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یکی از مس��ائل اساس��ی در هر رس��انه ای چگونگی ایجاد ارتباط با 
مخاطب اس��ت. مخاطبين اساس��ي ترین رکن یک نش��ریه و الزمه 
حرک��ت صحيح آن در مس��ير تحول و پيش��رفت هس��تند عالوه بر 
آن  اولين گام برای دس��تيابي به ارتب��اط فراگير و موثر با مخاطبان 

شناخت عالیق آنهاست.  
نظرات و س��الیق مخاطبان در بهره وری سيس��تم و س��ازمان نقش 
اساس��ی ایفا م��ی کند و  ش��ناخت مخاطب به مدی��ران اجرایی هر 
نش��ریه کمک می کند تا بر اس��اس نيازها، عالیق و خواس��ته های 
آن��ان ، محتواي مطالب را تهيه و تدوین کنند.  همچنين با  اطالع از   

خواسته مخاطبان، به اصل مخاطب محوری نزدیک ترخواهيم شد. 
 ش��رکت اطل��س خ��ودرو ب��ا ه��دف احت��رام و توجه ب��ه مخاطبان 
پي��ک اطل��س از ی��ک س��و و درک ض��رورت  تعام��ل ه��ر چ��ه 
بيش��تر ب��ا خوانندگان و ش��ناختن نظرات ایش��ان از س��وی دیگر، 
 از ش��ماره پي��ش، اق��دام ب��ه برگ��زاری مس��ابقه ای تح��ت عنوان 
»مقال��ه برت��ر از ن��گاه مخاطب��ان« نموده اس��ت. در این مس��ابقه 
خوانن��دگان پي��ک اطل��س با ارس��ال کد مقال��ه  م��ورد نظر خود 
ب��ه آدرس  ایمي��ل واح��د رواب��ط عمومي ش��رکت اطل��س خودرو 
برت��ر  مقال��ه  انتخ��اب  ام��کان   ،)PR@atlaskhodro.com(
را دارن��د.  همزم��ان ب��ا انتخ��اب برتری��ن مقاله بر اس��اس مجموع 
 آراء مخاطب��ان، ی��ک نفر ني��ز از ميان  افرادی که  در نظر س��نجی

 شرکت کرده اند به قيد قرعه انتخاب و  بر همين اساس از نویسنده 
برتری��ن مقال��ه و  رای دهنده خوش ش��انس تقدیر می ش��ود و این 

عزیزان در شماره بعدی نشریه معرفي خواهند گردید.
از شما خواننده گرامی پيک اطلس نيز تقاضا داریم با شرکت در این 
طرح، ما را در  پيش��برد اهداف پيک اطلس یاری نموده و با ارس��ال 
نظرات، انتقادات و پيش��نهادهایتان در هر چه پربارترشدن محتوای 

نشریه سهيم باشيد.

 در مسير پيشرفت
  پيك اطلس 
همراه ما باشيد فهرست

كياجزئيات خودروسـول2012 رامنتشر كرد

فناوری هيبرید در تسخير كيا اپتيما
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مانور خودروهاي امداد در بازگشایي مدارس
بازدید تخصصي خودرو اسپورتيج

چگونه از فاصله 3000 پایي فرصت هاي تجاري
را تشخيص دهيم ؟
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سرمقاله 

جدول كلمات متقاطع

عامليت ها

طوفان مغزی و روش هــای آن 

هيبت بهترین خودرو سال 2012آشكار می شود !
8

ERP نگاهي عميق تر به سيستم  برنامه ریزي منابع سازمان
پيتر شرایر مدیر طراحي كيا 
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كيا در صدر جدول برترین برند از نظر جلب وفاداري

نتایج نظر سنجي پيك اطلس شماره 16 :

مقاله برتر از نگاه خوانندگان:
 »درباره هوش هيجانی چه می دانيد؟«  

  سركار خانم مریم مللی
 برنده یك عددكارت هدیه پيك اطلس 

رای دهنده خوش شانس :
  سـركار خانم مرجان اشـكوه از شـركت گلسـتان 

)USB( برنده یك عدد حافظه همراه
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داخل Soul2 بس�يار جادار ، راحت و س�قف 
آن بلند اس�ت. طوري كه افراد قد بلند داخل 
ان احس�اس راحتي مي كنن�د و صندلي هاي 
عق�ب ب�راي دو بزرگس�ال و يا س�ه كودك 

بسيار راحت است. 

كياجزئيات خودرو
را س��ول2012 

منتش�ر ك�رد

س��ول جديد با موتور جديد1/6 ليتري اين ش��ركت ، 
ش��ش دنده اي  وگيربك��س  مس��تقيم  انژكت��ور  ب��ا 
ب��راي تمام��ي مدل ها ب��ه ب��ازار عرضه خواهدش��د. 
ب��ه گفت��ه كي��ا موت��ورز اي��ن خ��ودوري ش��هري ، 
ويژگي»كارآم��دي بيش��تر و آاليندگي كمتر« را  ارائه 
  Soul2 ، Soul1 خواهد كرد. اين خودرو در مدل هاي
دو م��دل اصل��ي Hunter و Quantum ب��ه بازار 

عرضه می شود. 
درطراحي هوش��مندانه اين خ��ودرو ، محل قرارگيري 
جلوپنج��ره ، چراغ ه��ا ، قس��مت جلويي بدن��ه خودرو 
و چرخ ها بازبيني و اصالح ش��ده اس��ت. س��پر جديد 
اي��ن خودرو ب��ا مدخل هاي هواي پهن ت��ر و پايين تر ، 
تق��ارن خ��ودرو را تغيير داده و ش��كل پهن تري را به 
خودرو مي دهد. جلو پنجره اين خودرو  با قسمت هاي 
مكعبي ش��كل ، ظاهري زيباتر به اين خودرو بخشيده 
اس��ت. جلو پنجره مذكور عيناً در قسمت عقب خودرو 
نيز ، در قس��متي از س��پر كه باعث پهن تر ديده شدن 

خودرو می شود، تعبيه شده است.
به منظ��ور پرداختن ب��ه جزئيات بيش��تر ،  Soul1 از 
آينه هاي جانبي و دس��تگيره ه��اي همرنگ بدنه بهره 
برده و داراي قس��مت مات ) دودي( در قسمت فوقاني 
شيش��ه جلو است . اين در حالي اس��ت كه Soul2 با 
حفاظ عضالني ش��كل درقس��مت چراغ هاي مه شكن 
جل��و ، چرخ ه��اي 16اين��چ ب��ا رين��گ آلومينيومي و 
آينه ه��اي جانبي تاش��و و برقي ، ارائه كنن��ده ظاهري 

شكيل به خودروي مذكور است. 
درقس��مت داخل��ي خ��ودرو جهت تس��هيل بيش��تر، 
تغييرات قابل مالحظه اي انجام ش��ده است؛ تودوزي 
Soul1 همچنان از طرح تمام مش��كي شكيل تبعيت 
كرده،  درحاليك��ه Soul2 از طراحي چش��م نوازي با 
نام » س��ول ش��اين«بهره مند اس��ت . تزئين��ات داخلي 
س��ول هانتر بس��ته به رنگ بيروني خودروش��امل دو 
رنگ مش��كي و ب��ژ بوده كه ب��ا قرار گرفت��ن در كنار 
س��اير تزئينات خودرو و نوع پارچه به كار رفته در آن، 

جل��وه اي زيبا و جالب به  داخل خ��ودرو مي دهد . در 
طراحي داخلي س��ول كوآنتوم از چرم مشكي لوكس و 
بس��يار مجلل استفاده شده است . به طور كلی مي توان 
گف��ت كه اين خ��ودرو از يك طراحي بس��يار جالب و 

منحصر به فرد بهره مند است.    
ماش��ين مدل كيا سول درسال 2012 چندان تغييري 
نكرده اس��ت؛  اما داراي قدرت موتور بيشتر و خطوط 
بدنه آن دوباره طراحي ش��ده اس��ت. اين مدل داراي 
موت��ور 1/6 ليت��ري و 2 ليتري 4 س��يلندر اس��ت كه 
قدرت بيشتر و مصرف سوخت مناسبي دارد. موتورش 
135 اس��ب بخار قدرت دارد ك��ه در جديدترين مدل 
ب��ه 164 اس��ب بخ��ار مي رس��د ؛ گيربك��س 6 دنده 
دس��تي و اتومات اين خ��ودرو نيز بس��يار قابل توجه 
اس��ت ، همچني��ن پكيج ECO   آن نيز باعث ش��ده 
ت��ا)29/36MPG(mile per gallon  را دربرگي��رد. 
داخل س��ول جديد بس��يار ج��ا دار بوده و س��قف آن 
 HD بلن��د اس��ت.  داراي دوربين ديد پش��ت ، راديو 

 )High Definition(و سيس��تم ن��او بري و كنترل 
فعال شونده با صوت براي تلفن و ضبط است.

مدل كيا سول وقتي درسال 2010 معرفي شد يك پكيج 
كامل بود و بدنه گوه مانند »تخم مرغي ش��كل « زيباي 
آن بس��يار چش��م نواز بوده و مدل س��ول باعث ش��د 
 ، SCION XB مدل ه��اي خودروهاي ش��هري مث��ل 
NISSAN CUBE  مانن��د خورش��يد كس��وف كرده 
و همچني��ن باعث ش��د ش��ورلت HHR  ب��ه جرگه 

بازنشستگان بپيوندد.
 مدل 2012 سول آنقدر تغيير نكرده است، ولی موتور 
ق��وی و خطوط بدنه ی آن باعث ش��ده كه در زمره ی 
رتب��ه بن��دی TCC(The Car Connection( در 

مقام باالی جدول خودروهای جمع و جور قرار گيرد.
 مدل Soul داراي طراحي بدنه عالي و سقف آن مانند 
بومرنگ انحنا داش��ته و درن��گاه اول با نوك آن درجلو 
هم راس��تا نيس��ت.  داخل Soul2 همه چيز هوشمند 
بوده و با  داش��تن دكمه هاي بزرگ، داشبورد برآمده و 

بلند گوهاي درخشان زيبايي بصري خاصي را به نمايش 
می گذارد.  امس��ال موتور 4 سيلندر 2 و 1/6 ليتري كه 
داراي قدرت بيش��تري هستند، عرضه شده اند و داراي 
135 اسب بخار است كه مدل ارتقا يافته آن 164 اسب 
بخ��ار قدرت دارد. گيربكس Soul2  دس��تي و اتومات 
6 دنده است و سيستم سوخت آن ECO بوده و مصرف 
آن )29/36MPG(mille per gallon  اس��ت ك��ه 
نسبت به Hyundai elantra sedan  بسيار كمتر 
اس��ت .  سيستم هندلينگ اين خودرو  بسيار  راحت و 
چاالك درجاده  ها اس��ت كه اين مدل اصاًل قابل قياس 
با هوندا نمي باشد. داخل Soul2  بسيار جادار ، راحت 
و س��قف آن بلند اس��ت. طوري كه افراد قد بلند داخل 
آن احس��اس راحتي مي كنند و  همچنين صندلي هاي 
عقب براي دو بزرگس��ال و يا س��ه كودك بسيار راحت 
اس��ت، صندلي عقب تا می ش��ود تا فضايي معادل 53 
فوت مكعب )1/5 متر مكعب( براي نگهداري چمدان ها 
فراهم نمايد. البته جاي آن به اندازه مدل هوندا المنت 

نيس��ت ولي باز ه��م درمقام م������قايس��ه، اين مدل 
بس��يار جادار اس��ت. تجهي����زات اين مدل ش���امل 
 IIHSدنده كمك اس��ت ك��ه ج��اي����زه موس�س��ه
 )Insurance Institute for Highway safety(ف���ني
  را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. دوربين ديد پش��ت، 
پورت ه��اي USB ، راديو ماهواره ای، سيس��تم ناو بري 
و كنترل هاي فعال ش��ونده با ص��دا براي تلفن، همگي 
از امكانات اي��ن خودرو بوده كه قيمت20 هزار  دالري را 
ب��راي آن توجي��ه پذير مي كند.  مي ت��وان اين مدل را 
به عنوان خودرويي ارزش��مند با اندازه كوچكتر و وزني 

كمتر از ميني ون هاي بزرگ خريداري كرد.
 

منابع: 
1-Motor Ward, United Kingdom 
2-The Car Connection, United States 

گردآوری و ترجمه :  مهتاب رادفر- کارشناس پشتیبانی فروش
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ي��ك صبح دل انگيز و آفتابي بود كه جهت يك س��فر كاري 
از ش��هر »ميدوي« پرواز مي كردم . به محض اينكه هواپيما 
بر فراز جنوب غربي حومه ش��يكاگو ب��ه پرواز درآمد ، ارتفاع 
ك��م و هواي روش��ن و آفتابي روز اين ام��كان را فراهم آورد 
تا بتوانم مناظر روي زمين را كاماًل رنگارنگ و واضح تماش��ا 
كنم . توانستم چندين محوطه را تشخيص دهم و گستردگي 
مناطق كه اكن��ون از داخل هواپيما قابل رويت بودند مرا به 
ش��گفتي واداش��ت، چرا كه از روي زمين تاكنون توجهي به 

آن نداشتم. 
متوج��ه ش��دم كه زمين هاي بي��س بال و پارك ه��ا به طرز 
خالقانه اي به منظور اس��تفاده بهينه از فضا طراحي شده اند. 
مس��يرهاي فرعي در دس��ت بازس��ازي را ديدم ، زمين هاي 
خاكي اي كه تضاد ش��اخصي با زمين هاي س��ر سبز و پر آبي 
كه به حفاظ هاي بتني مس��ير هاي آس��فالته ختم مي ش��د . 
همچنين متوجه چندين فضاي ديگر در همان حوالي ش��دم 
و ب��ه اين فكر افتادم كه می تواند چه منطقه مناس��بي براي 

پيشرفت و گسترش ، در آينده باشد. 
زمي��ن گلفي را ك��ه اخيراً در آنجا بازي ك��رده بودم ديدم و 
اولي��ن بار بود كه متوجه ش��دم كه چق��در اين زمين خارج 
از محوط��ه پر درخت اش منحني اس��ت . همچنين متوجه 
آرايش شهري اي ش��دم كه با دقت دراطراف آن چيده شده 
بود .  مي توانس��تم چندين اس��تخر را به هم��راه راه آب هاي 

فرعي اش از آن فاصله ببينم .
منظ��ره اي بود كه اغلب فكر مي كردم از تماش��اي آن لذت 
نخواه��م برد و از اينكه م��ي ديدم اين منظره از زمين تا چه 
اندازه با ديدگاه اش از روي زمين متفاوت اس��ت شگفت زده 

شده بودم . 
و در اين هنگام بود كه تلنگري خوردم . صاحبان تجارت هم 

مي بايست چنين كاري مي كردند !

آخرين باري كه شما به كارخود از فاصله 3000 پايي نگاهي 
انداختي��د چه زمان��ي بود ؟ زماني كه بايس��تيد ، به عقب از 
زاوي��ه و ديدگاهي ديگر نگاهي بياندازيد، محتماًل به چندين 
روش براي بهبود آنچه كه انجام مي دهيد دست پيدا خواهيد 
كرد و يا متوجه احتمال هايي كه هرگز متوجه آنها نبوده ايد 

خواهيد شد.
چ�ه راه هايي براي داش�تن ديدي متفاوت نس�بت به 
آنچه كه انجام مي دهيد وج�ود دارد ؟ در زير چندين 

پيشنهاد ارائه مي گردد : 
- افراد برجس��ته خود را جمع كرده و براي يك روز از اداره 
دور ش��ويد ت��ا در مورد ي��ك " موضوع مه��م و بنيادين " و 
احتمال هاي موجود جهت بهبود تجارت، گفتگو كنيد . هيچ 
ايده اي بس��يار به درد نخور ، گران قيمت و يا احمقانه نيست 
اما جلسه مي بايست حول يك موضوع و بحث كليدي شكل 

بگيرد .
  - نيروها و ايده هاي جديد را بيابيد و در كنار خود داش��ته 

باشيد تا از كهنگي و عقب ماندگي دور بمانيد . 
- از كس��ي )صاحب تجارتي يا مديري ديگر در زمينه كاري 
مش��ابه در محيطي ديگ��ر( بخواهيد كه س��ري به عملكرد 
ش��ما بزند و همه چيز را نظ��اره كند؛ خصوصاً از او بخواهيد 
پيشنهادهايي كه ممكن است موجب بهبود روند كاري شما 
ش��ود، ارائه كند . حتي بهتر اس��ت به ي��ك مدير يا صاحب 
تجارتي ديگر پيش��نهاد كنيد كه سري به كار و بار او زده و 
عملكردش را سبك سنگين كنيد . اين كار براي هردوي شما 

سودمند خواهد بود .
- گروهي شامل افرادی با افكار بديع و هم فكر ايجاد كرده يا 
به چنين گروهي بپيونديد؛  چرا كه از اين طريق مي توانيد با 
كس��اني ارتباط برقرار كنيد كه انرژي ، اشتياق و افكار جديد 

خود را به زندگي شما منتقل مي كنند. 

 - تمامي پرس��نل خود را گرد هم آوريد تا گفتگويي آزاد و 
همفك��ري اي بدون محدوديت در خص��وص اينكه به عنوان 
يك تيم جهت پيشرفت در كار چه مي توان انجام داد ، فراهم 
آوريد . پيتزا بخوريد ، بحث را آزاد بگذاريد و يادداشت برداري 

كنيد .  
- از امتح��ان كردن ايده ها و تجربي��ات جديد و خالقي كه 
از اين نوع مكالمات حاصل می ش��ود، نترسيد .  ممكن است 
برخي ايده ها پذيرفته نشوند، اما شما با درس گرفتن ازنكات 
مثب��ت آنها مي توانيد افكار خود و س��ازمان خ��ود را بهبود 

بخشيد . 
- در بازار رقابتي تجارت ، شركت هايي مي توانند با استقامت 
و مقاوم در پيش��رفت ظاهر شوند كه بطور مداوم خالق اند و 
گسترش مي يابند . اگر شما دائماً در گودال ها و سراشيبي ها 
بماني��د به ندرت به اين فرصت دس��ت پيدا خواهيد كرد كه 
زيباي��ي يك منظره تازه و جذاب ) همچنين فرصت ها ( را از 

فاصله 3000 پايي تماشا كنيد . 
هميش��ه  فرصتي را تنظي��م كنيد تا بتوانيد بايس��تيد ،و به 
عقب نگاهي انداخته و به اين بيانديش��يد كه "چه مي شد 
اگ�ر .. ". اين اصاًل هدر دادن وقت نيس��ت ، در حقيقت اين 
كار براي رش��د و پيشرفت شما و تجارتتان در آينده حياتي 

خواهد بود . 
   

چگونه از فاصله 
 3000 پايي 

فرصت هاي تجاري 
را تشخيص دهيم ؟
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طوفان مغ�زی و 
روش ه��ای آن

 طوف��ان مغ��زي )اي��ده پردازي(روش��ي 
اس��ت كه از طريق همفك��ري گروه براي 
بدس��ت آوردن ايده هاي متنوع در مورد 
يك موضوع يا مس��ئله اي خاص استفاده 
مي ش��ود. اي��ن تكني��ك به ش��ما كمك 

مي كند تا:
  براي تفكر خالقانه تش��ويق شويد و 

مشتاقانه ايده خلق كنيد.
   ب��راي ش��ركت در اي��ده پ��ردازي و 

ساختن ايده هاي ديگران تشويق شويد.
   از ناتواني در تحليل بوس��يله ارزيابي 

ايده ها خودداري كنيد.
از مزاياي برگزاري جلسات   برخي 

ايده پردازي عبارتند از:
  -  ايجاد خالقيت

  - به دست آوردن تعداد بسياري ايده
  -  دخالت دادن همه اعضا در بحث

  -   القاء احساس مالكيت در تصميم گيري
چگونه جلسات ايده پردازي برگزار 

كنيم؟
هدف از جلس��ات ايده پردازي خلق ايده 
اس��ت . قبل از ش��روع ، اطمين��ان حاصل 
كنيد كه هم��ه اعضای گروه اهميت بيان 
نكردن انتقادات را تا انتهاي جلسه، درك 

كرده باشند.
 در ابتدا يك موضوع يا مس��ئله معين 
را روي تخته س��ياه يا تابلو بنويس��يد به 
طوريكه براي همه شركت كنندگان قابل 

رويت باشد.
 هم��ه ي اي��ده ه��ا را ب��دون ايج��اد 

تغييرات روي تخته سياه بنويسيد.
 ايده ها را شماره گذاري كنيد.

روش ه��اي گوناگون��ي ب��راي برگ��زاري 
دارد:  پ��ردازي وج��ود  اي��ده    جلس��ات 
ايده پردازي س��اخت يافت��ه ، ايده پردازي 

بدون ساختار يا ايده پردازي خاموش.
س�اختار  پ�ردازي  اي�ده    

يافته ) روش ترتيبي(
در اين روش از اف��راد به ترتيب يك ايده 
درخواست مي ش��ود. شركت كننده هايي 
ك��ه ايده اي ندارند، در خواس��ت مي كنند 
ك��ه برگزار كننده جلس��ه از روي آنها رد 
ش��ود. وقتي تمام شركت كنندگان يكبار 
تقاضاي رد كردن كرده باشند، جلسه ايده 

پردازي تمام مي شود.
مزاياي اس��تفاده از روش س��اختار يافته 
اينس��ت كه همه افراد صرفنظ��ر از رتبه 
يا ش��خصيت فرد، ش��انس برابري، براي 
ش��ركت در بحث دارند. معايب اين روش 
اينس��ت كه اين روش ب��ه فوريت موضوع 
توج��ه نش��ده و مي توان��د گاه��ي اوقات 

محدودكننده به حساب بيايد.

 ايده پ�ردازي ب�ا روش س�اختار 
نيافته ) آزاد(

 در اين روش شركت كنندگان به محض 
آنکه ايده اي به ذهنشان رسيد، آن را بيان 
مي كنن��د. مزاي��اي اين روش اين اس��ت 
كه ش��ركت كنندگان مي توانند ايده هاي 
ديگران را تکمي��ل كنند، درنتيجه فضاي 
س��اكن، فضاي��ي آرام اس��ت. معايب اين 
روش اينس��ت كه ممکن است افرادي كه 
كمتر مدعي هستند يا رتبه هاي پايين تر 
هس��تند در بحث ش��ركت نکنند. ديدگاه 
ايده آل اين اس��ت كه اي��ن دو روش را با 
هم تركيب كرد . در ابتدا ، جلسه را با ايده 
پردازي س��اختار يافته آغاز كرد و در انتها 

ايده پردازي ساختار نيافته داشت.
 ايده پردازي خاموش ) نوشتني (

در اين روش ش��ركت كنندگان ايده هاي 
خود را ب��ه صورت ف��ردي روي يك تکه 
كاغذ مي نويس��ند. سپس كاغذها از افراد 

گرفته می ش��ود و درمحلي كه براي همه 
قابل رويت باش��د نصب مي كنند. مزاياي 
اس��تفاده از روش ايده پ��ردازي خاموش 
اينس��ت كه از تحليل ها و اظهار نظر هاي 
اف��راد در هنگام ايده پ��ردازي جلوگيري 
مي شود و قابليت اعتماد را فراهم مي آورد. 
اين روش مي تواند گروه را از تاثير مخرب 
ي��ك فرد بي نظم و ايج��اد يكنواختي در 
امان نگه دارد. از معايب اين روش اينست 
ك��ه گروه هم��كاري  و مش��اركتي كه در 
جلسه آزاد بدس��ت مي آورند را از دست 
م��ي ده��د. روش ايده پ��ردازي خاموش 
بهتر اس��ت به صورت تركيب��ي با يكي از 
روش هاي فوق اس��تفاده شود. نتيجه يك 
جلس��ه ايده پردازي ليس��تي از ايده هاي 
مختلف است. اگر ليس��ت خيلي طوالني 
باش��د گروه مي تواند ايده هاي را در آخر 
جلس��ه پخته كند و ايده هاي مشابه را به 

يك ايده تبديل كند. 

نكات�ي ك�ه در م�ورد جلس�ات ايده 
پردازي مي بايس�ت به خاطر داش�ته 

باشيد اينست كه :
 هرگ��ز ايده هاي خلق ش��ده را مورد 
قضاوت قرار ندهید؛ هدف از جلسات ايده 
پردازي خلق تع��داد زيادي ايده در زمان 
كوتاه مي باش��د. تحلیل ايده ها در مرحله 

ديگري انجام مي پذيرد.
 جلس��ه را در زمان رس��یدن به اولین 
زمان سكوت ترك نكنید، در همه جلسات 
ايده پ��ردازي اف��راد به زمان س��كوت را 
تجربه مي كنند، زماني كه كس��ي ايده اي 
ندارد يا ايده اي به ذهنش نمي رسد، اين 
زم��ان براي ش��ركت كنندگان آزار دهنده 
اس��ت . تحقیقات نش��ان داده شده است 
كه بهترين ايده ها در آخرجلس��ه به ذهن 
خطور مي كند. سعي كنید گروه را تشويق 
كنید كه 2 يا 3 زمان س��كوت را پش��ت 

سربگذارند.
 س��عي كنید همه ايده ها را همان طور 
كه بیان ش��ده اس��ت يادداش��ت نمايید، 
زماني كه ش��ما ايده اي را در دو سه كلمه 
خالص��ه مي كنید، ش��ما در واق��ع ايده را 
قض��اوت مي كنید و تحلیل ايده ها بايد در 

مراحل بعدي انجام شود.
 ايده ه��اي تهیی��ج كننده را تش��ويق 
كنید، با وجود اينكه اين ايده ها كاربردي 
نیس��تند، اما مي توانند جريان جديدي از 
خلق ايده را ايجاد كنند و موجب شكستن 

زمان سكوت بشوند.
 س��عي كنید گروهي متشكل از افراد 
مختلف و متنوع تش��كیل دهید، ش��امل 
صاحبان پ��روژه ، مش��تريان و پیمانكاران 
ت��ا بتوانید ايده هاي متنوع��ي و از زواياي 

گوناگونی بدست آوريد.
 جلس��ه ايده پردازي يك راه دلچسب 
براي خلق تعداد بس��یاري اي��ده در يك 
زم��ان كوتاه اس��ت زيرا يك روش س��اده 
اس��ت و به آس��اني مي تواند به كار گرفته 

شود. 
 س��رفصل های ذيل مثال هاي��ی كاربردي  
در ارتب��اط ب��ا اي��ن مقاله می باش��ند كه 
می توان با استفاده از روش ايده پردازی به 

جواب های مناسبی دست يافت:
-انتخاب شعار كمپین هاي تبلیغاتي.

-تعیین مشوق هاي خريد.
- پی��دا كردن روش��هاي باال ب��ردن آمار 

ويزيت وب سايت.
- انتخاب هداياي پس از خريد.

- پی��دا ك��ردن راه حل ب��راي كم كردن 
تعداد شكايات. 

- پی��دا كردن راه حل ب��راي كوتاه كردن 
زمان انتظار در مراكز سرويس كیا.

- تعیین روش هاي انگیزه دهي به پرسنل. 
و... .

انتخاب برترین مقاله 
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زماني كه اولين خودروهاي هيبريد به بازار كانادا معرفي ش��دند، 
گفته مي ش��د كه آنها فن آوري را به تسخير درآورده اند. بدين 
معني كه خودروهاي هيبري��د به منزله يك پل ارتباطي، خالء 
بين خودروهاي با موت��ور احتراقي معمولي و خودروهاي صرفاً 
الكتريكي را پر نموده و از اين رو مي توان اين فن آوري را كامل 
پنداشت. مش��كل اصلي، فن آوري باتري بود و اين حقيقت كه 
شما نمي توانيد گستره توان مورد انتظار خود را از يك خودروي 

الكتريكي، به مانند يك خودروي احتراقي طلب نماييد.
در اين زمينه موفقيت زيادي كس��ب نش��ده است ولي به نظر 
مي آي��د ك��ه خودروهاي هيبري��دي آمده اند ك��ه بمانند و كيا 

جديد ترين بازيگر اين قمار است.
»كايل بولر«، سرپرست استراتژي برند كيا كانادا، توضيح مي دهد 
ك��ه تا س��ال 2020، خودروهاي هيبريد 10 درصد س��هم بازار 
را در آمريكاي ش��مالي بدس��ت خواهند آورد و هم اكنون 2/4 

درص��د از آن را در اختيار دارند و اين روند س��ير صعودي دارد. 
به عنوان مثال تويوتا براي س��ال 2020 پيش بيني كرده است 
ك��ه تمامي مدل هاي خود را بص��ورت هيبريد نيز توليد خواهد 
نمود. ما معتقديم كه اين براي كيا يك فرصت مناس��ب اس��ت 
ت��ا از نيروي اپتيماي تازه وارد خود اس��تفاده نم��وده و در بازار 

خودروهاي متوسط نفوذ نمايد.
اپتيماي هيبريد جديد با بهره گيري از فن آوري مشابه استفاده 
ش��ده در سوناتاي هيبريد، رقابت سختي با همتايان خود نظير 
تويوتا كمري، فورد فيوژن، نيس��ان آلتيما و حتي تويوتا پريس 
دارد. قط��ع نظ��ر از اين حقيقت ك��ه اپتيما يك��ي از زيباترين 
خودروهاست، از لحاظ قيمت نيز در ميان رقباي خود، حتي هم 
وطنش سوناتا، وضعيت بهتري دارد. قيمت پايه اپتيما 30595 

دالر است كه 500 دالر از سوناتا پايين تر است.
همچني��ن اين خ��ودرو ويژگي ديگ��ري دارد ك��ه همتايانش 
از آن ب��ي بهره ان��د و آن گيربك��س س��ياره اي خورش��يدي 
)Planetary Gearbox( 6 س��رعته اس��ت. انتق��ال ق��درت 
متغير پيوس��ته )CVT(، اولين انتخاب اكثر س��ازندگان است 

اما مهندسان كيا تصميم گرفته اند كه از گيربكس براي انتقال 
قدرت اس��تفاده كنند. فيوژن، كمري و آلتيماي هيبريد همگي 
انتقال قدرت متغير پيوسته را بكار برده اند ولي كيا فكر مي كند 
كه گيربكس سياره اي خورشيدي بهترين انتخاب، خصوصاً براي 
رانندگي در بزرگراه مي باش��د. آقاي بولر اضافه مي كند كه اكثر 
مردم بيشتر زمان رانندگي خود، حدود 55 درصد، را در آزادراه ها 
مي گذرانند. انتقال قدرت متغير پيوسته در بزرگراه بازده خوبي 
ندارد و اپتيماي هيبريد از بيش��تر رقباي خود مصرف سوخت 

بزرگراه بهتري دارد.
توان اپتيماي هيبريد توس��ط يك موتور تتاي 4 س��يلندر 2/4 
ليتري كه با يك موتور الكتريكي 40 اسب بخار و يك گيربكس 
6 سرعته جفت شده اس��ت، مهيا مي شود. موتور از نوع چرخه 
اتكينس��ون اس��ت، بدين معني كه در كورس احتراق سوپاپ ها 
اندكي طوالني تر باز مي مانند و در نتيجه توان موتور تا حدودي 
پايين مي آيد ولي در عوض بازده سوخت بهتري خواهيم داشت. 
توان كلي موتور 206 اسب بخار برآورد مي شود و باتري آن 72 
سلولي از نوع ليتيوم پليمر مي باشد. بر طبق نظر كيا اين باتري 

از اين رو انتخاب شده است كه نسبت به هيبريد فلز نيكل، عمر 
و قدرت بيشتري دارد. همچنين قابل توجه است كه نيسان نيز 
براي خودروي تماماً الكتريكي جديد خود بنام ليف از بسته باتري 
ليتيوم استفاده كرده است. در حال رانندگي، صراحتاً بايد گفت 
كه در اپتيماي هيبريد به نظر نمي آيد كه يك پيش��رانه بيش از 
200 اس��ب بخار در محفظه موتور در كمين نشسته است. اگر 
ش��ما مي خواهيد كه با شتاب زياد شروع به حركت نماييد، بايد 
پدال گاز را تا آخر بفشاريد ولي با اين وجود به نظر مي رسد كه 
انتقال قدرت به چرخ ها تا حدودي به كندي انجام مي ش��ود. به 
عالوه در مقايس��ه با رقباي خود از جمله پريس، تعويض توان از 
موتور احتراقي به الكتريكي، بطور مطلوبي يكپارچه نبوده و يك 

انقطاع قدرت را حس خواهيد نمود.
اپتيم��اي هيبريد به مدت يك دقيقه در س��رعت هاي تا 100 
كيلومتر بر ساعت، به تنهايي با انرژي الكتريكي حركت مي كند. 
در خالل يك مس��ير رفت و برگشت از پاركسويل تا توفينو كه 
شامل سرازيري، سربااليي، تپه ماهور وشرايط مختلف رانندگي 
بود، بوس��يله يك نش��انگر ميانگين مصرف سوخت نصب شده 

روي خودرو، مصرف س��وختي معادل 4/6 ت��ا 6/9 ليتر بر 100 
كيلومتر ثبت گرديد. اپتيماي هيبريد يك ويژگي مطلوب دارد و 
آن سامانه Active ECO مي باشد كه خودرو را قادر به تنظيم 
سيس��تم مديريت موتور و همچنين تغيي��ر زمان تعويض دنده 
م��ي كند و از اين طريق كارايي موتور در صورت لزوم كاهش يا 

افزاي��ش مي يابد.  ويژگي فريبنده ديگر آن باله مس��دود كننده 
هواي جلوي آن اس��ت كه در س��رعت هاي حدود و باالي 100 
كيلومتر در س��اعت بس��ته و در سرعت هاي پايين باز مي شود. 
اي��ن ويژگي مقاومت هوا را كاه��ش داده و در زمان بكار افتادن 
در بزرگراه ها حدود 10 درصد مصرف سوخت را پايين مي آورد.

از ديگ��ر مش��خصه هاي آن م��ي توان به كنترل پ��س زدن در 
سربااليي، ترمز احيا كننده، روشن خاموش شدن خودكار موتور، 
سيستم مديريت پايداري خودرو، كليد هوشمند، كنترل راديويي 
دستورات صوتي و فهرس��تي از ويژگي هاي مربوط به راحتي و 
ايمني خودرو اشاره كرد. مطابق رسم معمول خودروهاي كيا، اين 
خودرو نيز نسبت به رقباي خود به ويژگي هاي با استاندارد باالي 
بيشتري مجهز شده است. ش��ما قادر نخواهيد بود كه بسادگي 
آنرا تشخيص دهيد. تنها تفاوت بصري ميان اين اپتيما )هيبريد( 
و اپتيماي معمولي، ديسك هاي چرخ و رنگ گرافيتي پالتيني 
روي آن اس��ت. اين خودرو همچنين مجهز به الستيك هاي با 
مقاومت غلتشي كم، و انواع پره هاي منحرف كننده باد می باشد 

كه در زير خودرو كار شده و از ديده پنهان است.     

گردآوری و ترجمه : مجتبی نوری- سرپرست تعمیرگاه مرکزی

Straight.com, Canada :منبع
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يك خودروس��از چگونه درمي يابد كه قلب رانندگان را 
تسخير كرده است؟ 

هنگامي كه مشتريان واقعاً از يك برند راضي باشند به 
آن پيوند مي خورند.

ب��ه نظ��ر م��ي رس��د كياموت��ورز در جلب وف��اداري 
رانن��دگان مغ��رور و دمدمي مزاج موفق ش��ده اس��ت. 
بر اس��اس بررس��ي ك��ه هر س��ه م��اه يكبار توس��ط 
Experian Automotive در خص��وص وف��اداري 
صنعت در امريكا انجام مي ش��ود، كيا موتورز به عنوان 
برند صدر نش��ين رتبه وف��اداري در امريكا با يك رقم 
47/9 درصدي بهترين نتيج��ه را از آن خود كرد؛ اين 
بدان معني اس��ت كه 47/9 درص��د از صاحبان كيا در 

طول سه ماه اخير يك مدل ديگر كيا خريده اند. 
»جفري اندرس��ون« يك��ي از مديران بخ��ش تحقيق 
 Experian Automotiveموسس��ه مش��اوره  و 
توضيح داد: كيا به واس��طه خودروهاي خوش اس��تيل 
و ب��ا كيفيت به مش��ترياني وفادار و قوي دس��ت يافته 
است. موسس��ه Experian Automotive از بانك 

اطالعاتي خودروي آمريكای ش��مالی براي پيدا كردن 
مالكي��ن خودروها اس��تفاده مي كن��د و خريدهايي كه 
اطالعات آنها بر اساس بررسي وفاداري به شركت، برند 
و س��طوح مدل ها در صنعت تهيه و دس��ته بندی شده 

است.
آيا مي توانيد حدس بزنيد كدام سه مدل از محصوالت 
كيا اين برند را در رده 10 خودرو برتر ليس��ت باالترين 

ميزان وفاداري به برند قرار داده اند؟
س��ردمدار اين ليست خودرويي نيست جز سدان جمع 
و ج��ور كيا س�راتو ك��ه باالترين رتبه وف��اداري را با 
  Chevy Cruze  67/7  درصد از آن خود كرده است
خودروي بس��يار محبوب جنرال موت��ورز با 64 درصد 

رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
برگ برنده هاي ديگر كيا به ترتيب خودروي ش��هري 
كياس�ول و كيا س�راتو ي ك�وپ با فاصله بسيار كم 
59/3 و 56/4 درصدي هس��تند. اما راز كيا در پس اين 

موفقيت شگفت انگيز چيست؟
»مايكل اس��پراگ« نايب رئيس بازاريابي و روابط عمومي 
كياموتورز آمريكا گف��ت: دگرگوني هاي طراحي محور ما 
ظرف مدت س��ه س��ال 9 خودروي جديد به ارمغان آورد 
و ما نه تنها ش��اهد ورود مش��تريان بيش��تر و بيشتر به 
نمايشگاه هاي كيا هستيم، بلكه افزايش چشمگيري هم در 
ميزان بازگشت دارندگان كيا و خريد يك محصول كياي 
ديگر توس��ط آنها داشته ايم. خريداران،  محصوالت كيا را 
به عنوان يك خريد هوشمندانه مي پندارند كه شما ناچار 
نيس��تيد كارايي و زيبايي را فداي بهره وري موثر سوخت 
كنيد و يا تكنولوژي هاي روز را به قيمت پايين ببخشيد؛ به 
همان اندازه كه ارزش هاي باقيمانده ما پيشروي در صنعت 
را تداوم مي بخشد مقاصد كيا بيشتر قوت مي گيرند.  آيا 
ش��ما با اسپراگ موافق هس��تيد؟ دليل شما براي خريد 
خودروهاي كيا چيست ؟ و آيا شما دوست داريد بخشي از 

طرفداران وفادار جهاني كيا باشيد؟
منابع:

 l-kia vision
2-kia-buzz.com

كيا در صدر جدول برترين برند 
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آتوسا کیازر- سرپرست روابط عمومی 

هيبت بهترين 

خودرو
 سال 2012

آشكار 
می شود !

59 خبرنگار در حال جمع آوري مستنداتي از 23 كشور اروپايي هستند تا بهترين خودرو 

س�ال را انتخ�اب كنند . تعداد خبرنگاراني كه هر كش�ور معرفي مي كند براس�اس ميزان 

فروخته ش�ده در بازار ، طبق اعالم كارخانه اس�ت .كشورهايي مثل اسپانيا، آلمان، ايتاليا 

و بريتانيا بازار ثابت اين خودروها هس�تند و هر كدام توسط 6 خبرنگار معرفي مي شوند. 

 در خصوص خودروها بايد گفت كه تنها خودروهايي بررس�ي مي ش�وند كه در بازه زماني

 12 ماه قبل از مسابقه، طراحي و يا Facelift شده و حداقل در 5 كشور اروپايي فروخته 

ش�ده باش�ند و اين تعداد نبايد كمتر از 5000 دس�تگاه باش�د. موارد مورد بررسي شامل 

طراح�ي ، ايمني ، كارايي و قيمت مي باش�د . به گفته كميته داوران، امس�ال »نوآوري در 

تكنول�وژي« نيز تاثير ويژه اي در امتياز دهي خواهد داش�ت . نكته اي كه اين مس�ابقه را 

منحص�ر ب�ه فرد مي كند ، ف�ارغ بودن آن از انتخ�اب كالس خودروهاس�ت. مي تواند اين 

انتخاب بهترين خودروي كوچك ش�هري يا شاس�ي بلند باشد. خودروها با هر نوع حجم 

موتور و نوع بدنه براي بدس�ت آوردن س�هم بيشتري از امتيازات با هم به رقابت خواهند 

پرداخت. دراين ارزيابي كه در س�وئد انجام خواهد شد ، 35 خودرو از 21 برند معتبر دنيا 

شركت مي كنند كه نام پيكانتو و ريو جديد در اين ليست مي درخشد.

Audi A6 

Audi Q3 

BMW 1-Series 

BMW 6-Series 

Chevrolet Aveo 

Chevrolet Orlando 

Chevrolet Volt/Opel Ampera 

Citroen DS4 

Citroen DS5 

Fiat Panda 

Ford Focus 

Honda Civic 

Hyundai i40 

Hyundai Veloster 

Kia Picanto 

Kia Rio 

Lancia Ypsilon 

Lexus GS 

Mazda CX-5 

Mercedes-Benz B-Class 

Mercedes-Benz M-Class 

Mercedes-Benz SLK-Class 

Opel Zafira Tourer 

Peugeot 508 

Peugeot 3008 HYbrid4 

Porsche 911 (991) 

Ranger Rover Evoque 

Renault Kangoo Z.E. 

Renault Fluence Z.E. 

Ssangyong Korando 

Toyota Verso S/Subaru Trezia 

Toyota Yaris 

Volkswagen Beetle 

Volkswagen Jetta 

Volkswagen Up!

} }

9 8

گردآوری و ترجمه: بهرنگ خسروی نژاد- سرگروه فروش

Autoguide.com :منبع
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 پيتر ش��راير ب��ه عنوان يك��ي از 3 طراح��ان صنعت 
خ��ودروي داراي مدرك دكتراي افتخاري از دانش��گاه 
س��لطنتي هنر  لندن ب��وده و اين الزم به ذكر اس��ت 
ك��ه وي يكي از مش��هورترين طراح��ان موفق صنعت 

خودروي جهان مي باشد.
وي پس از شروع فعاليت حرفه اي خود در آئودي  در 
سال 1978 به عنوان فارغ التحصيل رشته طراحي، در 
س��ال 1999 به شركت ولكس واگن نقل مكان نمود  تا 
اينكه در سال 2006 شركت كيا اين طراح آلماني تبار 
را به جرگه  فعاليت هاي خود س��وق داد. وي ش��هرت 
بس��يار در طراحي سفارش��ي خارجي خودروي آئودي 

مدل TT  در سال 1995 داشت.
س��ايت تخصصي "CAR ADVICE" شانس اين را 
داشته كه درنمايشگاه موتور ژنوا سال 2010  نشستي 
ب��ا پيتر ش��راير در رابطه با بحث ب��ا طراحي خودرو و 
گفتگو در خصوص خودروها و مسير حركت كيا داشته 

باشد.

در گفتگوی وي با  خبرنگار تخصصي اين سايت، 
به نكات قابل توجه ذيل برخورد كرديم:

از جمل��ه نكات مهمي كه در س��خنان پيتر ش��راير به 
صراحت دريافت مي ش��ود اشاره به تصوير اوليه نسبتاً 
بي رنگ كيا در بدو ورود او به آن ش��ركت بوده است . 
قس��متي از فلسفه طراحي او در كيا متحد سازي مدل 
ه��اي مختلف آن و ب��ه بيان وي،  بخش��يدن " چهره 

خانوادگي" به مدل هاي كيا مي باشد.
 " در گذش�ته خودروه�اي كي�ا بس�يار بي رنگ 
بودن�د وقت�ي ش�ما يك�ي از آنه�ا را در ج�اده 
مي ديديد، درست نمي دانس�تيد كه اين خودرو 
كره ای  اس�ت يا ژاپني.... . من تصور مي كنم اين 
بس�يار مهم است كه شما بتوانيد خودروي كيا را 

در اولين نظر تشخيص دهيد"  
 عالوه ب��ر طراحي خودروهايي مانند اس��پورتيج براي 
برجسته شدن در اجتماع ، بر اين اعتقاد است كه طرح 

هاي وي ابديست. او مي گويد: 

پيتر شراير
 مدير طراحي كيا 

پيت�ر ش�راير طراح ش�ركت كي�ا، اولين 
فعاليت خود در زمينه طراحي را در سال 
1978 در مرحله دانش�جويي در ش�ركت 
آئودي آغاز كرد . در سال 1994  به عنوان 
مس�ئول طراح�ي يك�ي از پرآوازه ترين 
خودروهاي س�ال، آئ�ودي  TT برگزيده 
ش�د. وجود او اثر مهمي ب�ر زبان طراحي 
آئ�ودي گذاش�ته ك�ه همچن�ان باع�ث 
جاودانگي ش�هرت تمام�ي برندهاي اين 

خودرو شده است.
وي در سال 2002 به كمپاني فولكس واگن 
ملحق شد؛  چراكه به علت پاره اي مسائل 
ش�خصي به مدت دو سال به دنبال حرفه 
اي متفاوت مي گشت و از آخرين ابداعات 
وي درآن شركت مي توان به ولكس واگن 
سفارش�ي Concept-R در س�ال 2004 

اشاره داشت. 
بنا به برخي روايات، شروع كار رسمي وي 
در شركت كيا در پايان ماه سپتامبر همان 
سال در مركز تازه تاسيس اروپايي كيا در 

شهر فرانكفورت صورت گرفته است .

" من بسيار از نحوه معرفي اسپورتيچ خوشحال هستم 
. اين خودرويي فانتزي نيس�ت و طراحي جاودانه 

اي داشته و طبيعي به نظر مي رسد."
 ه��م زمان ب��ا اينكه طراحي خودروه��ا جايگاه خود را 
در جهت بارز ش��دن پيش مي برد،  آقاي پيتر ش��راير 
تالش ك��رد تا  با طراحي اس��پورتيج پلي ميان فاصله 
خودروهاي ناكارآمد و خودروهاي كارآمد ايجاد نمايد.

وي بي��ان كرد ك��ه خودروهاي��ي مانن��د خودروهاي 
هيبريدي و وس��ايل نقليه اي كه ح��ول مصرف بهينه 
س��وخت كار مي كنند، نياز به تمايز ظاهري نسبت به 

ساير خودروهاي موجود در خيابان ندارند.
هدف او در طراحي اسپورتيج نمايش ظاهري نيرومند 
براي خودروي SUV بوده اس��ت . همچنين تمايل او 
ب��ه اصول ايروديناميك برخي خودروهاي خاص  مانند 

تويوتا پريوس و ساير خودروهاي مشابه آن مي باشد.
 وي در پاس��خ به پرس��ش خبرنگار از اينكه آيا فضاي 
مشخصي براي پيش��برد امور طراحي خودروها بوده يا 

خير مي گويد:
" من امروزه بس�يارعالقمند ب�ه تغيير طرز تفكر 
مردم نسبت به خودرو هستم اگرچه ما مي توانيم 
با روش�ي متفاوت خودروها را به تصوير بكشانيم 
)مثاًل با برداشتن دستگيره درب خودرو و مشابه 
آن(،  ليكن محدود به مهندسي  تحت استانداردها 
و  حفظ اس�تاندارد هاي ايمني خودرو شده ايم . 
اگر اس�تانداردها وجود نداش�تند بسياري كارها 

بود كه من بسيار عالقمند به انجامشان بودم. "
طرح ه��اي كياي پيتر ش��راير، در زماني خلق ش��د كه 
تمام��ي خودروها براي حجم  انبوه��ي از بازارها توليد 
ش��ده بودند. پيترش��راير در پاس��خ به اينك��ه آيا ورود 
خودروهاي اسپورت در كيا ايجاد هيجان مي كند افزود:
 " ش�ما پنجمي�ن فردي هس�تيد كه ام�روز اين 
س�ئوال را از من مي پرس�د ولي اين نكته خوبي 
اس�ت اگرچه هنوز چيزي در اي�ن زمينه نداريم 
ولي من مشتاقم كه بر روي يك مدل آن كار كنم. 

اين كار شماست كه تقاضاي آنرا ايجاد كنيد."
 پيت��ر ش��راير هم��واره انقالبي در طراح��ي مدل هاي 
خودروي كيا داشته است و تاثير وي به طور قطع باعث 
ران��ش مثبت  توليد كنندگان كره اي به آينده ش��ده و 
نكات مثبت قابل تحس��يني به همراه داش��ته است.  با 
ورود پيت��ر ش��راير به كيا نه  تنها رهبري مدل س��ازي 
برندها و هماهنگ سازي زبان طراحي كليه محصوالت 
ب��راي آينده ابداع ش��د، بلكه  وج��ود وي باعث ارزش 
كنونی طراحي خودوري كيا  و مايه نگراني رقبا ش��ده 
اس��ت.  وي همانند س��توني براي  استوديوي طراحي 

كيا بوده و با حضور او در آلمان ، اس��توديوهاي طراحي 
اروپايي با اطمينان بيش��تري آماده پذيرش مسئوليت 

توليد محصوالت خودرويي مي باشند.

 زندگي نامه پيتر شراير :
 Bad Rechenhall  تول��د س��ال 1953 ايال��ت •

باوارياي آلمان
• ش��روع تحصي��الت س��ال 1975 مدرس��ه تخصصي 

طراحي صنعتي مونيخ آلمان 
• سال 1978  دانشجوي كالج طراحي آئودي لندن

• س��ال 1979 ف��ارغ التحصي��ل طراح��ي صنعتي در 
دانشگاه علوم كاربردي آلمان

• س��ال 1979-1980 دانش��جوي طراحي دانش��گاه 
صنعتي هنر لندن در شاخه حمل و نقل

• س��ال 1980 طراح آئودي در بخش طراحی بيرونی، 
)concept (داخلی  و طراحي سفارشي

• س��ال 1991- 1992 فعاليت در استوديوي طراحي 
آئودي در كاليفرنياي آمريكا

• س��ال 1992-1993   طراح آئودي استوديوي طراحي 
سفارشي

• س��ال 1995 بنيانگ��ذار و عضو هي��ات ژوري انجمن " 
  " Internationaler Audi design Förderpreis

آلمان
• سال 1996-1998 پروژه هاي  طراحي برنده آئودي 

 A3 و آئودي AVANT A4
• سال 1999 تيم طراحان سال آئودي
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گزيده اي از سخنان پيتر شراير
 »اين بس�يار مهم اس�ت ك�ه ما ايده 
اصل�ي طراحي خ�ود را از خودروهاي 
نمايش�گاهي و م�دل هاي سفارش�ي 
در  را  انگي�زش  عام�ل  و  بگيري�م 
خودروهاي توليدي خود تزريق كنيم، 
اسپورتيج جديد نمونه بازر اثبات اين 

ادعاست.« 
 »اسپورتيج جديد تصوير گر دستاورد 
جديد كيا با ديدگاهي پويا، با  رعايت 
ويژگي ه�اي حس�اس در خودروهاي 
ج�اده هاي ناهموار، ب�ا ارتقاء انظباط 
در تراب�ري جاده اي، با ايجاد تس�لط 
در رانندگي و باال بردن حس امنيت و 
گردهم آوري آنها در طراحي شفاف به 
همراه پژوهشي جهاني است. با چنين  
طراحي تنومند و نيرومندي اس�ت كه 
نام اسپورتيج را به شايستگي مطرح 

ساخته است.«

گردآوری و ترجمه: راحله سبحانی-  مسئول دفتر فروش

صنعت خ�ودرو به اين معتقد اس�ت ك�ه طراحي 
خودرو امري مهم اس�ت، بنابراين انرژي و سرمايه 
گ�ذاری زيادی نيز در اين راس�تا به كار گرفته می 
ش�ود ، اما فهم اين كه تا چه ح�د اين هزينه ها و 
ت�الش ها تاثير گذار خواهند بود بس�يار مش�كل 

است.  
ام�ا در اين بين يك اس�تثنا وج�ود دارد و آن كيا 

مي باشد.
در حدود 6 س�ال پيش خودروهاي كيا به ش�كل 
قوطي هاي�ي ب�دون پي�روي از منطق�ي خاص در 
طراح�ي ، بر مبناي قيمت و نه به عنوان خودوريي 
در كالس جهان�ي س�اخته می ش�دند. در حاليكه 
ام�روز خودروه�اي كيا تحس�ين برانگي�ز، داراي 
ارزش و مورد حسد مي باشند. اين خودروها داراي 

ساختي مناسب ، با عملكردي خوب  و ظاهري زيبا 
مي باشند .

اين كيفيت برتر در اصل منتسب به شخصي به نام 
، پتير شراير مدير طراحي كيا و فرد برگزيده ما به 

عنوان مرد منتخب سال مي باشد.
وي 58 س�اله ب�ا ظاهري جوان و س�رزنده ، كهنه 
س�رباز صنعت ب�وده و بيش از نيم�ي از عمر خود 
را در طراحي خودرو س�پري كرده است بطوريكه 
ابتدا با آئودي در سال  1980 كار خود را آغاز كرد، 
پ�س از آن با ولكس واگن و مجددا به عنوان مدير 
طراحي ش�ركت آئودي از سال 1994 الي 2002 به 
آن شركت بازگشت به طوريكه وي در شناساندن 
برن�د آئودي به عنوان برندی ب�ا طراحی خاص در 
جه�ان نقش مهمی داش�ته اس�ت. ش�راير داراي 

برترين جايزه طراحي خودرو از دولت فدرال آلمان 
و نيز دكتراي افتخاري از كالج سلطنتي هنر لندن 
ط�ي زمان تحصيلش از س�ال 1979 الي 1980 مي 

باشد.
ش�راير نباي�د گالي�ه اي از اين داش�ته باش�د كه 
شخص ماش�ين كاري است چراكه وي خود ارزش 
واقعي كار اس�ت . او در جواني عالقمند خودروی 
E-TYPE جگوار و پورش�ه 911 ب�ود. او خود در 
21 س�الگی يك في�ات X1/9   داش�ت و امروزه 
يك خودروي سفارش�ي سوپر شارژ، پينين فارينا 
آزورا اس�پايدر )فيات مدل 124( روداستار و كوپه 
سفارش�ي E-TYPE 12 س�يلندر دارد. وي در 
آپارتمان شخصي خود در فرانكفورت در طي هفته 
سكونت داشته و به دليل اشتغال در شركت كيا در 

سال   2006و نياز به نزديكي فرزندان نوجوان خود 
In-  هه محل تحصيلشان، خانواده خود را در شهر

golstadt  آلم�ان در نزديكي محل اقامت خود 
سكنا داده است.

 او م�ي گويد: » من هش�تاد و دو بار به كره س�فر 
كرده ام« و همچنين به طور متوسط 1 سفر در ماه 
دارد و می گويد: » بطور متوس�ط من در حدود 20 
سفر در سال دارم«. با عنايت به اين موضوع كه او 
مسئول مركز طراحی اروپا در فرانكفورت ، ايروين 
، كاليفرني�ا و مركز طراحی اصل�ی كيا در نزديكی 
س�ئول و يك مركز طراحی اقماری در ش�انگهای 
)كه هنوز به آنجا نرفته است( می باشد، وي بيشتر 
وقت خود را در هواپيما به س�ر مي برد. وی سالها 
قبل تشكيل خانواده داده در حاليكه هنوز فرصتي 

براي اختصاص به سفرهاي شخصی نداشته است.
 همانند ساير اس�توديوهای طراحی چند مليتی، 
زبان مرجع طراحي كيا، زبان انگليسي تعيين شده 
است. شراير مي گويد » من سعي در يادگيري زبان 
كره اي دارم ولي بس�يار متفاوت از ساير زبانهايي 
اس�ت كه تاكنون فراگرفته ام«  لذا وي شك دارد 

كه هرگز آن زبان را ياد بگيرد.
»ذهن آنان متفاوت فكر ميكند و  مي بايست همه 
را با آن همس�و كنم فلذا زبان انگليسي براي اين 

منظور كارساز است«
وي می گويد، مديريت كيا بسيار سخت گير است 
اما آنها خواهان پيشرفت بوده و به خوبی نيز از اين 

روند پشتيبانی می كنند.
زمانيك�ه ش�راير وارد كي�ا ش�د طراح�ي خودرو 

SOUL تقريب�ا پايان يافته ب�ود و وي تنها جلو 
پنج�ره جديد را به آن اضافه نم�ود كه هم اكنون 
در خط توليد متداول مي باشد. مدل هاي بعدي كه 
با ش�يوه وی طراحی شده اند به خوبی ما را تحت 
تاثي�ر قرار داده اند و دو خ�ودروي ريو و اپتيما به 
تازگ�ی در آخرين مرحله تس�ت All-start نيز 

شركت نموده اند.  
خودروي مفهومی GT ب�ه عنوان اولين خودروي 
ديفرانس�ل عقب كي�ا كه در نمايش�گاه خودروی 
فرانكفورت به نمايش گذاشته شد، نشان می دهد 
بايد منتظر كارهای خوب ديگری  از پيتر شراير و 

تيم وي باشيم.

پیتر شراير؛ مرد سال 2012 کیا موتورز
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)ERP( تعریف برنامه ریزی منابع سازمان
برنامه ري��زی مناب��ع س��ازمان )ERP( ي��ك راه ح��ل 
مديريت��ی مبتن��ی بر فن��اوری اطالعات اس��ت، كه در 
صورت مهيا بودن ش��رايط جذب آن در كس��ب وكارها، 
در جهت اثربخش��ی، ايج��اد ارزش افزوده، رقابت پذيری 
و بلوغ سازمانی، از طريق بسته های نرم افزاری يكپارچه 
اس��تاندارد و متكی بر بهروش های از قبل طراحی شده، 
ول��ی انعطاف پذير و قابل تنظيم، ب��ا قابليت برنامه ريزی 
انواع منابع سازمانی، كليه فرايندهای داخلی كسب وكار، 
اعم از توليد، تامين، تعميرات و نگهداري، منابع انسانی، 
مالی، بازاريابی و فروش را پشتيبانی نموده و بهره گيری 
از آن منج��ر به يكپارچگ��ی جامع اطالع��ات، وظايف، 
فرآينده��ا، تصميم گيری های مديريتی و ديگر موارد، در 
كل كسب وكار می گردد. بنابراين ERP را می توان از 

جنبه های زير تعريف نمود:
 ERP يك راه حل مديريتی است.

 پياده س��ازی ERP مس��تلزم يكپارچه س��ازی كل 
فرآيندهای داخلی كسب وكار است.

 پياده س��ازی ERP در اي��ران بايس��تی ب��ا تكيه بر 
بهروش های جهانی و ايرانی باشد.

 راه حل های ERP اصوالً بايستی قابليت برنامه ريزی 
انواع منابع سازمانی را داشته باشند.

 ERP يك بس��ته نرم افزاری استاندارد، يكپارچه، از 
قبل طراحی ش��ده و آماده راه اندازی اس��ت، ليكن قابل 

تنظيم و انعطاف پذير می باشد.
 كيفيت راه حل های ERP نسبی است.

ERP-1 يك راه حل مديريتی است 
 ERP يك راه حل اس��ت، نه يك سيستم يا نرم افزار 
كامپيوتری، ليكن يك راه حل مديريتی متكی بر فناوری 

اطالعات.

 ERP استقرار دادنی است، نه خريدنی.
 ERP يعن��ی س��پردن خيل��ی از تصميم گيری های 

مديريتی به سيستم.
 ERP ب��ا تكيه ب��ر كار تيمی می توان��د به گونه ای 

اثربخش به اجرا درآيد.
 ERP راه��كاری ب��رای افزايش اثربخش��ی و ايجاد 

ارزش افزوده در كسب وكارهاست.
 اجرای اثربخش ERP منجر به رقابت پذيری بيشتر 

و بلوغ سازمانی می گردد.
 ب��دون حماي��ت مس��تقيم و قاطع مديريت ارش��د 

كسب وكارها، ERP با موفقيت پياده سازی نمی گردد.
 ERP نه تنها يك راه حل مديريتی، بلكه يك راه حل 
راهبردی مديريتی بوده و اجرای آن در موفقيت و كسب  
نتايج مثبت زيرساختی و بلند مدت كسب وكارها، تاثير 

زيادی دارد.
2-پياده سازی ERPمس�تلزم يكپارچه سازی كل 

فرآيندهای داخلی كسب وكار است
 با اجرای ERP كليه فرآيندهای داخلی كس��ب وكار 

)نه بخش��ی از فرآينده��ا( كه قابليت مكانيزه ش��دن را 
دارن��د، با تكيه بر فناوری اطالعات و به صورت يكپارچه 

به اجرا در خواهند آمد.
 با اجرای ERP می توان فرآيندهای بيرونی سازمان 
را نيز مس��تقيماً و يا با تكي��ه بر ديگر راه حل ها )همانند 
CRM و SCM( ب��ا فرآينده��ای داخل��ی س��ازمان 

يكپارچه نمود.
 با يكپارچه س��ازی فرآيندهای كس��ب وكار، مديريت 
سيس��تمی بر كس��ب وكارها ج��اری می ش��ود و نقش 
تصميم گيری ه��ای فردی و س��ليقه ای به حداقل ممكن 

كاهش می يابد.
 همزم��ان با اجرای ERP می توان ب��ا بهره گيری از 
فرآينده��ای اس��تاندارد )همانند فرايندهای اس��تاندارد 
APQC(، ب��ا الگوب��رداری از تجربيات موف��ق ديگران 
)Bench Marketing( و ي��ا ب��ا مهندس��ی مج��دد 

فرآيندها، اثربخشی پياده سازی ERP را افزايش داد. 
 ب��ه هنگام پياده س��ازی ERP نبايس��تی ب��ا اعمال 
تغييرات زياد، صرفاً فرآيندهای موجود و احياناً ناكارآمد 

كسب وكارها را مكانيزه و نهادينه نمود.
 3-پياده س�ازی ERP در ايران بايستی با تكيه بر 

بهروش های جهانی و ايرانی باشد
 توجه به بهروش های استاندارد جهانی، و بهره گيری 
از فرآينده��ای بهين��ه اس��تاندارد ش��ده در راه حل های 
 ،ERP كسب وكارها را پس از اجرا و پياده سازی ،ERP

در شرايط رقابت پذير بهتری قرار می دهد. 
 ERP دان��ش بهروش ها، همزم��ان با پياده س��ازی 
بايس��تی به كاربران اصلی ERP آموزش داده ش��ده و 

توسط كسب وكارها جذب گردد. 
 به هنگام پياده سازی ERP بايستی به بهروش های 
ايران��ی )خصوصاً با تكيه بر قوانين و مقررات و رويه های 

عرف شده در ايران( توجه شود. 

نگاهي عميق تر به سيستم  
برنامه ريزي منابع سازمان

گردآوری:امیرنیماطلوع-کارشناستحلیلوطراحینرمافزار
منبع:  گروه تخصصی برنامه ریزی منابع سازمان انجمن انفورماتیك ایران

 توصيه می گردد كه به هنگام پياده س��ازی ERP به 
انباره ه��ای دانش محور بهروش ها توجه گردد. )به عنوان 
مثال توجه به انباره های دانش��ی سازمان حسابرسی به 

هنگام پياده سازی مؤلفه های مالی(.
 برای بهره گيری از بهروش ها، بايس��تی از مش��اوران 
حرفه ای و باتجربه مرتبط با هر يك از گروه فرآيندهای 
اصلی كمك گرفته ش��ود. مانند مش��اورين مالی، منابع 
انس��انی، انبار، برنامه ري��زی توليد، تعمي��ر و نگهداری، 

بازاريابی، فروش، خريد و...

قابلي�ت  بايس�تی  اص�والً   ERPراه حل ه�ای  -4
برنامه ريزی انواع منابع سازمانی را داشته باشند.

يكی از اصلی ترين ويژگی ه��ای راه حل های برنامه ريزی 
منابع س��ازمان، همانا داش��تن قابليت برنامه ريزی انواع 

منابع موجود در سازمان است. به عنوان نمونه:
 قابليت برنامه ريزی مواد

 قابليت برنامه ريزی توليد
 قابليت برنامه ريزی منابع انسانی

 قابليت برنامه ريزی تعمير و نگهداری
 قابليت برنامه ريزی مالی و بودجه بندی

 و...

       البته در ايران به دليل مهيا نبودن ش��رايط رقابتی 
در كس��ب وكار ها، دانش برنامه ريزی در كش��ور ضعيف 
بوده و هنوز نيازهای مديريتی ش��فاف نش��ده و شرايط 
رقابت پذيری جدی بر كس��ب و كارها حاكم نشده است. 
از طرف ديگر محدوديت های محيط بيرونی كس��ب و كار 
ني��ز هنوز به طور جامع و كامل پذيرای برنامه ريزی های 
دقيق و س��ريع در كسب و كارها نمی باشد. ليكن ضروری 
می باشد كه مشتريان اينگونه راه حل ها با تكيه و آگاهی 
كامل بر مزايای انواع برنامه ريزی و با داش��تن انتظارات 

بهينه و معقول از اينگونه راه حل ها بهره جويند. به عالوه 
اجرا و  پياده س��ازی ERP بايستی بس��تر مناسبی برای 
ايج��اد ه��وش كس��ب و  كار )BI( و توس��عه مدل های 
پشتيبان تصميم گيری )DSS( را در كسب  و كار ها مهيا 

 سازد.

اس�تاندارد،  نرم اف�زاری  بس�ته  ي�ك   ERP  -5
يكپارچه، از قبل طراحی ش�ده و آماده راه اندازی 

است، ليكن قابل تنظيم و انعطاف پذير می باشد.
 ERP يك بس��ته نرم افزاری از قبل نوش��ته شده و 

آماده راه اندازی است. 
 ERP يك بس��ته نرم اف��زاری انعطاف پذير اس��ت، 
به گون��ه ای ك��ه مش��تريان معم��والً می توانند راس��اً، يا 
از طريق ش��ركت های پياده س��از راه حل، و ب��دون نياز 
مس��تقيم به توليد كننده محصول، سيستم را با شرايط 

رقابت پذيری بازار تنظيم نمايند. 
 ERP يك بس��ته نرم اف��زاری قابل تنظي��م و قابل 
تطبي��ق ب��ا نياز ه��ای مش��تری )معم��والً مس��تقل از 

توليدكننده نرم افزار( است. 
 ERP يك بس��ته نرم افزاری اس��تاندارد اس��ت كه 
مستقل از نياز يك مشتری خاص، براساس استانداردها 
و بهروش های جهانی، قوانين و بهروش های عرف ش��ده 
در كشور و با توجه به نيازهای خاص هر صنعت طراحی 

شده است. 
 لذا در راه حل ه��ای ERP برخی از مؤلفه ها عمومی 
بوده ول��ی برخی ديگر بر حس��ب هر صنع��ت متفاوت 

خواهد بود. 
 ERP ي��ك بس��ته نرم افزاری يكپارچ��ه )اطالعات، 
وظايف، فرآيندها( اس��ت و تمامی سيس��تم های داخلی 
سازمان )توليد، مالی، منابع انسانی، بازاريابی و فروش(، 
خصوصاً سيستم های محوری كس��ب وكار را پشتيبانی 

می كند.
6- آنچ�ه ERP نيس�ت )ف�رق بي�ن بس�ته های 

)ERP نرم افزاری با
 راه ح��ل ERP ي��ك راه ح��ل يكپارچ��ه اس��ت. لذا 

سيستم های نرم افزاری جزيره ای ERP نيستند. 
 راه حل ه��ای ERP كل فرآينده��ای داخل��ی ي��ك 
كس��ب وكار را پوش��ش می دهند. لذا نرم افزارهای مالی 
و اداری و ... حت��ی اگر يك مجموعه يكپارچه باش��ند، 
اگر نگاهی به كل فرآيندهای داخلی كس��ب وكار نداشته 
باش��ند، ERP نيس��تند. هر چند كه برای پياده س��ازی 
ERP در يك كسب وكار، در ابتدا می توان با يكی از اين 
مؤلفه ها كار را ش��روع كرد، ليكن راه حل بايستی نهايتاً 

كل مؤلفه های داخلی كسب وكارها را پوشش دهد. 
 راه حل های ERP نيازهای اختصاصی سازمان را به 
رس��ميت می شناس��د و برای آن راه حل ارائه می نمايد. 
ليكن بسته های نرم افزاری صرفاً در محدوده قابليت های 

از قبل تعريف شده و مشخص فعاليت می نمايند. 
 نرم افزارهای خودكارسازی اداری ERP نيستند. 

 ]Work Flow Tools[ گ��ردش كار  ابزاره��ای   
 ERP نيس��تند، ليك��ن در راه حل های ERP به تنهايي

می توانند مورد استفاده و بهره برداری قرار گيرند.

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com1708

ERP
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 واح�د خدم�ات پ�س از فروش ش�ركت اطلس 
خودرو همواره در پي تحقق هر چه بيشتر شعار 
جهاني كيا »پشتيبان ، همچون خانواده« و عمل 
نم�ودن به آن در تالش ارائه به موقع خدمات به 

مشتريان كيا مي باشد.
با توج�ه به افزايش ت�ردد خودروها در روزهاي 
آغازين بازگشايي مدارس و نياز به امداد رساني 

در كمتري�ن زم�ان ب�ه مش�تريان امدادخ�واه، 
خودروه�اي ام�داد ش�ركت اطل�س خ�ودرو و 
عامليت ه�ا در روزهاي يكش�نبه 1390/07/03 
ودوش�نبه 04 / 1390/07  از ساعت 7:00 لغايت 
8:30 صبح در 12  نقطه پرتردد  از س�طح ش�هر 
ته�ران و 15 نقط�ه از ش�هرهاي بزرگ كش�ور 
همچ�ون  كرج ، رش�ت ، س�اري، بابل ، مش�هد 
، بيرجن�د ، ي�زد ، اصفهان ، ش�يراز ، اراك، قم، 
كرمانشاه ، همدان ، قزوين و تبريز  مستقر شده 

و آماده ارائه خدمات به مش�تريان كيا در مواقع 
ضروري بودند. 

واح�د خدم�ات پس از ف�روش ش�ركت اطلس 
خودرو ب�ا  همكاري عامليت ها با برگزاري مانور  
خودروهاي امداد در آغاز س�ال تحصيلي در كل 
كشور به منظور اطمينان خاطر بيشتر مشتريان 
كيا و ايجاد خاط�ره اي خوب از اين روز ، قدمي 
نوي�ن در جه�ت ارائه خدمات به مش�تريان كيا 

برداشته است.

مانور خودروهاي امداد در بازگشايي مدارس
گرد آوري : ادريس بيداران - كارشناس خدمات ويژه

ميدان كاج – تهران- خودروي امداد شركت

پمپ بنزين ولنجك -  خودروي امداد شركت

ميدان صفائيه – يزد – عامليت 321

خيابان ارم – شيراز- عامليت 643

ميدان توحيد – تهران – عامليت 113

ميدان صنعت – تهران -  خودروي امداد شركت

خيابان شهناز – تبريز – عامليت 521

كيا و خانواده دانش آموزان – اراك – عامليت 371همكاري با پليس – تهران – عامليت 113

اهدای هديه به دانش آموزان- عامليت 223 بابل
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   تاريخ برگزاري: 
 09/مهر/90   لغايت   14/مهر/90   به مدت 6 روز

مكان برگزاري :
 عامليت هاي منتخب تهران

 105)ش�يدايي(،  108)مهاج�ر(، 112)حس�يني(، 113 
)امجد(  114 )محمدي طامه (

شهرستان ها:
121 )معين�ي، زماني - كرج (، 221 )نادري - س�اري(، 
311 )نيل�ي - اصفهان(، 322 )قنادباش�ي- يزد(، 422 
)سياس�ي - مش�هد(، 521 )كهنمويي - تبريز(، 643 

)ش�جاعي- ش�يراز(، 451 )امي�ري مق�دم – كرمان( 
512 )احمدي – اروميه(، 232 )پوررس�تگار – رش�ت(  
332 )آرمضان�ي – قم(،552)خروش�ي – كرمانش�اه( 

431)هدايتي – بيرجند(
اي�ن بازدي�د جه�ت خودروه�اي اس�پورتيج، در 18 
عاملي�ت مجاز منتخ�ب در تهران و شهرس�تان ها ، با 
حضور كارشناسان فني ش�ركت اطلس خودرو برگزار 

شد. 
اطالع رس�اني از طريق 1 نوبت ارس�ال پي�ام كوتاه به 
كليه مشتريان  و اطالع رساني در سايت اطلس خودرو 

انجام پذيرفت.
كارشناس�ان فن�ي ش�ركت اطل�س خودرو ب�ا حضور 

در عامليت ه�اي منتخ�ب، ضم�ن نظ�ارت ب�ر نح�وه 
عملك�رد عاملي�ت ها، كارشناس�ان فن�ي عامليت ها 
را در بررس�ي و عي�ب يابي خودروه�ا همراهي نموده 
و همچنين به بررس�ي مش�كالت مطرح ش�ده توسط 
مش�تريان پرداختند. طرح مذكور با همكاري صميمانه 
عامليت هاي مجاز ش�ركت اطلس خودرو محقق گشت 

كه مشتريان كيا نيز از اين طرح استقبال نمودند.

شرح خدمات ارائه شده در طرح: 
      بازدي�د فن�ي و چ�ك ب�ا دس�تگاه عي�ب ياب 

خودروها بصورت رايگان
  كارواش خودرو بصورت رايگان

بازديد تخصصي خودرو اسپورتيج
گرد آوري : ادريس بيداران - كارشناس خدمات ويژه

كارواش خودرو – عامليت 108 تهران

تست با دستگاه عيب ياب- عامليت 222 رشت

پذيرش خودرو – عامليت 108 تهران

راهنمايي و مشاوره به پرسنل عامليت– عامليت 521 تبريز

تعميرات خودرو– عامليت 643 شيراز

عيب يابي – عامليت 221 ساري

آموزش پرسنل توسط كارشناس شركت– عامليت 322 يزد

مشاوره فني به مشتريان – عامليت 121 كرجترخيص خودرو – عامليت 114 تهران

ترخيص خودرو – عامليت 105 تهران
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افقي:
1- -اين خودرو ب�ه علت اقتصادي 
ب�ودن مص�رف س�وختش  رك�ورد 

جهاني را به نام خود ثبت كرد
2- خودروهايی است كه با دو رديف 
صندلی دارای دو يا چهار درب بوده 
و ظرفي�ت 4 ت�ا 5 نف�ر را دارن�د - 
قس�متی از در يا پنج�ره - پايتخت 

ويتنام
3- مس�اوي عاميان�ه - آس�يب - 
پشيمان - همسر حضرت ابراهيم )ع(
4- درمان�گاه خارج�ی - خودروي 

فرانسوي
5- عالم�ت مفعول�ي - از ماه های 
مي�الدي - اي�ن خودرو در ش�صت 
و چهارمي�ن نمايش�گاه خ�ودروي 
فرانكف�ورت جايگاه س�وم را از آن 

خود كرد
6- جامه و لباس - خوراك ساعت

7- دارنده و مالك - حرف همراهي 
- تمام�ي پيكانتوهاي جديد به اين 

موتور مجهز هستند
8- اسب چاپار - ضمير جمع

9- پايتخت يونان - نام تكنيكي در 
پرورش هوش هيجاني 

10- نام اس�ب خس�رو پروي�ز - نام 
قديمی شهر ابركوه در استان يزد

11- زمان خوابيدن - زينت دادن - 
حيله گر

12- س�از جنگ - دشنام و ناسزا - 
موج ها

13- يك�ي  از م�واردي اس�ت ك�ه 
مش�تري در هن�گام رس�يدگي ب�ه 
شكايت، خواستارآن است - ناشنوا

 - مردم�ي   - خائ�ن  ح�واري   -14
بازيگر فيلم داوري در برلين

درياف�ت   - ورزش�ي  دس�ته   -15
ايمن�ي  اداره  از  ايمن�ي  س�تاره   5
آمريكا،موسس�ه  بزرگراه هاي  تردد 
اروپايي Euro NCAP و موسس�ه 
اس�تراليايي ANCAP اين خودرو 
را در رده ايم�ن تري�ن خودروهاي 

بازار قرار داده است

 عمودي:
1- گرفتار و دربند - يكي از گام هاي 

رسيدگي به شكايت مشتري است
از   - ش�يرين  خ�واب   - باب�ا   -2

حيوانات درنده - ضمير عربي
3- ح�رف فاصل�ه - كلم�ه آرزو - 
نخس�تين قوم ايراني - علم ستاره 

شناسي
4- نائب السلطنه - مايه حيات - از 

ابزار نظافت - جاودان
5- ثمره تركيب به روز ترين فناوري 
با تجمالت و سبك منحصربفرد كيا 

- گوسفند جنگي
6- قاتل زائو - جديد - سخن شيوا

7- دستگاه خارجی - فواره

8- ُمردن سخت - جاي بي هوا
9- خاطر و انديشه - بنيان نهادن

10- لوله گوارشي - ظاهر ساختمان
11- راه ميانب�ر! - همه دارند - يكی 
از پيشوندهای SI است كه اين عدد 
ميليون نام دارد  - پايتخت لهستان
و  كهگيلوي�ه  اس�تان  مرك�ز   -12
بويراحمد - قطعه اي كوچك اس�ت 
كه معموالً كنار موتور نصب ش�ده و 
توسط يك لوله به باك خودرو وصل 

است
از   - زاگ�رس  مرتف�ع  قل�ه   -13
كميت هاي فيزيك�ي - بخش مياني 

دست - الفبای موسيقی
14- جهت - وسيله بازي و جنگ - 

معامله پولي - رونوشت
و  طراح�ي  ب�ا  خ�ودرو  اي�ن   -15
مهندس�ي جديد،با سبكي برجسته  
حسي از استحكام و بلوغ را منتقل 

مي كند - غذای اصلی ايرانيان

حل جدول - پيك اطلس  شماره16

جدول شماره 17 جدول كلمات متقاطع

آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

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

 اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مركز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512اروميهآذربایجان غربیجمال احمدی شيخ سرمست2
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

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

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشيار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  4
- كد پستي 3198777777

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

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانباليران6
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

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

 تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعيل شيدایی كندوانی8
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - ميدان شهداء - خيابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسيدرضا ریحانی9
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر10
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 (021)22518246 (021)109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین11
بنی هاشم-پالك 317-کدپستی: 1665844144

 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 عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1390/09/01
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