، 
موضوعی که می تواند با توجه به حضور پر قدرت سایر برندهای معتبر 
خودروساز دنیا، موفقیت چشمگیر و بی نظیری برای این خودروساز 

آسیایی باشد.
جدید  ریوی  نظیر  خود  محصوالت  جدیدترین  از  برخی  کیاموتورز 
سه  درب ، کیا K9 و کیا GT را در این نمایشگاه در معرض دید 

بازدید کنندگان قرار داده بود.
اما همان طور که انتظار می رفت، کیا GT به عنوان خودروی مفهومی 
و آینده نگر، با استقبال بی نظیر بازدید کنندگان و متخصصان مواجه 

شد.
تیم طراحی  مدیون  توان  می  را  کیاموتورز  اخیر  موفقیت های  عمده 
جدید، استفاده از فناوری های نوین و بهره گیری از آخرین یافته های 
این  که  به طوری  دانست.  این شرکت  در ساخت خودروهای  علمی 
عوامل دست به دست هم داده اند و منجر به رشد فوق العاده فروش 

این شرکت شده اند.
بازار آمریکا، که می توان آن را نمادي از عملکرد تمام خودروسازان 

بزرگ دنیا دانست، یکی از موفق ترین بازارهای کیا بوده است.
 )www.kiamedia.com( بر اساس اعالم مرکز رسانه های  رسمی کیا
با  ماه سپتامبر سال جاری  در  این شرکت  فروش محصوالت  میزان 
رشدی 18.4 درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل به رقم قابل توجه 
35 هزار و 609 دستگاه رسیده است که از پیش بینی های قبلی نیز 

باالتر است.
این ها همگی نشان دهنده رشد مستمر و منطقی کیاموتورز هستند. 
خودروسازی که شاید چند دهه پیش به جز داخل مرزهای کره، هیچ 

محصولی را به خارج صادر نکرده بود.
با  تا  است  تالش  در  نیز،  کیاموتورز  رسمی  نماینده  خودرو،  اطلس 
بهره گیری از سیستم های مدیریتی – بین المللی کیاموتورز و ترکیب 
آن با پارامترها و فاکتورهای ملی – ایرانی، هم محصوالت جدید کیا را 
در کشور عرضه نماید و هم با تبیین حقوق واقعی مشتریان، انتظارات 
آنان را از یک خودروی قابل اطمینان باال برده و آنها را مجاب نماید که 

نباید به چیزی کمتر از آنچه که لیاقتش را دارند، رضایت دهند.
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انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان 
پیک اطلس در راستاي تعامل هر چه بیشتر با خوانندگان و آشنایي با نظرات 
انتخاب  از سوي خوانندگان  که  مقاله  بهترین  نویسنده  به  دارد  قصد  ایشان 

مي شود به قید قرعه جوایزي اهدا کند.
  پس از انتخاب بهترین مقاله که کد مطلب آن توسط خوانندگان به آدرس
 PR@atlaskhodro.com ارسال مي شود، خوانندگاني که به برترین مقاله 
راي داده اند،  در قرعه کشي شرکت داده مي شوند و جوایزي نیز به خوانندگان 

پیک اطلس تعلق مي گیرد. 
براي این که در قرعه کشي شانس خود را آزمایش کنید، مقاالت را با دقت 
بخوانید و بعد از تصمیم گیري، کد مورد نظر را که در همان صفحه مشخص 

شده به آدرس باال ایمیل نمایید.
الزم به ذکر است این قرعه کشي ویژه پرسنل گروه GBG و شبکه فروش  و 
خدمات پس از فروش  اطلس خودرو مي باشد و هر شخص تنها امکان ارسال 

یک ایمیل جهت شرکت در قرعه کشي را دارد.
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ــاز آلمانی در زمره  ــه در این رده بندي در جایگاه اول قرار گرفت.  این خودروس ــه 911« خودرویي بود ک ــودروی »پورش خ
ــازان اروپا قرار دارد و محصوالت لوکس و اغلب گران قیمتی را روانه بازار مصرف مي کند.  ــده ترین خودروس ــناخته ش ش
»پورشه 911« در شرایطی برترین خودروی نمایشگاه فرانکفورت شده، که موتور آن 350 اسب بخار قدرت دارد. گنجایش 

این موتور 3800 سی سی است و در عرض کمتر از 4 ثانیه از سرعت صفر به سرعت 60 مایل در ساعت مي رسد. 

ــپت جگوار سی ایکس 16« است. این خودرو با تکنولوژی پیشرفته اي  ــگاه فرانکفورت، »کانس  دومین خودروی برتر نمایش
تولید شده و ظرفیت های زیادی دارد، به نحوی که 376 اسب بخار قدرت تولید مي کند و در عرض تنها پنج ثانیه به سرعت 
ــت مي یابد. با این حساب باید »جگوار سی ایکس 16« را نیز باید در زمره خودروهای دارای شتاب  ــاعت دس 60 مایل در س

فوق العاده به شمار آورد.

ــال، »مرسدس سی 63« است که حجم موتوری برابر با 6200 سی سی دارد. »سی  ــگاه امس چهارمین خودروی برتر نمایش
63« 510 اسب بخار قدرت تولید کند و در عرض 4/1ثانیه نیز از سرعت صفر به سرعت 60 مایل در ساعت برسد. این خودرو 
 ظاهری متفاوت و خاص دارد.   شرکت بنز جزو  بزرگترین خودروسازان اروپا محسوب مي شود و تولیدات گران قیمتی دارد.

دو نماینده »بی ام و« در رده پنجم جدول خودروهای برتر نمایشگاه قرار گرفته اند.  i8 و i3 در واقع به طور مشترک و در کنار 
هم، جایگاه پنجم جدول موردنظر را به خود اختصاص داده اند و هر دو کانسپت های جدید »بی ام و« هستند. یکی از این 
 خودروها الکتریکی و دیگری خودرویی هیبریدی است و »بی ام و« قصد دارد در عرض دو سال آینده آنها را وارد بازار کند. 

این دو خودرو در عرض هشت ثانیه مي توانند از سرعت صفر به سرعت 61 مایل در ثانیه برسند. 

»المبورگینی گاالرادو استرادیل« یکی دیگر از خودروهای برتر موجود در نمایشگاه است. المبورگیني گاالرادو استرادیل در 
این رده بندي جایگاه ششم را از آن خود کرده است. این خودرو موتوری 5200 سی سی دارد و به واسطه آن قدرتی برابر 
با 562 اسب بخار تولید مي کند. وزن این خودروی جدید المبورگینی که دارای گستره رنگی بسیار زیبایی است، کمتر از 3 

هزار پوند است 

ــت. این خودرو که »پولو دبلیو ار  ــرکت فولکس واگن اس ــگاه فرانکفورت،  یک آلمانی و از ش  هفتمین خودرو برتر نمایش
ــال آینده وارد بازار مصرف خواهد شد. این  ــپرت و ورزشی محسوب مي شود و از نیمه دوم س ــی« نام دارد، محصولی اس س
ــازان بزرگ دنیا است. ــب بخار قدرت تولید مي کند. فولکس واگن یکي از خودروس  محصول جدید فولکس واگن، 300 اس

ــراغ  هشتمین خودرو برتر در نمایشگاه سال جاری فرانکفورت برویم، که محصولی ژاپنی است. طبق رای کمیته رده  به س
بندی خودروهای موجود در نمایشگاه فرانکفورت، خودروی »کامپکت سی ایکس 5« به عنوان هشتمین خودروی برتر موجود 
در نمایشگاه معرفی شده است. این خودرو را شرکت مزدا طراحی و تولید کرده است. »کامپکت سی ایکس 5« قرار است  از 

ابتدای سال 2013 میالدی در اختیار مصرف کنندگان قرار  گیرد.

ــال گذشته به عنوان یکی از  ــت. فورد که در س ــال، محصولی از فوردموتورز آمریکاس ــگاه امس  نهمین خودروی برتر نمایش
بزرگ ترین شرکت های تولیدکننده خودرو در آمریکا معرفی شد و در این نمایشگاه هم اولین موتور تمام الکتریکی خود را 
عرضه کرده است، به دلیل تولید یک خودروی »کانسپت« در جایگاه نهم جدول قرار گرفت . این خودرو که »ایووس« نام 
دارد ، تکنولوژی پیشرفته اي در تولید آن به کار گرفته شده است . این خودرو نسل جدید محصوالت فیوژن تولید فورد است.

ــده در  ــورت  M5 مدل 2012 نام دارد. M5 را باید خودرویی تازه تولید ش ــگاه فرانکف  دهمین خودروی برتر نمایش
ــی سی حجم موتور )از نوع V8( دارد و 562 اسب بخار قدرت تولید مي کند.  ــاب آورد، که 4400 س »بی ام و« به حس

و  برویم  فرانکفورت  دیگرنمایشگاه  برتر  خودرو   9 سراغ  به  حال 
ببینیم مشخصات فنی و جذابیت های آنها به چه شکل است.

ــده و ویژگی هایی دارد که تنها در  ــدان در دنیا معرفی ش این خودرو به عنوان با کیفیت ترین خودروی س
خودروهای کانسپت، مي توان آنها را یافت.

نمایش�گاه خودروی فرانکفورت ک�ه از آن به عنوان 
بزرگترین نمایشگاه خودرو اروپا یاد مي شود، از روز 
15 سپتامبر سال جاری میالدی کارش را آغاز کرد و 

میزبان ده ها شرکت بزرگ دنیا شد.
در این نمایشگاه که هر دو سال یکبار برگزار مي شود 
و مردم، خبرنگاران و کارشناس�ان بس�یاری از نقاط 
مختل�ف دنیا از آن بازدید مي کنند، صدها مدل تازه 
از س�وي خودروس�ازان مختلف جهان رونمایی و در 
معرض دید عموم قرار گرفت. در روز سوم نمایشگاه 
فرانکفورت، کمیته »بررس�ی خودروهای موجود در 
نمایشگاه«،  اقدام به معرفی ده مدل برتر نمایشگاه 
امس�ال کرده اس�ت و باز هم کیاموتورز کره در این 

نمایشگاه خوش درخشید. 
کانس�پت کی�ا  GT ب�ا پیش�ي گرفت�ن از رقبای�ي 
چون »مرس�دس س�ی 63«، »المبورگینی گاالرادو 
اس�ترادیل« و کانسپت های جدید »بی ام و« جایگاه  

سوم این رقابت را از آن خود کرد. 

»کانسپت کیا« به نوعی نمایانگر طراحی نسل آینده 
خودروها در دنیا نیز به حساب مي آید. ایده طراحی 
این خ�ودرو از روی خودروهای GT س�ال های دهه 
1970 میالدی گرفته ش�ده اس�ت. خودرویی زیبا و 
پر شتاب، که بتواند سرنشینان خود را به راحتی و با 
سرعت باال به مقصدشان برساند. طراحی این خودرو 
بس�یار دینامیک و پر انرژی صورت گرفته اس�ت و 
طراح آن، پیتر شرایر معتقد است که شاید به زودی 
بتوانیم ش�اهد تولید انبوه آن باشیم. این خودرو به 
ی�ک موت�ورV6 و 3.3 لیتری مجهز اس�ت که 395 
اس�ب بخار توان تولید می کن�د. اما نکته منحصر به 
فرد در مورد این خودرو، انتقال قدرت به چرخ های 
عق�ب آن می باش�د که این موضوع ب�رای اولین بار 
است در ش�رکت کیا موتورز رخ می دهد. طراح این 
خودرو معتقد اس�ت که کیا GT نشانه اي قدرتمند 
از کیاس�ت. از نظ�ر بازدیدکنندگان این نمایش�گاه،  

کیا GT نمادي از انرژي و حرکت است.

یك افتخار دیگر در كارنامه كياموتورز؛

 كسب رتبه سوم
 در نمایشگاه خودروي فرانكفورت 
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درباره هوش هيجاني چه مي دانيد؟

تكنيك گرانت2  در پرورش هوش هيجانی 
»گرانت«  برای پدید آوردن هوش هیجانی در فرد، 
برنامه آموزشی چند مرحله ای زیر را پیشنهاد کرد 

که با موفقیت خوبی همراه بود: 
ال�ف( پرورش مهارت ه�ای هیجانی: نامگذاری 
احساسات، بیان احساسات، مدیریت احساسات، به 

تعویق انداختن کامیابی و کنترل هیجان ها. 
ب( پ�رورش مهارت های ش�ناختی: صحبت با 
خود )اجرای گفتگوی درونی(، استفاده از گام های 
مشخص برای حل مسائل و داشتن دیدگاهی مثبت 

به زندگي.
ج( پرورش مهارت ه�ای کالمی:  در اجرای این 
برنامه  مي توان از شیوه های متفاوتی استفاده نمود 
ــود و از فرد  ــناخت هیجانات آغاز می ش و نوعاً با ش
ــود در رابطه با احساسات مختلف  ــته مي ش خواس
ــه می توانند در مقابل  ــد و تا آنجا ک خود فکر کنن

دوستانشان آن ها را توصیف کنند.
ــري هوش هیجاني  ــورت که الفباي یادگی بدین ص
ــات فرعي  ــي و ترکیب ــاي اصل ــناخت هیجان ه ش
ــا را مي توان »اصلي«  ــت. برخي از هیجان ه آنهاس
تلقي کرد. هیجان هایي که به مثابه رنگ هاي اصلي 
ــایر ترکیبات از آنها  ــتند و س آبي، زرد و قرمز هس

سرچشمه مي گیرند.
 عنوان برخ�ي از خانواده هاي اصلي و اعضای 

آن ها  از این قرار است: 

 خشم شامل :
 تهاجم،  هتک حرمت،تنفر،غضب، اوقات تلخي،  
آزردگي،پرخاش،خصومت،اذیت،تندمزاجي، 

دشمني. 

اندوه شامل:
حال  به  دلسوزی  غصه،تاثر،دلتنگي،عبوسي،   
خود، احساس تنهایي، دل شکستگي، نا اُمیدي و 

در سطح آسیب شناختي افسردگي شدید. 

شگفتي شامل :
جا خوردن، حیرت، بهت، تعجب. 

عشق شامل:
 پذیرش، رفاقت، اعتماد، مهرباني، هم ریشگي، 

صمیمیت، پرستش و شیفتگي. 

شادماني شامل:
 شادي،لذت،آسودگي،خرسندي، سعادت، شوق، 
ــاس غرور، وجد، به هیجان آمدن،  تفریح، احس
ــنودي، رضایت، از خود بي خود شدن و در  خش

سطح آسیب شناختي شیدایي.

ترس شامل: 
 اضطراب، بیم، نا آرامي، دلواپسي، بهت، نگراني، 
مالحظه کاري، تردید، زودرنجي، ترسیدن، ترس 
ــناختي  ــطح آسیب ش ــوک و در س ناگهاني یا ش

هراس و وحشت زدگي.

شرم شامل:
 احساس گناه، دست پاچگي، حسرت، احساس پشیماني، 

احساس پستي،  افسوس،  دل شکستگي و  توبه.

گردآوري و ترجمه :  مریم مللي-  کارشناس منابع انساني )روانشناس(

ــد که  ــه را متذکر ش ــن نکت ــتي ای بایس
ــاً نمي تواند کلیه  ــور یقین ــت مذک فهرس
سوال هاي مربوط به طبقه بندي هیجان ها 
ــخ دهد. براي مثال حسادت را که  را پاس
ــم آمیخته با اندوه و ترس  گونه اي از خش
است چگونه مي توان طبقه بندي کرد. با 
این حال، قدم اول در این مسیر شناخت 
ــت. قدم  دقیق و ظریف انواع هیجان هاس
خودآگاهي  ــت.  اس »خودآگاهي«  بعدي 
ــت از  ــیع کلمه عبارت اس به معناي وس
ــات و یافتن واژگاني  ــخیص احساس تش
براي بیان آن ها، یافتن پیوند موجود میان 
ــات و واکنش ها، آگاهي بر  افکار، احساس
اینکه در تصمیم گیري فکر یا احساسات 
ــه پیامدهاي  ــه کردن ب ــه دارد، توج غلب
ــف و پیاده کردن  ــاب راه هاي مختل انتخ
ــري درباره  ــا در تصمیم گی ــن بینش ه ای

موضوعات. 
یکي از اقدامات عملي براي غنا بخشیدن 
ــه هنگام  ــت ک ــي این اس ــه خودآگاه ب
ــیم: »االن  ــدن از خود بپرس هیجاني ش
ــي دارم؟ آیا رنجیده ام؟  دقیقاً چه احساس
ــم؟ در این زمان چه  ــودي مي کن آیا حس
ــت؟«.  ــم خطور کرده اس ــري به ذهن فک
ــن درمي یابیم که  ــي تمری ــس از مدت پ

ــان دادن نسبت به  همیشه براي واکنش نش
ــات، روش هاي  مختلفي وجود دارد.  احساس
ــخگویي به یک  ــراي پاس ــخص ب هر قدر ش
ــتري را بداند، زندگي  ــان، راه هاي بیش هیج
ــر براي  ــت. راه دیگ ــد داش ــري خواه پربارت
ــترش خودآگاهي، نوشتن حاالت دروني  گس
ــت. بعد از چند ماه نوشتن حاالت روحي  اس
مختلف خود - از آنجا که کلمه ها در ذهن گم 
ــذ نه  – مي توانیم  ــوند اما بر روي  کاغ مي ش
ــي کنیم.  خود را در یک نمودار تاریخي بررس
ــل در برابر یک  ــال قب مثاًل مي فهمیم که س
ــدیم و امسال  ــاله چگونه عصباني مي ش مس

چگونه واکنش نشان مي دهیم. 
ــي اجتماعي و هیجاني مهمي  همدلي، توانای
ــت، یعني درک احساسات  در این زمینه اس
ــود را در جاي آنان فرض کردن  دیگران و خ
ــي که در  ــه تفاوت های ــتن ب و احترام گذاش
ــبت به چیزهاي مختلف  احساسات افراد نس
ــراري ارتباط با افراد  ــود دارد. توانایي برق وج
ــت؛  دیگر نیز از مولفه هاي هوش هیجاني اس
ــنونده و  ــن کند تا ش ــت تمری ــرد مي بایس ف
ــان آنچه  ــد؛ بتواند می ــگر خوبي باش پرسش
ــري انجام مي دهد و آنچه مي گوید تمایز  دیگ
ــعي کند به جاي رفتارهاي  ــود و س قایل ش
ناپخته اي مثل عصباني شدن یا منفعل بودن 
ــارت و جرات را  راه هاي بالغانه تري مثل جس

یاد بگیرد. 

یك تمرین ساده اما موثر براي شما
ــی بر پایه تفکر به جای  از یک روش ارتباط
روشی که احساسات هم در آن دخیل است 
استفاده کنید. برای بیان یک عقیده محکم، 
ــم »من فکر می کنم« ،  به جای اینکه بگویی
ــم« را به کار  ــاس می کن ــارت »من احس عب
ــارت ما معتبرتر و  ــم. به این ترتیب، عب ببری
متقاعدکننده تر خواهد بود و احتماال کمتر به 
نظر خواهد رسید چیزی می گوییم که خود 
اعتقادی به آن نداریم و به این ترتیب ما را از 
اشتغال ذهنی در مورد نگفتن آنچه که باید 
 می گفتیم و یا گفتن آن به صورت دیگر،رها 

می کند.

1-Emotional Litesy 
2-W. T. Grant  
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ه�وش  یادگی�ري  الفب�اي 
هیجاني ش�ناخت هیجان هاي 
فرع�ي  ترکیب�ات  و  اصل�ي 
آنهاس�ت. برخي از هیجان ها 
تلق�ي  »اصل�ي«  مي ت�وان  را 
کرد. هیجان هایي که به مثابه 
رنگ ه�اي اصل�ي آب�ي، زرد و 
قرمز هستند و سایر ترکیبات 

از آنها سرچشمه  مي گیرند

5

پرورش هوش هيجاني
تحقیقات نشان می دهد که یادگیری هوش هیجانی از همان لحظات 
اولیه زندگی شروع می شود، مانند وقتی که کودک دو ماهه بعد از 
گریه بسیار می خوابد و بعد از آن، مادر نیز آرام به خواب می رود؛ 
اما هنوز چشم های مادر گرم خواب نشده،که ناگهان گریه نوزاد 
سرزمین رو به آرامش او را به آشوب می کشد؛یک مادر با ترشرویی 
و به سختی از جا بلند می شود و نوزاد را در آغوش می اندازد و 
سینه اش را در دهان نوزاد می گذارد و با غرولند، دقایقی را تحّمل 
می کند و به محض آن که نوزاد ساکت شد، او را از سینه اش جدا 
می کند. اما مادر دیگر، علي رغم تحّمل همان سختی ها، به آرامی 
نوزاد را برمی دارد، در سینه اش می فشرد و با لبخند و چند بوسه 
بر فرزند، به او شیر می دهد؛ آن قدر صبر می کند تا نوزاد، سینه 
مادر را رها کند و با خیالی آسوده و با دنیایی از عاطفه به خواب 
رود. تحقیقات زیادي نشان داده است که این دو کودک در ماه ه��ای 

بخش دوم 

4
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بعد، اثرات این رفتارها را بروز خواهند داد. کودک دوم، کودکی خوشبین، 
اول رفتاری  بود. در حالیکه ممکن است کودک  آرام و سازگار خواهد 
پرخاشگر، عصبی و غیره داشته باشد. نوع انضباط والدین در شکل گیری 
روانشناسی،  مختلف  تحقیقات  است.  مؤثر  بسیار  کودک،  هیجانات 
اما  تأکید قرار می دهند؛  را مورد  تأثیرپذیری سال های نخست زندگی 
تحقیقات دیگر نشان می دهد که شکل دهی و تأثیر سال های اولیه زندگی 
قطعی نیست؛ بلکه با یک دوره »سواد آموزی هیجانی1«می توان بسیاری 
از خلق و خوهای هیجانی را تغییر داد.  البته این دوره ها چند واحد درسی 
نیست که با گذراندن آن به طور معجزه آسایی خلق وخوی شخص عوض 
شود؛ بلکه دوره های هوش هیجانی و سوادآموزی هیجانی باید در کنار 
سایر فعالیت ها و متناسب با دوره های تحّول و رشد هر شخص، طراحی 

و اجرا شود.
در زیر به تکنیکي در این خصوص اشاره مي شود:
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 ثبت ركورد جهانی 
توسط كيا اپتيمای هيبریدی

گرد آوري و ترجمه  : کاوه امیر معزی- کارشناس فروش

ــروان کنوني در صنعت  ــورز یکي از پیش کیا موت
خودروسازي از لحاظ مصرف بهینه سوخت بوده و 
امروز ثبت رکورد جهاني کم مصرف ترین خودروي 
بنزیني هیبریدي را طي رانندگي در کلیه 48 ایالت 

توسط کتاب رکوردهای گینس جشن می گیرد.
ــردس« از Wadsworth ایالت ایلینوي  »وین گ
ــهر NewYork یک  ــس« از ش و »کریس برنی
خودروی اســـتاندارد کارخــــانه ای کیا اپتیمای 
ــافتی به طول  7.599 مایلي، در  هیبریدی در مس
ــور  آمریکا رکورد باور نکردني میزان مصرف  کش
ــط 55 /64 مایل به ازاي هر گالن  ــوخت متوس س
)3.64 لیتر در هر 100 کیلومتر( را به جا گذاشته 
که این رقم از میزان EPA اعالم شده توسط خود 

کارخانه نیز 61.37 درصد کمتر است.
این تست در تمام 48 ایالت آمریکا و طي 14 روز و 
با پیمودن روزانه 564 مایل به اتمام رسید. اپتیماي 
هیبریدی براي تکمیل این مسیر تنها از 5.5 باک 
ــتفاده کرده و مسافت طي شده در بین  بنزین اس
هر بار پر کردن باک بنزین به طوز متوسط 1.418 

مایل مي باشد.
ــه گینس رعایت  براي آنکه مفاد و قوانین موسس
شده باشد اپتیماي هیبریدی در تمام طول مسیر 
ــان را نیز حمل  ــین و بارهایش  خود باید 2 سرنش

می کرد.
ــام »فیلیپ  ــط داوري به ن ــن رکورد توس ثبت ای
ــه گینس مورد تایید واقع  ــون« از موسس روبرتس
ــده و گواهینامه ثبت این رکورد طي مراسمي  ش
 رسمي در روز 12 سپتامبر در کارخانه تولید کیا در 

ــخص به  ــط همین ش ــت پوینت جورجیا توس وس
رانندگان اهدا شد.

ــمي با عنوان )کم ترین میزان  این رکورد به طوررس
مصرف سوخت طی رانندگي در 48 ایالت امریکا با 
یک خودروی هیبریدی - بنزینی( نام گذاري شده 
ــته بندی جدید توسط موسسه گینس  که یک دس

مي باشد.
براي احراز این رکورد اپتیماي هیبریدی مي بایست 
ــل 52.27 مایل به ازاي هر گالن مي پیماید با  حداق
ــودرو 23 درصد بهتر از رقم مقرر  این وجود این خ

شده عمل کرد.
پس از بدرقه توسط مقامات عالیرتبه محلي و اعضاي 
تیم کیا در 26 اگوست رانندگان سفر حماسي خود 
ــاعت را از  ــور و در جهت عقربه هاي س به دور کش
کارخانه تولید کیا واقع در )وست  پوینت جورجیا( 
آغاز کردند. هر کدام از راننده ها نیز به طور متوسط 

564 مایل در روز مسیر طی می کردند.
در 9 سپتامبر رانندگان سفر خود را در)گیرین ویل(
ــاي جنوبي و تنها پس از 2 هفته از آغاز این  کارولین

رویداد  به اتمام رساندند.
ــه گینس و  ــط موسس پس از طی مراحل ویژه توس
ــدن این رکورد، رانندگان و  به رسمیت شناخته ش
ــرکت در مراسم اختتامیه و جشن  خودروها براي ش

پایاني به وست پوینت جورجیا منتقل شدند.
ــد، نائب رئیس و مدیر  »توماس اوه«  قائم مقام ارش
اجرایی کیا موتورز اعالم کرد:  کیا موتورز به ثبت این 
رکورد افتخار مي کند این برخاسته از تعهد کیا در 
قبال کیفیت طراحي، مهندسي و روش تولید اپتیما 

هیبرید مي باشد.
ــت این مسیر را بدون هیچگونه  رانندگان مي بایس
پشتیباني و با گذر از نواحي مختلف جغرافیایي امریکا 
و تحت شرایط جوي گوناگون به اتمام مي رساندند .

آنها  این مسیر را بدون بروز هیچ مشکلي و با احقاق 
یک عدد و رقم قابل ستایش از لحاظ مصرف سوخت 

طي کردند.
 در طول سفر به دور امریکا اپتیما هیبرید تغییرات 
ــه فارنهایت تا نقطه  ــاني از 118 درج ــارا با نوس دم
ــاي اوه مي افزاید: چیزي که  انجماد تجربه کرد. آق
باعث شکفت انگیزي ثبت این میزان مصرف سوخت 
ــد عبور تیم کیا از مسیر هاي صعب العبور  مي باش
ــي پر تردد و ترافیکي  ــته کوه هاي راکي و نواح رش
ــیکاگو نیویورک و الس و گاس است  ــهرهاي ش ش
ــت درباره  ــن خود  نکته قابل تمجید دیگري اس وای
ــد. »وین گردس«  ــوخت اپتیماي هیبری مصرف س

راننده رکورد زن کیا مي گوید: کیا اپتیما هیبریدي 
بهترین اتومبیل براي پیمودن این سفر طوالني بود. 
این خودرو جادار و راحت بوده و رانندگي مفرحي را 
به ارمغان مي آورد و موتور هیبریدی برقي ، بنزیني 
ــاز اتوبان کارایی  و   ــرعت های مج این خودرو در س
بازده قابل توجهی را فراهم کرد و این خودرو  مسیر 
7899 مایلي سفر خود را بدون هیچ گونه نقصي طي 
نمود.  عدد قابل توجه بدست آمده  شامل رانندگي 
ــامل اتوبان هاي  ــرایط اقلیمي متفاوت که ش در ش
طویل و باز صحراها و مناطق پر ترافیک بوده و این، 
ــوخت است که هر مالک  نمایش نهایي از مصرف س
خودروي هیبریدي اپتیما مي تواند با در نظر گرفتن 
جزئیات روش رانندگیشان بدست آورد. و این نمایش 
نهایي از مصرف سوخت اقتصادي است که هر مالک 
خودروي هیبریدي اپتیما مي تواند با در نظر گرفتن 

جزئیات روش رانندگیشان بدست آورد. 
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کیا اپتیماي هیبرید بخاطر اقتصادي بودن مصرف سوختش رکورد جهاني تازه اي 
را ب�ه نام خود ثبت کرد. در پي تجربه رانندگي ب�ا این اپتیما در 48 ایالت آمریکا 
ای�ن خودرو به ط�ور متوس�ط 64.55 مایل به ازاي ه�ر گالن بنزین م�ي پیماید.
رانندگان تنها از 5.5 باک بنزین جهت تکمیل سفر خود به دور آمریکا که معادل 
14 روز زماني و7.599 مایل مي باش�د، اس�تفاده کردند. رک�ورد کم مصرف ترین 
خودروي بنزیني هیبریدي در 48 ایالت آمریکا، توس�ط موسس�ه گینس در طي 
مراس�مي در کارخانه تولید کیا در وس�ت پوینت جورجیا مورد تایید قرار گرفت.



پیک اطلس   شماره شانزدهم ، آبان  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

89

ــیدگي به شکایت مشتري نه تنها یکي از اصلي ترین  ــتن راه صحیح رس دانس
ــتري است، بلکه ابزاري  و ضروري ترین بخش هاي ارائه خدمات عالي به مش
ــاکي در ابتدا  ــتري ش ــد. مش براي ایجاد یک رابطه قوي تر با وي نیز مي باش
ــکایت وي  ــکل یا ش ــبت به عاملیت، نگرش منفي دارد، اما زماني که مش نس
ــود، رضایت و وفاداري اش به  ــي حل مي ش به طرز حرفه اي و رضایت بخش

عاملیت بیشتر خواهد شد. 
ما باید به شکایت مشتري اینگونه نگاه کنیم:

یک فرصت یادگیري که مي تواند کسب  و کار ما را بهتر کند.
یک منبع خوب براي کسب اطالعات بیشتر، نوآوري و الهام گرفتن.

چگونه به شکایات مشتري 
رسیدگي کنیم؟

6 گام رسيدگي به شكایات مشتري:
شما بر اساس روش 6 گام رسیدگي به شکایت مشتري، مي بایست همیشه 

آمادگي رفع شکایات را داشته باشید.
آمادگي: فراهم کردن محیطي ساده و راحت در محل عاملیت براي ابالغ 

شکایت توسط مشتري. 
پذیرش ش�کایت: عذرخواهي و تشکر از مشتري در عین شناسایي دلیل 

شکایت.
مشاوره: تعیین انتظار مشتري از عاملیت.

حل مشکل: حل و فصل شکایت مشتري با سرعت و راندمان باال.
ــکایت به همراه راه حل آن براي جلوگیري از  ثبت و پیش�گیري: ثبت ش

تکرار مجدد آن.
پیگیري: پیگیري شکایت مشتري با توجه به نتیجه حاصل شده.

ــکل به راه حل معطوف کنید.  ــما بهتر است تمرکز خود را به جاي مش ش
ــعي کنید راهي به جز حرف زدن صرف در قبال موقعیت هاي سخت و  س
ــود دارند تا براي آن ها  ــوار وج چالش ها انتخاب کنید. موقعیت هاي دش
ــت که ما مي خواهیم ثبت  راه حلي ارایه کنیم و دقیقاً به همین دلیل اس

شکایت را براي مشتري آسان کنیم. 
ــکایات، مشتري شخص شما را  ــته باشید که در 95 درصد ش در نظر داش
ــي به  ــت قرار نمي دهد، بلکه تنها احتیاج دارد کس مورد حمله و بازخواس
سردرگمي او توجه کند. به طور میانگین، یک مشتري ناراضي تجربه منفي 
خود به عنوان مشتري را به 11 نفر ابراز کرده و هر کدام از این 11 نفر این 

مساله را به 5 نفر دیگر منتقل مي کنند. 
ــب و کارتان این  ــن راه براي عدم انعکاس نظرات منفي در مورد کس بهتری
ــت که اجازه دهید آن یک نفر نارضایتي خود را با شما در میان بگذارد  اس

تا اینکه با 11 نفر دیگر در این مورد صحبت کند.

راهكارهاي صحيح رسيدگي به شكایت مشتري:
 گوش کنید.

 از جمالت تنش زا پرهیز کنید.
 رو به مشتري صحبت کنید.

 تماس چشمي برقرار کنید اما خیره نشوید.
 مسائل را شخصي نکنید.

 با مشتري همدردي کنید.
 صبوري را تمرین کنید.

 از تن صداي خوشایند استفاده کنید.
ــتادن، صدا و حالت هاي صورت دلواپسي خود از موضوع را   در طرز ایس

نشان دهید.
 از تن صداي غیر صبورانه دوري کنید.

 از مسائلي که باعث حواس پرتي تان مي شود دوري کنید.

ــئول پاسخگویي و رفع شکایات مشتري  در آخر باید بدانیم افرادي که مس
ــدا کردن راه حل  ــت هم قدرت اجرائي و هم توانایي پی ــتند مي بایس هس

مناسب و اجراي آن را داشته باشند. 
ــت اطالعات حقیقي در مورد مشکل بوجود آمده و انتظار  در ابتدا الزم اس
ــتري مشخص شده و سپس این مشکل به صورت حرفه اي و در اسرع  مش
وقت رفع و رجوع شود. اگر راه حل پیشنهادي نیازمند قدرت اجرائي فراتر 
از حد فرد مسئول رسیدگي به شکایت باشد، این موضوع باید به سرعت به 
ــود. همچنین در صورتیکه حل مشکل مشتري در  مدیریت گزارش داده ش
ــت، موضوع باید به سرعت به توزیع کننده اصلي  عاملیت امکان پذیر نیس

اطالع داده شود.

راهنماي عذرخواهي از مشتري:
 در عذرخواهي کردن خساست به خرج ندهید.

 حتي اگر مشتري در اشتباه است  از وي عذرخواهي کنید. به طور 
مثال بگویید: » متاسفم که به مشکل بر خورده اید«.

ــتري زمان   عذرخواهي خود را محتاطانه زمان بندي کنید. به مش
ــکل بوجود آمده به شما در  دهید با ارائه جزئیات الزم در مورد مش
ــخصي تر کردن عذرخواهیتان کمک کرده و آن را به طور خاص  ش

معطوف شرایط موجود نمایید.
ــکر ساده نشان دهنده قدرداني شما از وقت و تالشي است  یک تش
ــکلش با عاملیت به خرج داده  ــتري براي اطالع شما از مش که مش

است. 
مثال: 

ــانس را به ما دادید که مشکل شما را حل کنیم و   از اینکه این ش
شما را مشتري خود نگاه داریم تشکر مي کنیم.

ــزد کردید تا بتوانیم آن را رفع  ــاله را به ما گوش  از اینکه این مس
کنیم از شما قدرداني مي کنیم.

ــخیص شکایت مشتري و عذرخواهي در قبال آن، عضو   بعد از تش
مجموعه کیا مي بایست بوسیله انجام مشاوره با مشتري درخواست 
ــکل بوجود آمده را تشخیص دهد. اکثر شکایات  وي براي رفع مش
ــتري به علت تفاوت بین انتظار مشتري و حقیقت تجربه شده  مش
ــه کیا انتظار  ــت عضو مجموع ــط وي بوجود مي آید. الزم اس توس
ــتري در شرایط موجود را مشخص کرده و در زمان مقتضي آن  مش

را برآورده کند.
بعضي از مواردي كه مشتري خواستار آن است عبارتند از:

 رفع مشکل پیش آمده. 
 جدي گرفته شده و به او گوش داده شود.

 با احترام با او رفتار شود.
 بالفاصله به موضوع رسیدگي شود.

 جبران خسارت.
 فرد مسوول توبیخ و تنبیه رسمي شود.

جلوگیري از تکرار مشکل.

گرد آوري و ترجمه  : علي ملک -  مربي آموزش فروش

در نظر داش�ته باشید که در 95 درصد ش�کایات، مشتري شخص شما را 
مورد حمله و بازخواس�ت ق�رار نمي دهد، بلکه تنها احتیاج دارد کس�ي به 
سردرگمي او توجه کند. به طور میانگین، یك مشتري ناراضي تجربه منفي 
خود به عنوان مش�تري را به 11 نف�ر ابراز کرده و هر کدام از این 11 نفر 

این مساله را به 5 نفر دیگر منتقل مي کنند. 
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)Kia Cyber Academy( منبع: آکادمي مجازي کیا



 پیکانتوي کاماٌل جدید باالخره در نمایشگاه اتومبیل 
ــرار گرفت.  ــرض دید ق ــن بار در مع ــو برای اولی ژن
ــود را برای یک تجربه لذت  ــاي نامبیائي خ مهمان ه

بخش با  نیو پیکانتو آماده کرده بودند.
ــئوالن ویندهوک  ــوالي مس ــنبه ، 20 ج در چهارش
ــو روم کیا نامیبیا دور هم جمع شدند تا شاهد  در ش

رونمائي این خودرو باشند.
ــازنده خودروهاي با کیفیت  ــرکت کیاموتورز، س ش
ــال 1944 تاسیس شد  مورد عالقه جوان ها ، در س
ــایل نقلیه موتوري  که قدیمي ترین تولید کننده وس
ــروه صنایع  ــي از گ ــه عنوان بخش ــت. ب در کره اس

ــد دارد به یکي از  ــازی هیوندائي –کیا قص خودروس
برندهاي برتر خودرو ساز جهان تبدیل شوند.

ــودرو در  ــتگاه خ ــش از 2.1 میلیون دس ــاالنه بی س
ــاخته  ــور س ــایت مونتاژ در 8 کش 13 کارخانه و س
مي شوند و سپس در سراسر دنیا از طریق شبکه ای 
ــور دنیا،   ــندگان در 172 کش از نمایندگی ها و فروش

فروخته شده و به آنها خدمات ارائه می شود.
کیا بیش از 44.000 کارمند در سراسر جهان دارد و 
درآمد ساالنه آن بیش از 2 میلیارد دالر امریکاست.

ــان  ــگفتي آفرین( نش ــعار تجاري کیا )نیروي ش ش
ــن کمپاني در قبال انتظارات  دهنده تعهد جهاني ای
ــتمر در صنعت  ــتریان از طریق نوآوري هاي مس مش

خودروسازي است.
ــي جدید و با سبکي  کیا پیکانتو با طراحي و مهندس

برجسته ، حسي از استحکام و بلوغ را منتقل مي کند.
ــدن فاصله  ــتر از مدل قبلی و با زیاد ش با طولی بیش
ــو پیکانتو راحتي و رفاه  ــن محور جلو و عقب ، نی بی
ــافران به همراه افزایش فضاي  ــتري را براي مس بیش

صندوق عقب به ارمغان مي آورد.
ــود را به عنوان  ــب این خودرو جایگاه خ بدین ترتی
ــته A بازار،  ــی ترین خودروها در دس ــی از رقابت یک

دوباره تعریف می کند.
ــور راندمان باالي کاپا که  تمام نیو پیکانتوها به موت
باعث بهبود مصرف سوخت و پائین آوردن تولید گاز 

Co2 می شود، مجهز هستند.
ــد ، یک موتور 4  ــوع موتور کاپا عرضه خواهد ش 2 ن
ــي، که 65 کیلووات  ــیلندر ، موتور 1248 سي س س
ــد مي کند،  ــتاور تولی ــن متر گش ــرو  و 120نیوت نی

کیا پیکانتوي 
جدید، »بالغ 
وجذاب« 

گردآوری و ترجمه  :سمیه سعادتی- کارشناس روابط عمومی 
  Namibia Economist : منبع

ــي  ــي س ــیلندر 998 س دیگري نیز یک موتور 3 س
است که 51 کیلووات نیرو  و 94 نیوتن متر گشتاور 

تولید مي کند.
مصرف سوخت آن نیز بین 4.9 تا 6.9 لیتر در 100 
ــت ،که باعث کاهش هزینه هاي  کیلومتر متغیر اس

مصرفی خودرو می شود.
ــما را برای  ــتمی است که ش ــانگر ECO ، سیس نش
ــما  رانندگی اقتصادی تر راهنمایی می کند. وقتی ش
ــرف رانندگی می کنید،  ــور اقتصادی و کم مص به ط
ــبز رنگ این سیستم روشن می شود ) البته  چراغ س
ــتم ECO بر روی ON قرار دارد(.  زمانی که سیس
ــان مي توانید به  ــبک رانندگي ت تنها با تغییر در س
صرفه جویي در مصرف سوخت و حفظ سیاره زمین 

کمک کنید.

ــیل جلو هستند  تمام پیکانتو هاي جدید ، دیفرانس
ــتاندارد برای تمام موتورها توسط  و انتقال قدرت اس
ــبت دنده باال،  ــتي با نس ــک گیربکس 5 دنده دس ی
ــوخت صورت می  ــازي مصرف س به منظور بهینه س

پذیرد.
یک گیربکس اتوماتیک 4 سرعته نیز براي هر موتور 
ــت، که تنها تنها 20 کیوگرم به وزن کلي  موجود اس
ــتم تعلیق و چرخ دنده های  خودرو مي افزاید.سیس
حرکتی نیو پیکانتو، نسبت به مدل قبلي ارتقاء یافته 
ــودرو را به همراه  ــخ ده خ ــد تا فرمان پذیري پاس ان

کیفیت و آسایش سواري بهبود ببخشد.
وسایل ایمني موجود شامل ایربگ راننده )مدل 1.0(، 
ایربگ اضافه براي سرنشین جلو )برای مـــدل های 
ــد قفل ABS  تنها به  ــز ض LX . 1.2 EX 1.0( ، ترم

طور استاندارد بر روی مدل EX 1.2 قرار دارد.
ــاله )100 هزار  ــام خودروها با یک گارانتی 5 س تم

کیلومتری( فروخته می شوند.
ــزار و 995 دالر  ــدل از میزان 102 ه ــت این م قیم
ــتي و 112.995  ــراي مدل با گیربکس دس نامبیا ب

دالر نامبیا براي مدل اتوماتیک شروع می شود .
ــانروف و شیشه عقب  ــورهاي پارک عقب ، س سنس
ــی مدل  ــای سفارش ــر روی خودروه ــا ب ــی تنه برق

Platinum عرضه می شوند.
در داخل، شما می توانید شاهد فرمان و دسته دنده 
ــید.  چرمي ، در مدل های SLi  و Platinum باش
 ، Si و Platinum و  SLi ــای ــدل ه ــن م همچنی
ــول جلو نیز  ــاي عقب برقی و کنس ــره ه دارای پنج

هستند.

تم�ام پیکانت�و ه�اي جدی�د ، دیفرانس�یل جلو 
هس�تند و انتق�ال قدرت اس�تاندارد برای تمام 
موتورها توس�ط یك گیربکس 5 دنده دستي با 
نسبت دنده باال، به منظور بهینه سازي مصرف 

سوخت صورت می پذیرد
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 ماشین آالت برنامه ریزی تولیدامکانات سازمان
 تعمیرات پیشگیرانه آزمون کیفیت تدارکات  حمل و نقل  انبار

نیروی انسانی
 مدیریت پرسنل

 حقوق و دستمزد

 کارکرد
 گزارش

سازمانی
 مدیریت 

ت زمان
 مدیری

 آموزش

منابع مالی
 دفتر داری
 حسابداری

 دریافت و پرداخت

 مدیریت دارایی ها

 بودجه 

 قیمت تمام شده

فرایند

1213

ــیعی از فعالیت هایی  ــف وس ــتم ERP  طی سیس
ــت که برای بهبود عملکرد فرآیندهای سازمان  اس
ــه کار می رود و از طرف نرم افزارهایی با چندین  ب
ــا را در  ــود که فعالیت ه ــتیبانی می ش ماژول پش
ــی نماید.  ــازمان یکپارچه م ــام بخش های س تم
ــای ERP تمام  ــاي معمول در نرم افزاره ماژول ه
فرآیندهاي سازماني شامل مدیریت تولید، برنامه 
ریزي تولید، خرید قطعات و مواد اولیه، بازاریابي، 
ــار، توزیع قطعات و  ــرل موجودی انب فروش، کنت
ــال مواد به واحدهای تولیدی، مدیریت مالي،  ارس
مدیریت لجستیک، مدیریت منابع انساني، مدیریت 
ــات و موارد  تعمیرات و نگهداري، ردگیری سفارش

دیگر را تحت پوشش قرار می دهند.
ــف واژگان  ــل مخــفـــ ــه ERP در اصـــ کلم
ــا  ی  Enterprise Resource Planning
سامانه برنامه ریزي منابع سازماني است که طیف 
ــی را که به بهبود  ــیعی از فعالیت های مختلف وس
 ERP .عملکرد سازمان منتهی می شود در بر دارد
ــط برنامه های کاربردی )مشتمل بر چندین  توس
ــود. بطوریکه  ــتیبانی می ش ماژول کاربردی( پش
فعالیت ها را در گستره واحدهای عملیاتی سازمان، 
ــا می تواند بازه  ــازد. این فعالیت ه یکپارچه می س
ــیعی از مدیریت تولید، خرید قطعات، فروش  وس
محصوالت، کنترل موجودی انبار، حمل و نقل مواد 
به واحدهای تولیدی تا ردیابي سفارشات را شامل 
ــود؛ همچنین می تواند زیر برنامه های کاربردی  ش
ــانی  در زمینه مدیریت مالی و مدیریت منابع انس

سازمان را هم در برداشته باشد.ERP، سیستمی 
است که دارای اهداف، اجزا و محدوده مشخص و 
ــد. در ادامه  ERP را بر حسب هر  معینی می باش

یک از این جنبه ها تعریف می کنیم. 

هدف : 
ــریع  ــتم ERP بهبود و تس ــک سیس ــدف از ی ه
ــه  ــت ک ــازمان اس ــب و کار س ــای کس فرآینده
ــی  ــدف، عموماً به مهندس ــق این ه ــت تحق جه
ــت. ــازمان نیاز اس ــدد یا بهبود فرآیندهای س  مج

 : ERP اجزای یك سيستم
هسته اصلی هر سیستم ERP بخش نرم افزاري آن 
است. نرم افزار ERP در عمل بر مبنای ماژول هاي 
کاربردی قرار دارد. هر یک از ماژول ها فعالیت های 
ــازمان را به شکل مکانیزه،  ــی از س عملیاتی بخش

شبیه سازی می نماید.

كاربران : 
شامل کلیه کاربران سازمان در هر سطحی از هرم 

سازمانی مي باشند.
ــرم افزارهای  ــتم عامل برای ن معمول ترین سیس
ــد. عالوه  ــتم عامل یونیکس می باش ERP سیس
بر این ویندوز و لینوکس دیگر سیستم های عامل 
ــتفاده برای نرم افزارهای ERP هستند،  مورد اس
ــر مبنای  ــتم های ERP بزرگ ب ــر سیس ــا اکث ام
ــد. از دید فنی  ــتم عامل یونیکس قرار دارن سیس
دالیل زیادی برای توجیه قرارگیری ERP بر روی 
سیستم عامل یونیکس وجود دارد. مهم ترین علت 

ــت که  یونیکس سیستم عاملی است که  این اس
بر مبناي توانایي ها، امکانات و قابلیت هاي خاصي 
در سازمان هاي با ابعاد بزرگ طراحي و پیاده سازي 

شده است.

محدوده : 
ــد از محدوده  ــتم هاي ERP مـــي توانــن سیس
ــازمانی که در آن پیاده سازی می شوند کوچک  س
تر باشند یا از مرز سیستم های زنجیره ای تامین و 
تجارت الکترونیک در محدوده سازمان، فراتر رفته 
ــرکا و مشتریان سازمان  و تا تأمین کنندگان ، ش
ــترش یابند. با این حال، پیاده سازی بسیاری  گس
ــتم های ERP مستلزم یکپارچه سازی با  از سیس
ــتم های اطالعاتی خارج از محدوده سازمان  سیس
است.ســـیسـتم هاي ERP در اصــل، گسترش 
  )MRPII( سیستم های برنامه ریزی منابع تولید یا
هستند. از منظر تکنولوژیک نیز می توان سیستم 
ــتم های قدیمی با  ــه سیس ــول یافت ERP را تح
ــت. از  ــه الیه client-server دانس معماری س
ــازمان،ERP  حاصل تلفیق  منظر کسب و کار س
فرآیندهای تولید با فرآیندهایی است که کلیه ابعاد 

سازمان را دربر دارند.
ERP ، فرآیندهای مدیریتی سازمان را به سه سطح 

کلی »فرایندهای استراتژیک، کنترل های مدیریتی 
و کنترل های عملیاتی« تقسیم بندی کرده است. 
ــای جامعی برای  ــا به تدریج به راه حل ه ERP ه
کارآمد کردن فرآیندهای سازمان در هر سه سطح 
ــا مي یابند. بخش عمده ای از موفقیت  مذکور ارتق
پیاده سازي سیستم های ERP به یکپارچه سازي 
ــازمان باز می گردد. موفقیت  فعالیت ها در کل س
ــتراتژیک و  ــطوح برنامه ریزی اس ERP ها در س
کنترل های مدیریتی شدیداً به حمایت و همکاری 

مدیریت ارشد سازمان وابسته است.

 : ERP منافع و مزایاي 
1-کمک به کاهش هزینه های عملیاتی

ــازی فرآیندهای کسب و کار سازمان،  یکپارچه س
از طریق استقرار موفق سیستم هاي 
ــم  ــوند. مه ــق مي ش ERP، محق
ــود  ــا بهب ــت ERP ه ــن مزی تری
ــن بخش های  ــی بی هـــماهــنگ
ــازمان و افزایش کـــارایــــی  س
ــتین مزیتی  ــا است.نخس فرآینده
ــس از  ــدت و پ ــاه م ــه در کوت ک
پیاده سازی ERP می توان انتظار 
داشت، کاهش هزینه های عملیاتی 
ــازمان نظیر هزینه های کنترل  س
ــه تولید،  ــار، هزین انب ــودی  موج
ــی، فروش،  ــای بازاریاب ــه ه هزین
بازرگاني و لجستیک و ... می باشد.

روزمره  کاره�ای  2-تس�هیل 
مدیریت

 سیستم هاي ERP با ایجاد backbone قوی از 
انباره داده ها، دسترسی بهتر و سریعتر به داده ها 
را برای مدیریت امکانپذیر مي نماید و بدین ترتیب 
ــد برای تصمیم گیری هاي آني به  مدیریت می توان

اطالعات مورد نیاز خود دسترسی داشته باشد.

پشتيبانی از برنامه ریزی استراتژیك: 
ــتراتژیـــــک مجموعه ای   ــزی اس برنامـــــه ری
ــت که جهت ارزیابی  از فرآیندهای مشخصی اس
ــازماني، تعیین  ــع س ــاي مناب ــخیص نیازه و تش
مشتریان بالقوه، تنظیم اهداف و انتظارات، برنامه 
ــتراتژی های هماهنگ بین  ــی اس ــزی و طراح ری
ــت اجرا  ــا تضمین موفقی ــای مختلف، ب بخش ه
مي شود. این فرآیندها همچنین ارتباطي منطقی 

ــتراتژی های اتخاذ شده با نیازها، دارائی ها  بین اس
ــرده و نتایج  ــت آمده را تعریف ک ــج به دس و نتای
آن را اندازه گیری و ارزیابی می کند. بخشی از نرم 
افزارهای ERP ، جهت پشتیبانی از فرآیند برنامه 
ریزی استراتژیک طراحی شده اند، اما در عمل این 
قابلیت به نوعی ضعیف ترین ویژگی ERPهاست 
ــدم اطمینان باالی  ــل آن هم پیچیدگی و ع ودلی
برنامه ریزی استراتژیــــک و نبود یکپارچگی کافی 
  DSS با سیستم های پشتیبانی تصمیم گیري  یا

Decision Support System است.

نتيجه گيري:
ــازماني را به  ــرم افزارهای  ERP  فرآیندهای س ن
ــکل خاصي برای بنگاه هاي تولیدی، بازرگاني و  ش
خدماتي به منظور مدیریت کل چرخه 
ــفارش  از س ــات،  ــوالت و خدم محص
ــازي  ــي س ــول نهایی سفارش تا محص
می نماید. سازمانها می توانند با کارآمد 
کردن فرآیندها و بهینه سازی چرخـــه 
ســـفارش محصول و فرآیندهای تولید، 
استفاده از منابع را به حداکثر رسانده و 

هزینه ها را کمینه نمایند.

منابع  : 

1-What is ERP? http://www.tech-faq.com/erp.shtml
2-Enterprise resource planning, http://en.wikipedia.
org/wiki/Enterprise_resource_planning

برنامه ریزی

 منابع سازمانی چيست 

 Enterprise Resource Planning در اصل مخفف واژگان ERP کلمه
یا سامانه برنامه ریزي منابع سازماني است که طیف وسیعی از فعالیتهای 
 ERP .مختلفی را که به بهبود عملکرد سازمان منتهی می شود در بر دارد
توسط برنامه های کاربردی )مشتمل بر چندین ماژول کاربردی( پشتیبانی 
می ش�ود. بطوریک�ه فعالیت ها را در گس�تره واحدهای عملیاتی س�ازمان 
یکپارچه می سازد. این فعالیت ها می تواند بازه وسیعی از مدیریت تولید، 
خری�د قطعات، فروش محصوالت، کنترل موجودی انبار، حمل و نقل مواد 

به واح��دهای تولی����دی تا ردیاب���ي سفارش����ات را شامل شود ؟
گردآوری و ترجمه : امیر نیما طلوع- کارشناس تحلیل و طراحی نرم افزار
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ــاری از  ــتفاده انحص ــرارداد اس ــد از آن که ق بع
ــافت در خودروهای شرکت  محصوالت مایکروس
ــرکت کیاموتورز از پلت  ــید، ش فورد به اتمام رس
فرم خودرویی مایکروسافت برای سیستم بلوتوث 
ــتفاده کرده است.  و فرامین صوتي )UVO( اس
ــای Your Voice )به طور  ــه معن ــام ب ــن ن ای

مخفف( می باشد. 
 UVO ــتم خبرگزاري  Wards  Auto سیس
ــبیه  ــگر ش ــه نمایش ــک صفح ــه ی ــد را، ک جدی
کامپیوتري کوچک مي باشد، این چنین توصیف 
ــي کند، که به کاربران این اجازه را مي دهد تا  م
یک سري از آیکون ها را انتخاب کنند و صفحه ها 
را با تماس نوک انگشت عوض کنند. این سیستم 
ــل کنترل بوده و قادر به  ــاٌل از طریق صدا قاب کام
دانلود اطالعات نیز مي باشد . انتظار مي رود نسل 
ــتم UVO در تمامي بازارهاي بین  بعدي سیس
ــتم UVO کیا به  المللی کیا موجود باشد.سیس
ــور کلي براي مخاطبین عالقه مند  این امکان  ط
ــت ، تا با ترکیب سیستم تلفن  را فراهم نموده اس
همراه هوشمند خود با این دستگاه، طیف وسیعي 
ــا فرمان صوتي  ــای قابل کنترل را ب از عملیات ه
ــعه نسل دوم  فراهم آورند. اگرچه در بخش توس

ــتگاه UVO که هنوز عملي نشده،  صفحات دس
ــتفاده   ــه طور کامل قابل اس ــه تلفن هایي که ب ب

باشند، نیز نیازي نخواهد بود .
ــتم همان  ــد این سیس اینطور که به نظر مي رس
ادامه تلفن ویندوز 7 است که دستگاه UVO از 
نرم افزار ویندوز به عنوان پایه استفاده مي کند. 

ــما  ــتم sync فورد که به ش ــت مثل سیس درس
ــد بتـوانـــید mp3 هاي  ــکان را مي ده این ام
ــین  ــورت USB  درون ماش ــه پ ــي را ب مختلف
ـــــتم UVO کیاموتورز  ــد، سـیس ــل کنی وص
ــواع MP3 Player هایی که  ــا ان ــت کار ب قابلی
ــافت یعنــــی  ــزار مخصوص مایکروس ــا نرم اف ب
ــی دارنـــد،کار  PlaysForSure همــخــــوان

می کند.
ــی  ــک صفحه نمایش کوچک لمس در UVO ی
محتویات MP3 Player متصل شده به سیستم 
ــیقي ها از طریق صفحه  را نمایش می دهد. موس
لمسي یا فرامین صوتي قابل جستجو مي باشند، 
براي مثال سیستم این امکان را براي شما فراهم 
ــي کند که بگوئید led zeppeline  را پخش  م
ــتگاه آهنگ مورد نظر از آن خواننده را  کن و دس
ــتم همچنین  ــدا کرده و پخش کند. این سیس پی
ــت تا  به یک حافظه فلش 1 گیگابایتی مجهز اس
ــورت USB آهنگ های مورد  بتوانید از طریق پ

عالقه را بر روی آن ذخیره نموده و یک مجموعه 
موسیقي همراه داشته باشید که از طریق فرامین 
ــتم  ــد. سیس ــي مي باش صوتي نیز قابل دسترس
ــا رادیوهای ماهواره ای نیز کار می کند  UVO ب
و شما می توانید با نام بردن یک شبکه رادیویی، 
ــوج رادیو را بر روی آن  ــتم بخواهید تا م از سیس

قرار داده و پخش کند. 
ــتم  ــود را به این سیس ــم که موبایل خ ــی ه وقت
ــتم به طور خودکار شماره   وصل می کنید، سیس
تلفن های دفترچه شما را خوانده و شما می توانید 

با خواندن یک نام، اقدام به تماس با آن نمائید.
ــه بازارهاي  ــتم براي هم ــل بعدي این سیس  نس
بین المللي کیا موجود خواهد بود و این درحالي 
است که نسل اول مخصوص ایالت متحده توسعه 
ــود. از این گزارش اولیه اینطور بنظر  پیدا کرده ب
ــتم امکانات جامع تري را  مي رسد که این سیس
فراهم مي کند که براي هر فردي مناسب است و 
مي تواند آنرا تجربه کند اما هنوز این سوال باقی 
ــتم ما را مجبور می کند  ــت که آیا این سیس اس
ــیریابی  تعبیه شده درون  بین آن و سیستم مس

داشبورد یکی را انتخاب کنیم یا خیر؟
منابع:

1-www.Ces.Cnet.com
2-www.Autoblog.com

تاریخ برگزاري :
1شهریور 90 لغایت6 شهریور90به مدت 6 روز

مکان برگزاري :
  عاملیتهاي منتخب تهران 
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)شیدایي - تهران(، 107 )ریحاني - تهران(، 108 

)مهاجر - تهران( 
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تهران(، 113 )امجد – تهران( 
شهرستانها: 
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ــي - یزد(  ، 332  ــي - اصفهان(، 321 )فرش )نیل
)آرمضاني - قم(  ، 341 )فرهادي فر- مالیر(، 371 
)شاپوري - اراک(، 422 )سیاسي - مشهد(،431 

)هدایتي- بیرجند(  ،521  )کهنمویي - تبریز(، 552 
)خروشي - کرمانشاه( ،611 )خیاط زاده- اهواز( ، 

643 )شجاعي - شیراز(  
ــتم کولر خودروها  با توجه به کارکرد مداوم سیس
ــتم،  ــتان و نیاز به بازدید این سیس در فصل تابس
ــا، در 7  ــر خودروهاي کی ــد تخصصي کول بازدی
عاملیت تهران و 15 عاملیت در شهرستانها برگزار 
ــاني از طریق ارسال پیام کوتاه  گردید. اطالع رس
و نوبت دهي به مشتریان، توسط کارشناسان دفتر 

مرکزي اطلس خودرو صورت پذیرفت.
ــوع کلیه  ــه مطب ــتم تهوی ــرح سیس ــن ط در ای
خودروهاي کیا موتورز مورد بازدید و بررسي قرار 
گرفت و ایرادات احتمالي مشاهده شده ، رفع شد. 
ــتریان وفادار کیا در این طرح نیز  ــتقبال مش اس
قابل توجه بوده و خودروهاي ایشان تحت بازدید 
ــاوره هاي الزم نیز  ــي قرار گرفت و مش کامل فن

ارائه گردید.در کلیه بازدید هاي تخصصي برگزار 
شده در اطلس خودرو ، کارشناسان فني در کنار 
عاملیت ها و مشتریان حضور داشته و مشاوره فني 
به عاملیت ها،  پاسخگویي به سئواالت مشتریان 
و  نظارت بر انجام صحیح طرح توسط کارشناسان 

صورت مي پذیرد. 
ــعار  ــا همانند ش ــروش کی ــس از ف ــات پ خدم
» پشتیبـان  هــمچـون خـانواده« همواره حامي 

خانواده کیا مي باشد.
شرح خدمات ارائه شده در طرح: 

ــتم تهویه مطبوع خودروها   بازدید فني سیس
بصورت رایگان

 چک با دستگاه عیب یاب بصورت رایگان 
 کارواش بصورت رایگان

در آخر با اهداء هدایایي از مراجعت مشتریان در 
این طرح قدرداني گردید.

بازدید تخصصي کولر، ویژه ماه مبارك رمضان
  تست با دستگاه عیب یاب-عاملیت فرشی- یزد  پذیرش خودرو- عاملیت آرمنیانس- تهران  پذیرش خودرو- عاملیت آرمضانی- قم

  اهدا هدیه به مشتری - عاملیت شجاعی-شیراز  بازدید خودرو - عاملیت احمدی - قزوین  ثبت پذیرش خودرو - عاملیت نادری - ساری

  ورودی عاملیت - عاملیت شیدایی - تهران  کارواش خودرو - عاملیت معینی/زمانی-کرج

کیا موتورز؛ همگام با تکنولوژی روز دنیا

گردآوری: مریم رحیمیان - کارشناس خدمات ویژه

انتخاب برترین مقاله
pr@atlaskhodro.com

کد مطلب: 1606

انتخاب برترین مقاله
pr@atlaskhodro.com

کد مطلب: 1607

کیا و نسل بعدي سیستم بلوتوث و فرامین صوتي

گردآوری و ترجمه : سمیه سعادتی- کارشناس روابط عمومی 
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  افقي 
ــناس  سرش ــراح  ط ــن  ای  -1
ــراتو را اوج  ــا س ــي، کی ایتالیای
ــد یافتگي یک برند شرقي  رش
 - درو  ــیله  وس  -2 ــد  مي دان
ــرص و طمع - از انواع ماهي  ح
ــي  ــیدني 3- قوم - درس کش
ــرب - چند  ــران - تلخ ع در ای
ــد جفا -  ــاده - راکب 4- ض م
ــی و یکپارچگی -  دعاي  یگانگ
ــتفاده  زیر لب 5- از طریق اس
ــامانه، مصرف سوخت  از این س
ــک کاهش  ــورت اتوماتی به ص
ــیار بزرگی  مي یابد - گروه بس
از دین مبین اسالم 6- آشیانه 
ــیلي - ناپسند 7- زن  مرغ - س
و فرزند - گنجشک 8- پزشکي 
ــریال  - رمزینه - از بازیگران س
ــه کارگردانی  ــوه ممنوعه ب می
حسن فتحی 9- آتشدان حمام 
-مراسم بدون آغاز 10- کاري 
و کوشا - قسمتي از بدن 11- 
ــرد مطبوع - خودروي  بابا - س
مفهومي و قدرتمند کیاموتورز 
ــگاه  ــي در نمایش ــه تازگ که ب
ــد 12-  ــان پرده برداري ش آلم
ــول  ــي در فص ــگام رانندگ هن
ــتاني، باید از آن  ــرد و زمس س
ــدا و نغمه  ــتفاده کنید - ص اس
ــت  13- نگهبان چماق به دس
ــی-  ــال شمس ــاه دهم س - م
ــکاف - حرف دوم انگلیسی  ش
14- خوش قد و قامت - قصه 
و حکایت - سبزي پیچ در پیچ 
15- عنصر تیروئید - نام اولین 

سازنده خودروي برقي 
 

  عمودي
11- پیکار - یکي از مولفه هاي 
هوش هیجاني 2- زگیل - تیر 
ــمار آوردن -  ــدار - به ش پیکان
ــارک 3- خاک  ــته و مب خجس
ــرع  ــي - حکم حاکم ش صنعت
ــر قهرمان جنگل 4- نام  - پس
کیاموتورز  مدیره  هیات  رئیس 
ــتان  - رشته پهن 5- از  انگلس
ــازهاي ایراني - جهت - رود  س
ــار 6- نوعي مدل  آرام - شرمس
ــم متعجب مي گوید  مو - خان
ــرداب - خرس فلکی  - گیاه م

7- سنگ عیار - طرز و رفتار 8- 
جدال لفظي - از کلمات پرسشی 
9- از دنیا رفتن - ناشنوا - حرف 
ــنده در کار -  ــه 10- کوش فاصل
صندوق نگهداري یخ و خوراکي 
11- طایفه - صندلي معلولین - 
ــاد خون - حیله گر  ویتامین انعق
12- عامل اصلي بیشتر تصادفات 
است 13- مقابل خروجي - این 
ــي  خروج ــن  پایین تری ــودرو  خ
ــا  ب ــه  مقایس در  را     CO2 گاز
ــا به حال در  هر خودرویي که ت
ــده  دارد - شخص  اروپا تولید ش
ــه  ــباهت - مای ــوند ش 14- پس
حیات - چاشني ساالد - شاهکار 
ــما  و  نقاش 15- حافظ جان ش
ــت -  ــان در خودرو اس همراهت

کشور همسایه عربستان

حل جدول - پیک اطلس  شماره 15

جدول شماره 16 جدول کلمات متقاطع

آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تهران - ميدان شهداء - خيابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسيدرضا ریحانی10
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر11
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس12
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسيدامير حسيني13
 نبش خيابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد14
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری -پالك  66519246 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه15
257و 259  -  کد پستی 1451784797

 بيرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بيرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی16
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خياط زاده18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شيرازفارسسيد سامان شجاعي 19
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی20
کد پستي 3416763317

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید  آرمضانی21
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خيابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاوید اميری- یوسف اميری مقدم22
كدپستی 7616673386

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئيل-خيابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي23
باالترازمدرسه شيرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار24
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسيده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی25
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 26
کد پستي 4731659439

 اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري27
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبيب اله فرهادی فر28
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد29
 كد پستي 8916713395

 یزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی30

 فهرست عامليت های مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاریخ 1390/08/01
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