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همه ما در کیا موتورز سال خوبی را برای شما آرزومندیم.
2011 ، برای کیا موتورز سال بسیار درخشاني بود.  هرچند خالصه کردن موفقیت هاي 
این ش��رکت در این چند سطر بسیار دشوار است، اما قصد داریم در اینجا به برخي از 
موفقیت های کلیدی کیاموتورز  در س��الي که گذشت اشاره کنیم؛  البته این نكته را 
باید در نظر گرفت که این موفقیت ها بدون حمایت طرفداران و عالقه مندان کیا قابل 

دستیابي نبودند.
کیا موتورز در عرصه ارائه مدل هاي جدید به بازار یک افزایش 23 درصدی را نس��بت 
به سال 2010 تجربه کرد و در این سال مدل های جدیدی مانند پیكانتو ، ریو جدید 
و س��ول 2012 را روانه بازار کرد.  به عالوه، مدل مفهومی برقی نایمو نیز در س��ئول 
پرده برداری شد که نمایانگر سطح جدیدی از سبک و ظرافت در طراحی خالقانه است.  

همچنین ریوی جدید در رده ی خودروهای پرفروش خارج از کشور قرار گرفت.
کیاموتورز در عرصه تبلیغات خالقانه نیز در سال 2011 درخشش فراواني داشت، به 
طوري که  انیمیشن  پیكانتو ی جدید، بیش از 5 میلیون بار دیده شد. این انیمیشن 

پربیننده، از سوی برترین رسانه های خودرو، مورد تحسین قرار گرفت.
کیاموتورز در س��ال 2011 جوایز بي ش��ماري را در میادین مختلف به خانه برد.  براي 
مثال اسپورتیج CUV و اپتیمای سدان،  جایزه طراحي معروف  Red Dot در صنعت 
خودرو آلمان  را از آن خود کردند.  همچنین موتور تزریق سوخت مستقیم بنزینی 1/6 
لیتری در لیس��ت جایزه »10 موتور برتر« وارد 2012 قرار گرفت.  پیتر شرایر، طراح 
ارش��د کیا، از سوی مجله Automobile به عنوان »مرد سال« 2012 انتخاب شد.  
وي از س��وی مجله Top Gear نیز به عنوان یكی از » مردان س��ال« برگزیده  شد.  
در این راس��تا ، پیكانتو نیز عنوان » بهترین خرید س��ال« را از آن خود کرد.  موسسه 
Consumer Digest  خودروهای کی���ا را به ع����نوان » بهترین خرید« ارزیابي 
نمود.  همچنین کیاموتورز یكی از اصلی ترین برندگان مسابقه برندهای خودرویی برتر 
شد. کیا همچنان به درخشش خود در سال 2011 ادامه داد،  اما این بار در حوزه دیگري. 
کیاموتورز با حضور مقتدرانه خود در میادین ورزشي و مسابقات سال 2011،  رده هاي  
 برتر مختلفي را کسب کرد.  در ماه آوریل، کیاموتورز اولین پیروزی خود را در مسابقات

 Infinity Audio Kia 10 .10 با کیا اودیو اینفینیتی ش���ماره  Tire Sports Car 
 کسب کرد.   رانندگان کیا،  نیک جانسون و مایكل گاالتی،  دوباره در جایگاه برتر مسابقات

 Road America قرار گرفتند.
کیاموتورز،سال2011،یكنگاه

اسپورتیج CUV و اپتیمای سدان جایزه )Red Dot( را از آن خود کردند.
موتور تزریق س��وخت مس��تقیم بنزینی 1/6 لیتری در لیس��ت “10 موتور برتر” وارد 

2012 قرار گرفت.
پیتر ش��رایر ، طراح اصلی کیا، از س��وی مجله Automobile به عنوان “مرد سال” 

2012 انتخاب شد.
پیتر شرایر از سوی مجله Top Gear به عنوان یكی از “ مردان سال” انتخاب شد.  

پیكانتو عنوان “ بهترین خرید سال” را از آن خود کرد.
خودروهای کیا به عنوان “ بهترین خرید” از سوی Consumer Digest  شناخته 

شدند.
کیا یكی از اصلی ترین برندگان مسابقه برندهای خودرویی برتر شد.

ریوی کامال جدید در رده خودروهای پرفروش خارج از کشور قرار گرفت.
ویدئ��وی کارتونی درباره پیكانتو ی جدید از س��وی برترین رس��انه های خودرو مورد 

تحسین قرار گرفت.
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رکورد کنونی پرس��رعت ترین وس��یله زمینی متعلق 
به خ��ودروی انگلیس��ی Thrust SSC اس��ت که 
در س��ال 1997 موف��ق ش��د 763.035 مای��ل در 
س��اعت یا 1227.986 کیلومتر در س��اعت س��رعت 
داش��ته باش��د.  در س��ال های اخیر، حداق��ل دو تیم 
وج��ود داش��ته اند ک��ه توانس��تند ب��ه 1000 مایل 
 در س��اعت ی��ا 1609 کیلومتر در س��اعت برس��ند.
اما 1000 مایل)1609 کیلومتر( در ساعت برای یک 
م��رد کالیفرنیای��ی که فکر می کند خ��ودروی راکتی 
خودش می تواند ت��ا 2000 مایل)3218کیلومتر( در 
ساعت برود، چالش خیلی بزرگی نیست. نهایت سرعت 
 خودرو تقریبا 2000 کیلومتر بیشتر از رکورد فعلی است.
یعنی ای��ن خودروی راکتی ه��ر 900 متر را در یک 

ثانیه طی خواهد کرد.
والدو استیکس 9 سال از عمر خودش را صرف پروژه 

سرعت زمینی Sonc Wind کرده است. او می گوید: 
این خودرو بهترین و باسرعت ترین خودرویی است که 

تا به حال زمین به خود دیده است.
اس��تیکس می گوی��د: هیچ وس��یله ای در اس��ترالیا، 
انگلیس یا توس��ط هیچ ملت دیگری س��اخته نشده 
 ک��ه بتوان��د در برابر این خ��ودروی عظیم بایس��تد.
استیکس گفته است که Sonic Wind توسط یک 
موتور راکت بازیافت ش��ده به ن��ام XLR99 تغذیه 
می شود. این موتور در دهه 50 میالدی برای آزمایش 
هواپیمای ناس��ا با نام X-15 س��اخته شده بود. این 
هواپیما در سال 1967 رکورد سرعت 4520 مایل در 
ساعت یا 7274 کیلومتر در ساعت را به نام خود ثبت 
 کرد که تا امروز نیز دس��ت نخورده باقی مانده است. 
او می گوی��د ک��ه ترکی��ب احتراقی اکس��یژن مایع و 
س��وخت متانول به راکت اجازه خواهد داد که تا 61 

هزار پوند نیروی رانشی تولید کند.
اس��تیکس مطمئن اس��ت ک��ه خودرو در بیش��ترین 
س��رعت نیز از هم نخواهد پاش��ید و به عملکرد خود 
ادامه خواهد داد. او گفت: ایده اصلی این اس��ت که از 
همه قدرت خودرو در طول آزمایش برای اس��تحکام 
آن اس��تفاده شود.البته استیکس هنوز نتوانسته برای 

این خودرو راننده ای پیدا کند. 

کوچ��ک ترین خودرو جهان که پیش از این توس��ط 
یک مخترع انگلیسی ساخته شده بود، در پایان سال 

2011 میالدی نیز نام خود را در فهرست رکوردهای 
کتاب گینس ثبت کرد .  

با پایان یافتن س��ال 2011 جدیدتری��ن رکورد های 
ثبت ش��ده در کتاب گینس منتشر شد و این خودرو 
عنوان کوچک ترین ماش��ین دنیا را به خود اختصاص 

داد. 
این خودرو با نام Wind Up توسط »پری واتکینز« 
انگلیسی مونتاژ ش��ده است .  Wind Up  که رسماً 
کوچک ترین خودرو جهان است حداکثر 60 کیلومتر 

در س��اعت س��رعت دارد،  41 اینچ ارتفاع ، 51 اینچ 
طول و 26 اینچ عرض دارد .  سازنده آن مطمئن است 
که این مینی خودرو با  س��رعت 60 مایل در ساعت، 
قدرت الزم را برای رقابت با خودروهای بزرگ تر دارد .

این نخس��تین بار نیست که پری واتکینز یک خودرو 
عجیب ابداع کرده است، پیش از این نیز دوسال قبل 

یک خودرو عجیب دیگر ساخته بود.

س��ال آین��ده ب�����ه اح����تم��ال بس�����یار زی��اد 
از Kia K9 2013 پ��رده ب��رداری خواهد ش��د و 
این مدل تبدیل به پرچمدار جدید ش��رکت می شود. 
نمایش غیررس��می این خ��ودرو، یک نیمرخ باریک و 
بلند را همراه با کمی برآمدگی در قس��مت جلوی آن 
نش��ان می دهد.  به نظر می رسد این خودرو در واقع 

مدل تولید شده کیا GT مفهومی باشد که امسال در 
فرانکف��ورت به نمایش در آمد.  مدل مفهومی GT از 
یک موتور V6 توربوش��ارژ استفاده می کرد که نیرو 
را به چرخ های عقب منتق��ل می کرد، اما موتورهای 
GDI-T چهار سیلندر نیز در این مدل مورد استفاده 

قرار خواهند گرفت.
این خ��ودرو از مدل K7 )کادنزا( بزرگتر اس��ت.  در 
حال حاضر K9 قدیمی )اپیروس یا آمانتی( به اندازه 
النس��یا Thesis زیبا و قابل عرضه اس��ت همچنین 
Kia K9در زیبای��ی و خیره کنندگ��ی هم��پ����ای 
 Kia K9ه��ر ب. ام.و  و مرسدس��ی اس��ت.  ط��رح
کمی یادآور ماس��اراتی کواتروپورته اس��ت.  همانطور 
که پیش��تر گفته ش��د این خ��ودرو نس��خه تولیدی 

مدل مفهومی کیا GT2011 باش��د که امس��ال در 
فرانکف��ورت به نمایش در آمد. ای��ن می تواند به این 
معنی باش��د که آنها یک موتور V6 توربوشارژ برای 

Kia K9 در نظر گرفته اند.
اما این احتمال می رود که از همان شاس��ی هیوندای 
اک��وس و موت��ور GDI V8 پن��ج لیت��ری ب��ا 429 
اس��ب بخار قدرت و گیربکس اتوماتیک 8 سرعته در 

آن استفاده شود.
 مناب��ع خبر می دهند که  K9 در بهار 2012 به بازار 
کره خواهد آمد، در حالی که یک سال بعد به آمریکا 

و اروپا راه خواهد یافت.

در واپس��ین روزه��اي آخری��ن ماه از س��ال 2011 
میالدي بار دیگر کمپاني کیا و این بار مدل تنومند و 
خوش اس��تایل سورنتو موفق به کسب افتخاري دیگر 
شد. تیم Total 4x4 بعنوان یکي از مراجع معتبر 
 SUVاروپایي در شاخه تس��ت و بررسي خودروهاي
شناخته مي ش��ود. این تیم در آخرین بررسي آماري 
س��الیانه خود و بر اساس نظرس��نجي از کارشناسان 
و خری��داران خودروهاي شاس��ي بلند ب��ه اتفاق، کیا 
س��ورنتو را به عنوان برتری��ن SUV انتخاب نمودند. 
کیفیت باالي تولید ، درصد کم ش��کایات مش��تریان ، 

قیمت مناس��ب در مقابل لیس��ت کاملي از تجهیزات 
ایمني اس��تاندارد و امکانات رفاهي ، طراحي جذاب و 
زیب��ا ، توانایي هاي قابل توجه ج��اده و خارج جاده اي 
باعث ش��د ت��ا س��ورنتو در بین بی��ش از 17 کاندید 
اروپایي وآس��یایي، برترین عنوان را از آن خود نماید. 
فروش باال و اس��تقبال گس��ترده از محصوالت جدید 
کیا درکشورهایي همچون انگلستان طي 2 سال اخیر 
روندي روبه رشد داشته است به نحوي که پیش بیني 
این رشد فروش حتي براي خود کیا هم دور از تصور 

بوده است. 

کی��ا، تغیی��رات س��ول MY12 را که ش��امل موتور 
جدید همراه با تغییرات کوچکی در قیمت، تجهیزات 
و طراح��ی اس��ت، اعالم کرد.  موت��ور کاماًل جدید 2 
لیتری MPI در س��ول دارای ق��درت 122 کیلووات 
و گش��تاور 200 نیوتن متراست.  دو گیربکس جدید 
نی��ز برای این خودرو عرضه می ش��ود: یک گیربکس 
دس��تی ش��ش س��رعته و یک گیربک��س اتوماتیک 
ش��ش س��رعته.  ت��ودوزی و تزیین��ات داخل��ی نیز 
در دو س��طح ارائه می ش��ود، سول و س��ول +.  سول 
دارای رینگ های فوالدی 15 اینچی، تایرهای س��ایز  
195/45R18، ش��ش کیسه هوا و غیره می باشد.  
سول + دارای رینگ های آلیاژی 18 اینچی با تایرهای 

225/45R18، چراغ های مه ش��کن، پوشش بار و 
س��ایر تجهیزات اس��ت.  علی رغم ظاهر عجیبش، در 
اکتبر تن�ها 11  س��ول به فروش رسید، بنابراین ارتقا 
MY12 شامل تغییراتی است که امید می رود آن را 
برای مش��تریان جذاب تر کند.  موتور دیگری که  در 
س��ول به کار رفته  یک��ی موت��ورMU بنزینی چهار 
س��یلندر 1.6 لیتری اس��ت که قدرت 95کیلووات و 
گش��تاور 157نیوتن متر تولید می کند و دیگری یک 
موتور دیزلی توربوش��ارژ چهار سیلندری 1.6 لیتری 
است که 94کیلووات قدرت و 240 نیوتن متر گشتاور 
تولید می کند. از دیگر امکانات بی نظیر سول می توان 
این موارد را برش��مرد:  فرمان MDPS قابل تنظیم، 

کنت��رل پای��داری و مدیری���ت پای����داری خودرو 
، کامپیوتر س��فری با ش��ش عملکرد، ضبط با ش��ش 
بلندگ��و، یادآوری کننده  کمربند ایمن��ی، بلوتوث و 

مدخل بی کلید با کلیدهای تا شو. 

موتور بنزین��ی Direct Injection و 1.6 لیتري 
جدید کیاموتورز به دلیل ترکیب کارایي و ب���هره وري 
س��وخت در ل�یس��ت »10 موتور برتر 2010« مجله 

Ward ق��رار گرف��ت.  با این انتخ��اب جایگاه کیا به 
عنوان پیش��روي صرفه جویي سوخت در آمریکا بیش 
 ،Gamma از پیش تثبیت شد. موتور چهار سیلندر
زاییده جدیدترین تکنولوژي کیا، با ارائه 138 اس��ب 
بخار توان در خودروهاي ریو پنج در و سدان ، مصرف 
س��وختی برابر با 40 مایل بر گال��ن در بزرگراه و 30 
مایل بر گالن در ش��هر، یکی از برترین موتورهای این 
کالس بازار اس��ت. این خ��ودرو همچنین به فناوری 
ISG مجهز اس��ت که هنگامی که خودرو در حرکت 
نیس��ت موتور را به صورت خ��ودکار خاموش می کند 

و ب��ه این ترتی��ب از مصرف س��وخت می کاهد. برای 
قرار گرفتن در لیس��ت »10 موت��ور برتر« هر موتور  
باید مجهز به  آخرین فناور ی های روز دنیا باش��د . از 
دیگ��ر معیارهای موثر در این انتخ��اب، قدرت خرید 
و دسترس��ی  اکثر مش��تریان به آن است. همچنین 
افزایش مقدار گشتاور و توان، زیبایی صدا و هماهنگی 
خ��وب با س��ایر بخش های خ��ودرو، از دیگر مالک ها 
بوده ان��د. این موتور در تمام مدل ه��ای ریو 2012 و 

مدل تغییر یافته سول 2012 به کار خواهد رفت. 

سریع ترین خودرو جهان راننده ندارد معرفی کوچک ترین خودرو جهان 

Kia K9 سال 2013 وارد بازار مي شود

سورنتو و افتخاري دیگر

کيا  جزیيات سول MY 12  را اعالم کرد موتور ساخت کيا موتورز در جمع 10 موتور بنزینی برتر
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گرد آوري و ترجمه : علی فروتنی یزدی- كارشناس تحقیقات بازار
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کيا موتورز همچنان 
شگفتی می آفریند  

 امس��ال در نمایش��گاه خودرو فرانکفورت،کیاموتورز از 
خودروي مفهومی اس��پرت و جذاب خود رونمایي کرد. 
این خودرو  یک اقدام جسورانه و به زعم برخی منتقدان 
گس��تاخانه در راستای آرزوهای کیا به عنوان یک برند 
خودروی��ی بوده اس��ت.  این خودروس��از ک��ره ای که 
معروفیتش به واس��طه تولید خودروهایی با قیمت هاي 
بس��یار رقابت��ي و مدل ه��ای عجیب ب��ا نام هایی نظیر 
 و Venga اس��ت، م��دل مفهومی جدیدش 
را ب��ه نام GT به نمایش گذاش��ت؛ خودرویی  با اتاقي 
اس��پورت، که رقبای لوکس اروپای��ی اش را  که دارای 
قدمتی طوالنی تر هس��تند به رقاب��ت می طلبد. GT با 
ارتف��اع کم وعرض زیاد، یک خودروی چهار سرنش��ین 
با قابلیت باز ش��دن درها به سمت باال و فضاي داخلي 
مدرن و لوکس، با صندلي هاي ش��ناور و دوربین دید از 

عقب به جاي آیینه است.
 م����جله انگل��یس��ي AutoCar خ��ودروي GT را 

» بي نظیر« خواند.
چندین س��ال قبل احتمال آنک��ه یک خودروي کره اي 
براي ظاهرش تحس��ین ش��ود، کم بود. کی��ا موتورز و 
هیونداي )ش��رکت مادرش( در س��ال 1970 به عنوان 
س��ازنده  خودروه��ای ارزان قیم��ت که ب��راي کیفیت 
ضعی��ف و طراح��ي بي روحش مع��روف بودن��د، وارد 

بازارهاي خارجي شدند.

اما در ح��ال حاضر، این دو تولید کنن��ده کره اي براي 
رقبایش��ان بط��ور فزآینده اي ایجاد وحش��ت مي کنند.

از س��ال 2006 پیتر ش��رایر ، که پیشتر در شرکت هاي 
فولکس واگن و آئ��ودي طراحي مي کرد و براي آئودي 
خودروي TT را طراحي کرده اس��ت، به عنوان رئیس 
طراحي کیا مش��غول به کار ش��د، این برند ش��روع به 
افزایش ف��روش، دریافت جایزه ه��اي طراحي فراوان و 
گرفتن س��هم ب��ازار از رقبا کرده اس��ت.  همچنین کیا 
ک��ه تا آن زمان به واردکن�ن��ده خ��ودروهاي ک��ره اي 
ارزان قیمت مشهور Famous بود به متخصص طراحي 
و س��اختن این خودروها براي اروپ��ا، که در آنجا براي 
قیمتش��ان و ظاهرش��ان غنیمت ش��مرده مي ش��دند، 
تبدیل ش��د. تحت نظارت و مدیریت آقاي ش��رایر این 
برند کیفیت و امکانات خود را بهبود بخش��ید، از جمله 
روکش نرم فوقاني داش��بورد، دکمه روش��ن و خاموش 
کردن موتور و تهویه مطبوع داشبورد که در ریو جدید 

ارائه شده است.
اینط��ور ب��ه نظر مي رس��د که کی��ا حق تولی��د را نیز 
از آن خ��ود مي کن��د. از س��ال 2006 ک��یا ش��روع به 
تول��ی��د خودروه��اي خ����ود در ک����ارخ����انه اي 
ب��ا مجهزترین Equipped و پیش��رفته ترین تجهیزات 
در اس��لواکي، که یک��ي از مکانیزه تری��ن و کامل ترین 
کارخانه هاي تولید خودرو در اروپا است، کرد.  خودروي 
، که اولی��ن طراحي کیا براي اروپا بود در این 
کارخانه تولید شد و در صنعت خودرو براي اولین بار با 
گارانتي هفت ساله ارائه شد. کیا از آن موقع در تمامي 

م�دل هاي خودروهاي خ��ود این مورد را گ��س��ترش 
داد. ت��رق���ي Promotion کیا و ش��رکت مادرش در 
جدول رقابتي صنعت، نمایانگر بحران اقتصادي اس��ت 
ک��ه باعث به وجود آمدن فرصت ب��راي تولیدکنندگان 
مبتکر ب��وده تا بتوانن��د با به وج��ود آوردن زمینه هاي 
جدی��د، حت��ي درصنعت��ی ممل��و از رقب��ا و پر ازدحام 
همچون خودروسازي بازار را از رقبا بگیرند.  فشاري که 
کره اي ها بر رقبایش��ان گذاشته اند، در نمایشگاه خودرو 
فرانکفورت کاماًل واضح است، یعنی جایی که فیلمی از 
»مارتین وینترکرن«، رئیس فولکس واگن، گرفته شده  
در حالی که  درون هیونداي i30 نشسته و به گونه ای 
س��رزنش آمیز با طراح خودش درب��اره کیفیت امکانات 

این خودرو، صحبت می کند.
ف��روش کی��ا در اروپاي غرب��ي، که به عن��وان یکي از 
سخت گیر ترین و حساس ترین منطقه به طراحي خودرو 
بی��ن بازارهاي خودرو جهاني مشهوراس��ت، 13 درصد 
افزایش داش��ته، در حالي که فروش کلي خودروها در 
این قسمت از جهان 1 درصد کاهش داشته است. کیا و 
هیونداي در اروپاي غربي، تویوتاي ژاپن را، که تا به حال 
تنهاترین و بي رقیب ترین تولید کننده آسیایي به شمار 
مي رفت، پش��ت س��ر گذاش��تند. کیاموتورز سریع تر از 
میانگین رش��د صنعت در حال رش��د است، به طوري 
که در آمریکاي ش��مالي درس��ال جاری تا به امروز 34 
درصد و در چین 29 درصد افزایش فروش داشته است. 
 »گ��رث حس��یون« ، نای���ب رئ��ی��س تح���قیقات 
Jato Dynamics، گ��روه تحقیقات صنعت خودرو، 

مي گوی��د: »در میان مصرف کنن��دگان امروزه این فهم 
وجود دارد که کیا هم رده بقیه تولیدکنندگان است ونه 

یک انتخاب ضعیف تر«.
درخش��ش کی��ا از س��ال 2005 آغ��از ش��د. زماني که 
»مونگ-کو«رئی��س کی��ا و هیونداي برنام��ه اي براي 
جداس��ازي این دو برند اعالم ک��رد و این برند را روي 
خط س��یر دیگ��ري انداخت. کی��ا در آن زمان ش��عار 
»نیروي ش��گفتي آفرین« را برگزید و حال هدف خود 
را قرار گرفتن میان 10 برند بزرگ بازار خودروي اروپا 
قرار داده اس��ت و مي خواهد فروش خود را در این قاره 

تا سال 2013 به 450،000 دستگاه برساند.
ترقي کیا ت��ا حد خیلي زیادي از گ��روه مادر خودش، 
که  از پلت فرم و قوای محرکه یکس��انی بهره می برند، 
جدایی ناپذیر اس��ت.  مانند س��ایر خودروسازاني چون 
فولک��س واگن و ف��ورد موتور، که رقیب��ان خود را در 
دوران رک��ود اقتصادی ج��ا گذاش��ته اند، کیاموتورز و 
هیون��دای نیز از این بحران اقتصادی به خوبی در حوزه 

ساخت و خرید، استفاده کرده اند. 
کارخان��ه کیا با هزینه ای معادل ی��ک میلیارد یورو در 
سال 2006، نزدیک زیلینا در شمال اسلواکي به شکل 
س��فینه فضایي در دامنه کوه هاي کارپتین ساخته شد. 
این کارخانه به نحوي تجهیز ش��ده اس��ت که بتواند بر 
روي ی��ک خط، چند مدل خ��ودرو، تولید کند و دارای 
داراي 3000 کارمند اس��ت که روزانه 1000 دس��تگاه 
خودرو تولید مي کنند و این روند رو به افزایش اس��ت. 
در فض��اي ای��ن کارخانه، موت��ور خودروها نی��ز تولید 

مي شود. خط تولید بدنه خودروها از 320 دستگاه ربات 
که توس��ط شرکت هیونداي ساخته شده است تشکیل 
مي ش��ود، که قطعات را به نرمي جا به جا کرده و قبل 
از ق��رار دادن آن ها بر روي خ��ط تولید، به آنها بتونه و 

چسب مي زنند.
هیون��داي، کارخان��ه تولید خ��ودروي خ��ودش را در 
نزدیکي مرز اس��تروا  در جمهوري چک س��اخته است.  
هیونداي چک، سیس��تم گیربک��س را براي هر دو برند 
مي س��ازد و کیا موتورز، موتور خودروهاي هیونداي را 
تامین مي کن��د. این دوقلوهاي خودروس��از کره اي در 

کشور آمریکا نیز به همین صورت کار مي کنند.
همچنین ای��ن همکاري بین کیا و هیونداي این امکان 
را ب��ه آن ه��ا مي دهد که با تغییرات ب��ازار بتوانند خود 
را ب��ه خوبي وفق دهند. وقتي چندین کش��ور اروپایي 
در س��ال 2009 براي احیا ک��ردن فروش خودرو که بر 
اثر مش��کالت اقتصادي صدمه خرده ب��ود، یک برنامه 
جمع آوري خودروهاي فرس��وده را به اجرا گذاش��تند، 
کیا توانس��ت خود را س��ریعاً با خواس��ته ها وفق دهد و 

خودروهاي کوچک با موتور 1.4 لیتر را تولید کند.
همانطور که GT نش��ان داد، کیا هنوز در حال رش��د 
در صنع��ت خودرو اس��ت. این ش��رکت همچنین بازار 
پرس��ود اروپا را با اپتیماي جدید خود مورد هدف قرار 
داده اس��ت.  طبق برنام��ه، رونمایي Unveiling آن در 
بازار ه��ای ب��زرگ اروپایي در این م��اه و در کل اروپا از 

سال دیگرصورت می گیرد.
ام��ا این اس��تراتژي کیا ریس��ک هایي را ه��م به وجود 

آورده اس��ت. لکس��وس از کمپاني تویوتا ب��ا اینکه در 
آمری��کا مورد اس��تقبال ق��رار گرفت، اما نتوانس��ت در 
اکثر بازارهاي اروپایي خودی نش��ان دهد، تا جایي که 
خریداران خ��ودرو درباره خودروهاي آس��یایي لوکس 
 GT مردد هستند. یک منتقد در فرانکفورت، خودروي
را » یک نتیج��ه قابل اعتماد« نامید، اما این س��وال را 
نیز مطرح کرد ک��ه آیا اصاًل این کمپاني باید خودروي 

لوکس بسازد؟
در ب��ازار اروپ��ا که همه به خاطر بدهي مواظب پش��ت 
سرش��ان هس��تند، تحلیل گران گفته اند که کیا باید با 
احتیاط و مدیریت درس��ت، خ��ودروي اپتیما را که از 
کره جنوب��ي وارد مي ش��ود، براي ب��ازار تامین کند. به 
گفته حس��یون »اگر بخواهند صب��ر کنند فرصت را از 
دس��ت می دهند و اگر بیش��تر از حد س��فارش بگیرند 

مجبور  می شوند خودرو به بازار تزریق کنند«.
در فرانکف��ورت رئیس طراحي کیا در مورد جایگاه برند 
کی��ا به وضوح صحب��ت کرد، او گفت : ای��ن برند دارد 
به نقطه اي مي رس��د که مردم ماش��ین ه���اي کی��ا را 
بی��ش��تر براي ظ����ا هرج�����ذاب Appealing آن ها 
مي خرند و نه فقط به خاط��ر قیمت آن ها. وی اف��زود :  
» من مي خواهم خودروهاي کیا را به جایي برس��انم که 
مردم بگویند من این ماش��ین را دوس��ت دارم و براي 
دیدن آن به نمایش��گاه مي روم و در آنجا تازه از قیمت 
آن اطالع بیابند، نه اینکه اول قیمت آن را بدانند و بعد 

به نمایشگاه بروند«.

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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تغییرات کیا موت��ورز در طراحی، آفریننده خودروهای جذابی 
چون س��ول، س��ورنتو و اس��پورتیج بوده اس��ت که شباهت 
بس��یاری با خودروه��ای مفهوم��ی Concept قبل از خود 
دارند. اس��تودیوی طراحی آمریکایی کیاموتورز در نمایشگاه 
بین المللی خ��ودرو 2011 آمریکای ش��مالی، از جدیدترین 

. Kia KV7 طراحی خود پرده برداری کرد: مدل مفهومی
خودروی KV7 به عن��وان یک » activity MPV« مدرن 
توس��ط تیم طراحی کالیفرنیایی کیا، طراحی ش��ده است تا 
ای��ن تفکر را که MPV ها )خودروه��ای چند منظوره( صرفاً 
ب��رای حمل و نقل خانواده ها مناس��ب اند، به چالش بکش��د.  
KV7 خودرویی اس��ت با کارایی حم��ل گروه بزرگی از افراد 
و متعلقاتش��ان. همچنین این خ��ودروی فریبنده قابلیت این 
را دارد که در خدمت گروه های دوستان و ماجراجویان باشد.
طراحی مدل مفهومی KV7  در تضاد کامل با پنجره چنگکی 
و نوک گوه ای ش��کلی اس��ت که در طراحی MPV  ها به کار 
 »Embracing the Box« می رود و بر اساس فلس��فه
)تغییر ش��کل جعبه مانند!( س��اخ�ته ش��ده است که توسط 
Crossover Soul جال��ب کی��ا، ب��رای خلق ی��ک زبان 
طراح��ی جذاب و خ��اص بنیان نهاده ش��د ت��ا کیفیت های 

خودروهای SUV را وارد این بخش از بازار کند.
ت��ام کرنز، طراح اصلی کیا موتورز آمری��کا می گوید :» با توجه 
ب��ه این واقعیت که به نظر می رس��د هیچکس مایل به اطالق 
کلمه »اسپورت« به خودرو MPV اش نیست، از همان ابتدا، 
احس��اس کردیم این مقوله نیاز به یک ارزیابی مجدد صادقانه 
دارد؛ هرچند که MPVها، دراصل، تنها یک جعبه هستند.«
» به جای کنار گذاش��تن جعبه م��ا تصمیم گرفتیم آن را نگه 
داریم، درس��ت همان کاری که در مورد خودروی سول انجام 
دادی��م، و نتیجه یک خودروی سرراس��ت اما ظریف ش��د که 
در عین داش��تن کارایی MPVها نیازه��ای مصرف کنندگان 

امروزی را نیز برآورده می سازد.«
طراحی خارجی مدرن و مطمئن

طراح��یKia KV7 الهام گرفته ش��ده از س��ادگی اش��کال 
و  هوش��مند  تلفن ه��ای  همچ��ون  باش��کوهی  جعب��ه ای 

جامه دان های کالسیک بوده است.
قس��م���ت داخ���ل��ی این خ��ودرو از طری�����ق ی��ک در 
پروانه ای Gullwing جالب در سمت مسافر قابل دسترسی 
اس��ت که به هنگام باز شدن به همراه در بدون ستون سمت 
مس��افر جلویی، دسترس��ی فوق العاده راحتی را مهیا می کند.  

ای��ن در همچنین به خودرو این امکان را می دهد تا به دنیای 
بی��رون باز ش��ود و آن را تبدیل به یک فضای مناس��ب برای 

رویدادهای فضای باز می کند.
حالت عریض KV7  و بخش بیرونی صاف آن و چرخ های 20 
اینچی به همراه طراحی س��تون A و پنجره جلویی که نسبت 
به  MPV های قدیمی کمتر عمودی است، یک ظاهر مدرن 
را ارائه می دهد که اعتماد به نفس و قدرت یک SUV را نیز 

منعکس می کند. 
ظاهر کیاKV7 توس��ط جلو پنجره ای جسورانه هویت بخش 
کیا، همراه با چراغ ه��ای جلویی LED عمودی که به منظور 
خلق ظاهری لطیف و تمیز منظور شده، زیب�اتر می شود. کیا
KV7 چندی��ن مولفه روش��نایی LED ارائه می دهد که تیم 
طراح��ی کیا در حال ارزیابی آن،  ب��رای خودروهای تولیدی 
آینده هستند، که شامل یک خط ممتد از چراغ های مه شکن 
LED اس��ت که کل قسمت جلویی خودرو را در بر می گیرند 
 Rear و چراغ ه��ای راهنما بر روی آیینه های بیرونی و عقب
خودرو، که هر زمان مسیر مشخص می شود، چشمک می زنند.

صحنه های بی وقفه ایی از مناظر در حال گذر، از طریق پنجره 
جلویی ویژه این مدل مفهومی،  مهیا می ش��ود که دنباله روی 

طراحی خاص ب��ه کار رفته در اس��پورتیج Crossover و 
اپتیما سالن می باشد.

علی رغم ظاهر غیرس��نتی اش، ابعاد خارجی KV7 با س��ایر  
MPV ها س��ازگار اس��ت و مدل های مختلفی ب��رای تعداد 

سرنشینان و امکان حمل مقادیر زیادی بار را دارد.
درون راحت و باز

ک��ی��اKV7 ع��الوه ب��ر ای��ن�ک��ه ی�����ک خ������ودروی 
ک���ارب����ردی Functional ب��رای انتق��ال ک��ودکان و 
اس��باب و لوازم اس��ت، برای ب��رآوردن نیازهای گ��روه کاماًل 
جدی��دی از مصرف کنندگان نیز در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  
این گروه ش��امل کارمندان س��ازمان هایی است که سفرهای 
ج��اده ای زیادی دارند ، و یا افرادی ک��ه به دنبال گردش های 
دس��ته جمعی خارج از ش��هر و ماجراجویی ه��ای جدید برای 

خودشان و دوستانشان هستند.
ب��ه ای��ن ترتیب، کی��ا KV7 مفهومی چه��ار صندلی گردان 
سفارشی دارد که شامل صندلی راننده و یک راحتی کوچک 
در قسمت عقب برای سه نفر است به اضافه بخش هایی برای 
ذخیره س��ازی و حمل بار به منظور باال بردن تعامالت در یک 

محیط گروهی باز.

یک درون مایه س��اده اما ظری��ف درون کیاKV7 مفهومی از 
طریق پالت رنگی مدرن که ش��امل بژ مالیم و تن های س��بز 
ب��ه همراه اس��تفاده از صندلی ها وپارچه ه��ای منحصر به فرد 
می باش��د، متولد ش��ده اس��ت.  KV7 از مواد غی��ر معمول 
متنوعی اس��تفاده می کند؛ مانند کفپوش چوب س��اج ، پشم 

مقاوم و نمد، تا محیطی گرم و دلپذیر را به ارمغان بیاورد.
وقتی که اس��تارت دکمه ای کیاKV7 فش��رده می شود، کل 
داش��بورد جلویی بیش از ش��ش اینچ به سمت راننده حرکت 
می کن��د و ب��ه این ترتیب تم��ام کنترل ها در دس��ترس قرار 
می گیرند.  این کنترل ها ش��امل صفحه نمایش چند منظوره 
بزرگی اس��ت که سیستم های س��رگرمی، تهویه مطبوع هوا و 
جهت یابی Navigation را ش��امل می شود و از طریق یک 
رابط که اس��تفاده از آن ساده است و توسط یک موس که در 

داخل داشبورد تعبیه شده، کنترل می شود.
سرنش��ینان عقبی هم این امکانات را به صورت یک رابط جدا 
به ش��کل صفحه نمایش کامپیوتری لمس��ی رو میزی شناور، 
دارن��د .  KV7 دارای قابلی��ت Wi Fi نیز می باش��د و هر دو 
صفح��ه نمایش عقب و جلو را می تواند با اینترنت مجهز کند 
و حت��ی این امکان را برای چند سرنش��ین فراهم می آورد تا 

تلفن های هوشمندش��ان را در آن واحد به خودرو وصل کنند 
و وارد سایت های شبکه های اجتماعی شوند.

در قسمت داخلی کیاKV7 نیز با توجه به استفاده آزمایشی 
از مولفه ه��ای روش��نایی LED که در بخ��ش خارجی به کار 
رفته، از عالیم روشنایی Flash- to- the-Floor و چراغ 
LED س��بز بر روی داشبورد جلو، پانل ابزار و صفحه نمایش 
عقبی استفاده می شود تا پالت رنگی خودرو را بیشتر جلوه گر 

سازد.
آخری��ن عنصری که کیاKV7مفهومی را از س��ایر MPV ها 
متمایز می س��ازد در زیر کاپوت Hood قرار دارد- این مدل 
 Theta II 2 لیتری GDI مفهومی به یک موتور توربوش��ارژ
مجهز است؛ این موتور همانی است که در اپتیما سالن متعلق 
به بازار آمریکا نیز به کار رفته اس��ت.  این موتور 6 س��یلندر 
با قابلیت ارائه 285 اس��ب بخار و هماهنگی با یک گیربکس 
اتوماتیک ش��ش س��رعته، مصرف س��وخت را نیز تا حد قابل 

توجهی کاهش داده است.

7

 شـکـوه   و 
جسارت با

K
V

7



پیک اطلس    شماره نوزدهم ، بهمن  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

دانش��مندان  ژاپنی در موسسه پیشرفته 
ف��ن��اوري ص�نعت��ی  )AIIT( صندل��ی 
جدیدی را ویژه خودروها توس��عه داده اند 
ک��ه مجهز به مرز تازه ای از سیس��تم های 
بیومتری ضدس��رقت اس��ت. این صندلی 
می تواند هوی��ت رانندگانی را که روی آن 

می نشینند تشخیص دهد.
ب��ا این فن��اوري جدی��د دیگر نی��ازی به 
چهر ه نگاری نیست و خودرو شما می تواند 
کس��انی را که در آن می نشینند بر اساس 

Rear-End شناسایی کند. 
روش کار این فناوري کاماًل س��اده است.  
ای��ن صندل��ی مجه��ز به  360 سنس��ور 
متفاوت اس��ت.  این سنس��ورها مواردی 
چ��ون وزن ش��ما، باالترین میزان فش��ار 
وارده بر صندلی و مکان های تماس ش��ما 
ب��ا صندلی را ثبت می کنند.  ایده پش��ت 
این فناوري این اس��ت که همه ما نس��بتاً 
همیش��ه به یک ش��یوه ب��ر روی صندلی 
بنابراین صندلی قادر  خودرو می نشینیم، 
خواهد بود سرنشینش را تشخیص دهد و 
مطمئن شود که او مالک خودرو است نه 

 .Thief یک سارق
هرچند به نظر می رس��د ک��ه این فناوري 
می تواند مش��کل ساز باش��د، اما محققان 
ادعا می کنند که این صندلی در 98 درصد 
مواقع می تواند سرنشین Aboard را به 
درس��تی شناس��ایی کند.  ای��ن یک آمار 
قاب��ل توجه اس��ت، اما همچنی��ن به این 

معناس��ت که این صندل��ی از هر 50 بار، 
یکبار قادر به شناس��ایی شما نخواهد بود، 
که معنی اش این است که شما نمی توانید 
خودروی خ��ود را برانید! همچنین معلوم 
نیس��ت که این صندلی چگونه با مواردی 
چون افزای��ش و کاهش وزن، پوش��یدن 
لباس ه��ای غیرمعمول و ی��ا صدماتی که 
بر نوع نشس��تن شما تاثیر می گذارد کنار 

می آید.
ب��ا  را  همکاری های��ی   AIIT محقق��ان 
ش��رکت های مختلف خودروس��ازی برای 
عرضه تجاری این نوع فناوری ضدسرقت 
و افزای��ش دقت آن آغاز کرده اند و انتظار 
م��ی رود ای��ن صندلی از س��ال 2014 به 

مرحله تولید برسد.
ش��ما چه فکر می کنید؟ آیا دوست دارید 
که  خودروي شما به یک سیستم تشخیص 
هویت Identity از طریق نحوه نشستن 

بر روي صندلی مجهز باشد؟ 
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 کياموتورز شما را به بزرگترین رخداد ورزشی 
دعوت می کند 

مسابقات قهرماني فوتبال اروپا  UEFA بزرگترین رخداد ورزشي 
در اروپاس��ت.  جام ملت های اروپا از سال 1960 آغاز شده و هر 
چهار سال یک بار به صورت یک تورنمنت برگزار مي شود.  این 
مسابقات، تحت نظر اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( برگزار می شود. 
انتخاب تیم ها بر اساس عملکرد آن ها در رقابت های داخلی کشور 

خود، شامل لیگ و جام حذفی، صورت می گیرد.
آمارهاي مس��ابقات UEFA 2008 نشان دهنده اهمیت این 
واقعه بزرگ ورزش��ی مي باشد؛  این مس��ابقات در بیش از 200 
کشور جهان از تلویزیون پخش شد که در مجموع شامل 30 هزار 
ساعت بود و هر کدام از 31 مسابقه این تورنمنت در پخش زنده، 
حداقل 155 بیننده تلویزیوني داشته است.  همچنین وب سای�ت 
رس��مي EUFA EURO 2008 روي هم رفته 500 میلیون 

مراجعه کننده و بیش از 40 میلیون کاربر داشت. 
16 تی��م مل��ي برتر اروپ��ا،  در گ��روه های چهارگانه تقس��یم 
می ش��وند و ه�����ر چ���ه��ار س��ال ی�����ک ب��ار در ای��ن 
م��س��ابق��ات Competitions ش��رکت مي کنن��د. این 
مس��ابقات از اولین دوره در سال 1960 طرفداران بسیاري را نه 

تنها در اروپا که در سراسر جهان به خود جذب کرده است.  
جام ملت های اروپا 2012 از 8 ژوئن تا 1 جوالی در لهس��تان و 
اوکراین برگزار خواهد ش��د. این س��ومین دوره از مسابقات یورو 
اس��ت که بطور مشترک توس��ط دو کش��ور میزبانی می شوند. 
پی��ش از آن در ج��ام ملت های اروپ��ا 2000 )بلژیک و هلند( و 
جام ملت ه��ای اروپا 2008 )اتریش و س��وئیس( میزبان، بطور 

مش��ترک از دو کش��ور بود. این رقابت ورزش��ی س��کوی پرش 
ش��هرت، برای س��تارگانی چون یوهان کرایف، میشل پالتینی، 
مارکو فان باس��تن، الیور بیرهوف، زین الدین زیدان، مایکل اون 
و دیوید بکهام بوده اس��ت.  از آنجا که  این مسابقات در سراسر 
جه��ان به روی آنتن می رود، در مط��رح کردن تصویر برندهای 
اسپانسرهای)حامیان مالی( رسمی این تورنمنت بسیار موثر است.

کیا به عنوان اسپانسر برتر این مسابقات 
یک��ی از حوزه ه��ای اصلی  مس��ئولیت های اجتماعی ش��رکت 
کیاموت��ورز که  هم��واره به آن اهمیت وی��ژه ای می دهد بخش 
ورزش، حمایت از مسابقات ورزشی مختلف و ورزشکاران است. 
در این راستا، شرکت کیاموتورز از سوی کمیته حمایت  های مالی 
ج��ام ملت ه��ای اروپا 2012،  به عنوان یک��ی از اعضای جهانی 
معتبرEUROTOP )یک شرکت مشاوره ای در حوزه ارتباطات( 

در مسابقات فوتبال اروپایی 2012 و 2016 معرفی شده است.
از طریق این حمایت مالی، کیا می تواند برندش را بر روی بردهای 
اطراف استادیوم ها و همچنین از طریق شرکای پخش تلویزیونی 
رس��می  UEFA تبلیغ کند؛  همچنین ای��ن امکان را دارد که 
از لوگوی رسمی این مس��ابقات،  در رسانه هایش استفاده کند.  
عالوه بر ای��ن، کیاموتورز خودروهای رس��می Official مورد 

استفاده در این رقابت ورزشی را نیز مهیا می کند.
عضویت در EURO TOP  به این معناست که کیا حق شرکت 
در مسابقات ملی UEFA از ج���مله م��سابقات ق���هرمان��ی 
European U-21 را به عنوان اسپانسر)حامی مالی( به دست 

آورده است.
این شراکت در شناساندن برند کیا نه تنها در اروپا که در ب��ین 
گروه بزرگ طرفداران فوت���ب���ال در س��راس��ر ج���ه���ان 
تاثیر Influence به س��زایی دارد.  جام ملت های اروپا 2012 
گام بزرگ��ی در ارائ��ه مدل ه��ای جدید کی��ا و همچنین  اتفاق 
هیجان انگی��زی برای بازیکنان اس��ت ک��ه می توانند مدل های 
 UEFA UEROTOP جدید کیا را تجربه کنند.  عضویت در
ب��ه کیاموتورز این اجازه را می دهدکه فعاالنه به س��اختن برند 
جهانی اش  و ارتباط با فوتبال، پرطرفدارترین ورزش جهان، ادامه 

دهد.
میش��ل پالتینی، رییس UEFA در مراسم تمدید حمایت های 
مال��ی که در مرکز اصلی کیا در کره برگزار ش��د، گفت: » ما از 
تمدی��د توافق نامه حمایت مالی با گروه خودرویی کیاموتورز که 
یکی از امیدبخش ترین شرکت های دنیاست، بسیار خرسندیم. ما 
صمیمانه با تالش های کیا برای پیشبرد حضورش در حمایت های 

مالی در عرصه فوتبال همکاری خواهیم کرد.«
امروزه کیا موتورز نه تنها در حال تقویت روابطش با اروپاس��ت 
]با افتتاح رسمی تاسیسات تولیدی در اسلواکی[، بلکه در حال 
ساختن یک ارتباط هیجان انگیز با یکی از مهم ترین رویدادهای 

ورزشی نیز می باشد. 
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تش�خیص چه�ره را فرام�وش کنید
ایـن صندلـی خـودرو 
می تـواند سرنشينش 

را شناسایی کند

این صندلـی از هر 50 بار، 
یکبـار قـادر به شناسـایی 
کـه  بـود،  نخواهـد  شـما 
معنـی اش ایـن اسـت که 
شـما نمی توانيد خودروی 
خـود را برانيـد. همچنيـن 
ایـن  کـه  نيسـت  معلـوم 
صندلی چگونه بـا مواردی 
چـون افزایـش و کاهـش 
لباس های  پوشـيدن  وزن، 
غيرمعمول و یا صدماتی که 
بر نوع نشسـتن شما تاثير 

می گذارد کنار می آید
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 سیس��تم های مدیریت منابع انس��انی از تقاطع مدیریت 
منابع انسانی و سیس��تم های اطالعاتی به وجود آمده اند. 
به طور کلی می توان گفت که سیس��تم برنامه ریزی منابع 
س��ازمان برنامه نرم افزاری اس��ت که اطالعات حوزه های 
کارب��ردی مختلف را در یک پای��گاه داده مرکزی مجتمع 
می سازد. اتصال پیمانه های مدیریت منابع انسانی و مالی 
 Differentiation از طری��ق یک پای��گاه داده، تمای��ز
اصلی ما بین سیس��تم برنامه ریزی منابع سازمان و اجداد 

جزیره ای آن می باشد.
 عملی��ات مرب��وط ب��ه منابع س��ازمانی تا ح��دود زیادی 
مدیریتی اس��ت و به شکل یکس��ان در بین سازمان های 
مختلف موجود می باش��د. اما اغلب سازمان ها فرآیندهای 
ج��ذب، ارزیابی و حقوق و دس��تمزد خاص خ��ود را دارا 

می باشند. 
مدیریت Management کارآمد س��رمایه های انس��انی 
سازمان، فرآیند پیچیده ای است که برعهده مدیران منابع 
انس��انی است. ماژول منابع انسانی باید انبوه اقالم داده ای 
مرب��وط به هر ی��ک از کارکنان اعم از س��وابق، اطالعات 
ف��ردی، تخصص ه��ا، توانایی ه��ا، مهارت و تج��ارب را به 

ردیف های حقوقی فرد نگاشت کند. 
سیس��تم مدیریت منابع س��ازمانی، با هدف کاهش حجم 
انبوه فرآیندهای دس��تی و مدیریتی، اتوماسیون را در این 

حوزه وارد می سازد.
 سیس�تم های مدیریت منابع انس�انی معموالً چهار 
قابلیت و امكان اصلی زیر را در اختیار سازمان قرار 

می دهند:
 1- ماژول حقوق و دستمزد

 اطالعات مربوط به س��اعات حضور و غی��اب کارکنان را 
جمع آوری کرده و با محاس��به کسورات در مقاطع زمانی 
مش��خص فیش های حقوقی صادر می نماید. این اطالعات 

معموالً از مبادی سیس��تم های منابع انس��انی و حضور و 
غی��اب دریافت می ش��وند. همچنی��ن تراکنش های مالی 
مربوط ب��ه پرداخت حقوق به پیمانه دفترداری برای ثبت 

در دفاتر ارسال می شوند.
 2- ماژول مدیریت ساعات کار

 ب��ا بکارگی��ری فن��اوری و روش ه��ای جدی��د، ثب��ت و 
ارزش��یابی کارکرد کارکنان را بطور کارآمدی امکان پذیر 
می س��ازند. پیمانه های پیش���رفته، قابلیت هایی هم�چون        
انعطاف پذی��ری Flexibility در روش ه��ای جم��ع آوری 
اطالع��ات و تحلیل داده ه��ا را نیز فراه��م می کنند. این 
پیمانه نقش بسزایی در محاس��به هزینه های سازمانی بر 

عهده دارد.
3- ماژول مدیریت مزایا

امکان مدیری��ت بهره گیری کارکنان از مزایای س��ازمانی 

همچون خدمات درمانی، بیمه، بازنشس��تگی، شراکت در 
سود و سهام سازمان را برآورده می سازد.

4-ماژول مدیریت منابع انسانی
 س��ایر ابعاد منابع انس��انی از تقاضای کار تا بازنشستگی 
را در ب��ر می گیرد. نگهداری اطالع��ات عمومی کارکنان، 
گزین��ش Selection آم��وزش، مدیری��ت مهارت ه��ا و 
توانایی ها مثال هایی از فعالیت هایی هس��تند که در حوزه 

این ماژول قرار می گیرند.
HR مزایاي سیستم هاي   

سیس��تم های مدیریت منابع انسانی امروزی با بهره گیری 
از اینترنت، اینترانت یا شبکه های درون سازمانی، ابزارهای 
ارتباطی و موتورهای مدیریت گردش��کار، این ماژول ها را 
به وب متصل س��اخته و امکان کاهش هزینه ها و افزایش 
بهره وری در سیس��تم های مدیریت منابع انسانی را فراهم 
می آورن��د. با جایگزین س��اخت��ن خدم����ات خودیاری 
)self-service( به ج��ای فرآیندهای مبتنی بر کاغذ، 
کارکن��ان، مدیران و متخصصان منابع انس��انی همگی از 

مزایای حاصله بهره مند خواهند شد. 
برای مثال وظایف مدیریتی پرهزینه و وقت گیری همچون 
دریافت هزینه س��فر و ماموریت، تغیی��ر اطالعات فردی، 
بهره گیری از تس��هیالت Facilities و مزایای سازمانی، 
ثبت نام در کالس های آموزشی، تایید صالحیت کارکنان 
برای دسترسی به اطالعات می توانند توسط تنها یک فرد 
انجام ش��وند. کاهش زمان تراکنش های منابع انس��انی از 
س��وی دیگر باعث کاهش Reduction منابع مورد نیاز 
برای فعالیت های مدیریت کارکنان و بکارگیری منابع آزاد 
شده در فعالیت های استراتژیک منابع انسانی خواهد شد.

منابع:

سيستم مدیریت منابع انسانی  )HRM(چيست؟
Human Resource Management
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ش��مارش معکوس ب��راي معرفي نس��ل Generation جدید 
م��دل محبوب و اقتص��ادي  به پایان رس��ید و اولین 
تصویر رس��مي از نس��ل جدید این مدل  موج��ي از جنجال را 
در مطبوعات و محافل خودروی��ي برانگیخت، چرا که طراحي 
فوق العاده جذاب، دینامیک و ترکیبي از راحتي اسپرتي نکاتي 
اس��ت که فراتر از انتظار بسیاري از کارشناسان خودرویي دنیا 

بود.
 خودرویي هاچ بک و در کالس C محسوب مي شود که 
خاستگاه اصلي تولید و فروش آن قاره اروپا مي باشد. نسل قبلي 
 ،Conservative کیا  با توجه به طراحي محافظه کار
هزینه نگهداري پایین، فضاي مناس��ب بار و امکانات و گارانتي 
 قابل توجه توانس��ت به فروش��ي مناس��ب در بازارهاي اروپایي

 دست یابد.

و اما نسل جدید 
جادوي پیتر ش��رایر ب��ار دیگر در قالب پی��ک��ره اي هاچ بک، 
عضالني Muscle،کوپه مانند و جذاب با چهره اي آشنا و هویت 
محک��م و نافذ کیا این بار در مدل  به عنوان خودرویي 
ب��ا هویتي ترکیبي از دینامیک اغواگرانه، پیکره س��ازي جذاب، 
استخواني و چهره اي مقتدر نمود یافته که تصمیم دارد تا بازار 

خودروهاي هاچ بک را با تکان هاي شدید روبرو کند. 
نس��ل جدید  ب��ر خالف م��دل قبلي خ��ود ترکیبي 
هوشمندانه از آشتي عملکرد و فرم است. چرا که از نظر فضاي 
داخلي، قابلیت هاي استفاده روزمره و امکانات رشدیافته ضمن 

اینکه استایل و شخصیتي اسپرت و متفاوت از گذشته دارد.
شاید هنوز براي بررسي  2013  زودباشد اما بي شک 
مسیري که نسل جدید ریو و پیکانتو در پیش گرفته اند این بار 
با قدرتي بیش��تر و استراتژي هوش��مندانه تر توسط  

دنبال خواهد شد.

هيجاني دیگر از کيا 

1- http://humanresources.about.com/od/
glossaryh/f/hr_management.htm
2- Vincent R. Ceriello , “Human Resource 
Management Systems: Strategies, Tactics, and 
Techniques”
3-  Glenn M.Rampton, Ian J.Turnbull, J Allen 
Doran, “HR Manager’s Guide to Human Resourc-
es Management Systems: A Practical Approach, 
3rd Edition”, THOMSON CARSWELL Business 
Publication, HR Guide Series

گردآوري و ترجمه: عليرضا محمدزاده - سرپرست  نمایشگاه مرکزی
www.Kiabuzz.com :منبع

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله

کد مقاله

1902

1903



پیک اطلس    شماره نوزدهم ، بهمن  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

12

روش هـاي رهایي 
 و کاهش اسـترس 

در زندگي 

نوعي استرس هستید و اینکه، این یک موضوع طبیعي 
است در کنترل استرس بسیار سودمند خواهد بود. 

 3. مهارت کنترل خشم را بیاموزید
کنترل خشم تکنیک مهمي براي کاهش استرس است. 
خش��م مي توان��د در صورتي که ش��ما ب��راي یک مدت 
طوالني عصباني بمانید، به ش��کل قابل توجهي استرس  
را افزای��ش داده و آن را طوالني تر کند. عصبانیت حتي 
مي تواند باعث حمله قلبي ش��ود. نحوه کنترل خشم تا 
حدود زیادي ش��بیه کنترل استرس است. در اینجا به 
چند نكته اش�اره مي شود که شما را در آغاز این 

مسیر یاري مي دهد: 

علل عصبانیت خود را شناسایي کنید
 هنگام��ي که دانس��تید که چ��ه چیزي 
ش��ما را از کوره در مي برد، پیشاپیش 
برنامه اي تنظیم کنید راجع به اینکه 
چگونه خش��م خ��ود را چنانچه 
در یک موقعیت مش��ابه قرار 
گرفتید، کنترل کنید. یکي 
از مهم تری��ن کارهای��ي که 
 Skill بای��د در آن مه��ارت
پی��دا کنی��د، ای��ن اس��ت 
خش��م  نش��انه هاي  ک��ه 
قری��ب الوق��وع خ��ود را 
شناسایي کنید. به طور 
مث��ال آیا وقت��ي دارید  
مي شوید  ع����صباني  
دندان هایت��ان را به هم 
آیا  مي دهی��د؟  فش��ار 
ش��انه هاي ش��ما جمع 
مي ش��ود؟ آی��ا دچ��ار 
تپش قلب مي ش��وید؟ 
صورت تان  رن��گ  آی��ا 
س��رخ مي ش��ود؟ ای��ن 
را  نش��انه ها  و  عالی��م 
مث��ل یک چراغ خطر به 
یعن��ي  بس��پارید  ذهن 
هش��داري از اینکه دارید 

عصباني مي شوید. 
به نش�انه هاي خشم تان 

پاسخ بدهید
وقتي متوجه ش��دید که دارید 
عصباني مي ش��وید، کمي تعلل کنید. 
مثال تا ده بشمارید. چند تا نفس عمیق بکشید. از پنجره 
بیرون را تماش��ا کنید و هر کاري که به آن وسیله بتوان 
وقت را خرید تا مغز ش��ما فرصت دریافت و رسیدگي به 
پیام هاي هیجاني Emotional ش��ما را پیدا کند و شما 

هم بتوانید قبل از هر اقدامي بیندیشید. 
زماني را به آرام سازي اختصاص دهید: قبل از مقابله 
با ش��خص یا وضعیتي که شما را عصباني ساخته است 
راهي پیدا کنید تا کمي از انرژي احساس��ي و هیجاني 

خود را تخلیه کنید. مثال بروید کمي قدم بزنید یا ... .

خشم تان را سرکوب نكنید
اگر خش��م شما ناش��ي از چیزي است که کسي گفته یا 
انج��ام داده، بروید و با همان ش��خص رو در رو صحبت 
کنی��د البته او را به رگبار اتهام��ات لفظي نبندید. فقط 
راجع به همین واقعه با او حرف بزنید و از زاویه احساس 
خود، ب��ه این موضوع بپردازید نه آنچ��ه وي انجام داده 

است. 
براي خشم خود شیر اطمینان پیدا کنید

به دنب��ال راه هاي ابداعي براي تخلی��ه انرژي حاصل از 
خش��م و غضب بگردید. مثال گوش کردن به یک قطعه 

موسیقي، نقاشي کردن، ورزش یا نوشتن یک مطلب. 
نصحیت پذیر باشید

 اگر احس��اس مي کنید اغلب اوقات عصبي هس��تید، به 
افرادي که نگران ش��ما هس��تند مثل اعضاي خانواده یا 
دوس��تان اعتماد کنید و از آن ها بخواهید تا ش��ما را در 
یافتن راه حلي مناس��ب براي برخورد با این مقوله  یاري 

کنند یا با یک روان شناس مشورت کنید. 
 4. به تمرین تفكر مثبت بپردازید

 مطالعه ذهني یا خودگویي مثبت راه موثر دیگري براي 
برخورد با اس��ترس اس��ت. منظور از خودگویي، جریان 
بي انتهایي از افکار است که هر روز از ذهن شما مي گذرد. 
این افکار خودکار ممکن اس��ت مثبت یا منفي باش��ند. 
برخي از آن ها مبتني بر عقل و منطقي Logical هستند 
و بقیه ممکن اس��ت س��وء تعبیرهایي باشند که شما در 
نتیج��ه اطالعات ناکافي به آن ها دس��ت مي یابید. هدف 
از خودگویي مثبت از ریش��ه در آوردن سوء  تفاهمات و 
جایگزین ساختن آن ها با افکار مثبت و امیدوارانه است 
که مي تواند به کنترل اس��ترس کمک کند. اکنون شاید 
بپرس��ید چگونه مي ت��وان روش خودگویي مثبت را یاد 

گرفت؟ این کار فرآیند س��اده اي اس��ت اما نیاز به زمان 
و تمری��ن دارد. در طول روز لحظه اي تامل کنید و افکار 
خود را مورد ارزیابي قرار دهید و راهي پیدا کنید تا به آن 
وسیله جهت مثبتي به جریان منفي افکار خود بدهید. 

به ش��خص یا چیزي ک��ه عمیقاً مورد عالقه تان اس��ت 
)در هرمکان( از5 ثانیه تا 5 دقیقه فکر کنید. یا منظره اي 
از ی��ک تعطیالت آرام را تصور کنید یا عبارتي که باعث 
ایجاد احس��اس مثبتي نسبت به خود و جهان اطرافتان 

مي شود را در ذهنتان مرور کنید. 
شاد فکر کردن و افکار آرامش بخش مي تواند با تغییرات 
فیزیولوژی��ک که هن��گام بوجود آمدن اس��ترس اتفاق 
مي افتند مقابله کند. روانشناس��ان معتقدند: »بس��یاري 
از اس��ترس هایي که تجرب��ه Experience مي کنیم از 
احساسات منفي که در اطرافمان هستند – دشمني ها، 
حس��ودي ها، عصبانیت ه��ا و ضربه هاي روحي - ناش��ي 
مي ش��وند و در مورد شخصي که نس��بت به او عصباني 
هس��تید بیندیشید، رئیس��ي که احمق است یا دوستي 
که احساسات ش��ما را جریحه دار کرده است. این عمل 
مي تواند هورمون هاي عصبي زیان آوري را در سیس��تم 
بدن به جریان اندازد و اندیشیدن به اشخاص یا چیزهایي 
که به آن ها عشق مي ورزید آثار عکس را به دنبال دارد.« 

 5. براي خودتان برنامه تنظیم کنید
 وقتي عوامل استرس زا شناسایي شدند و وجود آن ها را 
به رسمیت شناختید، زمان برخورد با آن ها آغاز مي شود. 
برخي از اس��ترس زاها تحت کنترل ش��ما قرار دارند اما 
بقیه نه. ذهن خ��ود را بر وقایعي که قادر به تغییر آن ها 
هس��تید، متمرکز کنید. به طور مثال اگر منبع استرس 
شما، یک روز پرمشغله است، از خودتان بپرسید آیا علت 
این موضوع آن است که شما عادت دارید چند کار را در 
یک روز انجام دهید یا به خاطر بي برنامه بودن شماست. 
برنامه ریزي روزانه به شما کمک مي کند تا احساس کنید 
زندگي را بیش��تر تحت کنترل دارید. فعالیت هاي روزانه 
خ��ود را در جدولي یادداش��ت کنید تا با مش��کل روبرو 

نشوید. 
  6. زندگي را ساده تر کنید

زندگ��ي را اولوی��ت بندي کنی��د. برن��امه اي ت���نظیم 
کنی��د و همگام ب��ا  آن پیش بروید. با کاس��تن از برخي 
فعالیت ها یا محول کردن آن ها به دیگران زندگي را براي 
خود آسان تر س��ازید. کارهاي مربوط به خانه، خودرو و 
س��ایر متعلقات شخصي را به ترتیب اهمیت برنامه ریزي 
کنید تا متحمل تغییرات ناهنگام، پرهزینه و اس��ترس زا 

نشوید. 
 7. منظم باشید و استراحت را فراموش نكنید

محیط خانه و کار را به گونه اي س��ر و س��امان دهید که 
مجبور نباش��ید وقت زی��ادي را براي پیدا کردن ش��ي 
گم ش��ده تل��ف کنید. همچنی��ن در ط��ول روز به طور 
متناوب Intermittent زماني را به اس��تراحت، نوشتن 
ی��ا قدم زدن اختصاص دهید. توجه داش��ته باش��ید که 
یک بدن س��الم به بهبود س��المت روان کمک مي کند. 
خواب و اس��تراحت در شما نیروي مضاعفي براي مقابله 
با مش��کالت ایجاد مي کند. فعالیت بدني به نابودسازي 
تنش ه��اي عصبي کم��ک مي کند و ی��ک رژیم غذایي 

گردآوری و ترجمه : مريم مللي - کارشناس منابع انسانی )روانشناس(

 نخسـتين گام در یادگيـري 
نـحـوه کنــترل اســترس، 
شناسـایي عامـل آن اسـت. 
پاسخ و واکنش هر فردي به 
حـوادث، با دیگـري متقاوت 
اسـت. بـه عنوان مثـال یک 
آدم پـرکار را در نظر بگيرید. 
ممکـن اسـت دیگـران فکر 
کننـد ایـن فـرد خـودش را 
اذیت مي کنـد و تا پاي مرگ 
کار مي کنـد، در حالـي که در 
حقيقـت این شـخص با کار 
کـردن احسـاس آرامـش و 
کنتـرل بيشـتري بـه دسـت 

مي آورد 
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این روزها کمتر کس��ي را پیدا مي کنید که از مش��کالت عصبي 
و اس��ترس هاي زمانه گالیه نکند اما ش��اید برایتان جالب باش��د 
بدانید برخي افراد نمي توانند درک کنند که تحت فش��ار عصبي 
هس��تند و ممکن اس��ت این مش��کالت را با س��ردرد، بي خوابي، 

دل به هم خوردگي و تغییرات گوارشي تجربه و بیان کنند. 
اگر شما هم احساس مي کنید که با چنین مشکالتي دست وپنجه 
ن��رم مي کنید با خواندن مطالب زیر مي توانید قدم هاي موثري به 

سوي آرامش بردارید.

1. درست با استرس برخورد کنید
 نخستین گام در یادگیري نحوه کنترل استرس، شناسایي عامل 
آن اس��ت. پاس��خ و واکنش Reaction هر ف��ردي به حوادث، با 
دیگري متقاوت اس��ت. به عنوان مثال ی��ک آدم پرکار را در نظر 
بگیرید. ممکن اس��ت دیگران فکر کنند این فرد خودش را اذیت 
مي کن��د و تا پاي مرگ کار مي کند، در حالي که در حقیقت این 
ش��خص با کار کردن احساس آرامش و کنترل بیشتري به دست 
مي آورد. براي این شخص، شاید کار، به خودي خود نوعي درمان 
و راه کنترل اس��ترس و بالعکس یک مرخصي س��ازمان نیافته و 
بي برنامه، یا زمان »اس��تراحت« در من��زل عماًل یک عامل بزرگ 
اس��ترس زا باش��د. استرس ش��ما ممکن اس��ت با عوامل بیروني 
در ارتباط باش��د.  ب��ه طور مثال محیط کار، خان��واده، اجتماع و 
ی��ا ح��وادث غیرمترقبه مي توان��د از این عوامل باش��د اما گاهي 
اس��ترس نشات گرفته از عوامل دروني است. به طور مثال آرزوها 
و انتظ��ارات غیرواقع بینان��ه و دور و دراز، کمال گرای��ي، نگراني، 
نگرش ها و احساسات منفي، رفتار غیرمسووالنه، عادات بهداشتي 
و نظافت نامطلوب، از این دس��ت عوامل است. وقتي منابع و علل 
اس��ترس را شناسایي کردید، اگر چه ممکن است قادر به اجتناب 
از آن ها نباشید اما حداقل مي دانید که چه چیزي باعث این عالیم 
ناخوشایند در شما مي شود. این موضوع به خودي خود مي تواند 

با ایجاد نوعي احساس کنترل بیشتر در شما مفید باشد. 
 2. بردباري را تمرین کنید

 به عنوان بخشي از راهبرد کلي در کنترل بهتر استرس، سعي 
کنید نس��بت به خود و شرایطي که روي آن ها کنترل ندارید 
بردبارتر ش��وید. بای��د بدانید و بپذیرید ک��ه تغییرات دایمي 
هستند و این تغییرات و همه حوادثي که کنترل چنداني بر 
آن ها ندارید، خواه ناخواه باز هم تکرار خواهند ش��د. اگر مثل 
بیشتر مردم فکرکنید، آن وقت ناراحتي و فشار عصبي دیگران 

براي ش��ما قابل فهم تر از مال خودتان است. ممکن است فکر 
کنید که ش��ما همیش��ه باید شاد باش��ید اما مادامي که به این 

موضوع اعتق��اد Belief دارید، محکوم به یاس و ناامیدي خواهید 
بود. پذیرش این واقعیت که شما همیشه در حال تجربه و تحمل 
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متعادل، هم انرژي الزم براي مقابله با استرس هاي روزمره 
را در بدن شما تامین مي کند. 

س��عي کنید حداقل At least یک بار در روز، پنج یا ده 
دقیقه آرام بنش��ینید و کاري انج��ام ندهید. به صداهاي 
اطراف، احساستان و هر گونه کششي در گردن، شانه ها، 
بازوها، س��ینه و غی��ره تمرکز کنید. الزم به ذکر اس��ت 
نشس��تن، به تنهای��ي ضربان قلب را کاه��ش مي دهد و 
فشارخون را پائین مي آورد، یعني با دو مورد از آشکارترین 
تاثیرات استرس مقابله مي کند. همچنین دیدگاه شما را 
عوض مي کند و احساس کنترل بر موقعیت ها را افزایش 

مي دهد. 
 8. درباره نگراني هاي خود صحبت کنید. 

صحبت کردن با یک دوست قابل اعتماد به رفع استرس 
و فشار عصبي کمک مي کند و ممکن است در این میان 
راه حلي هم براي آن پیدا کنید. همچنین کارهاي مهم را 
به خاطر بسپارید و روي اولویت هاي خود تصمیم بگیرید 
و ب��ر چیزهایي که اهمیت بیش��تري براي ش��ما دارند، 
متمرکز ش��وید. از روزمرگي فاصل��ه بگیرید و براي یک 
مدت کوتاه روش هاي روزمره را کنار بگذارید و به ش��کل 

و شیوه دیگري کارها را انجام داده و از آن لذت ببرید. 
 9. خنده را فراموش نكنید.

 بهتر اس��ت بخشي از وقت خود را با افرادي سپري کنید 
که به همه چیز با نگاه مثبت مي نگرند.  بي خیال و آسوده 

خاطرند زیرا خنده تنش هاي عصبي را کاهش مي دهد. 
با صداي بلند بخندید: همیش��ه موضوعي براي خنده در 
دس��ت داشته باش��ید، این موضوع مي تواند، مجموعه اي 
از تکه هاي طنز م��ورد عالقه تان، یا صداهاي بامزه اي که 

فرزندتان یا یک دوست از خودش درمي آورد باشد. 
روانشناس��ان معتقدن��د: »یکي از موثرتری��ن روش هاي 
کاهش استرس شب هنگام اتفاق مي افتد، یعني هنگامي 
که مشغول تماشاي سریال مورد عالقه تان پس از یک روز 
طوالني هستید.« تحقیقات نشان مي دهد که خنده خوب 
س��طوح هورمون هاي استرس )کورتیزول و اپینفرین( را 
کاهش مي دهد و سیستم دفاعي بدن را بهبود مي بخشد. 
عالوه ب��ر آن، تاثیرات مفید یک خنده از ته دل و خوب، 
به مدت 24 س��اعت باقي مي مان��د. براي یادآوري مجدد 

مي توانید آن را براي دوستان خود نیز تعریف کنید.
 10. آرام سازي را تجربه کنید.

آرام سازي Relaxationچیزي فراتر از تماشاي تلویزیون 
یا استراحت کوتاه در هنگام کار است. آرام سازي صحیح 
بسیار مثبت و رضایت بخش و در واقع نوعي احساس صلح 
و آرامش در ذهن اس��ت. در پي فعالیت هایي باش��ید که 
باعث احساس لذت در شما مي شوند. فرقي نمي کند که 
این یک فعالیت بدني، هنري، موسیقي یا سرگرمي باشد. 
سعي کنید حداقل روزي 30دقیقه از وقت خود را به آن 

اختصاص دهید. 
سایر تکنیک هایي که به کاهش ناراحتي و مدت استرس 
منجر مي ش��وند عبارتند از: آرام س��ازي یا ریالکسیش��ن 

پیشرونده عضالت، تجسم فضایي و تنفس آرام. 
آرام س��ازي پیش��رونده عضالت، تکنیکي است براي شل 
ک��ردن گروه��ي از عضالت به ط��ور هم زم��ان. در یک 
وضعیت آرام بنشینید و چشمان خود را ببندید. فک خود 
را شل کرده و پلک ها را روي هم بگذارید اما آن ها را فشار 
ندهی��د. به صورت ذهني بدن خود را وارس��ي کنید. اول 

از انگش��تان پا ش��روع کرده و با عبور از پاها، تنه، بازوها، 
س��اعدها، دست ها و انگشتان به گردن و سر برسید. روي 
هر قسمت به شکل مجزا تمرکز کنید. عضالت را در یک 
ناحیه بدن منقبض کنید، 5 تا 10 ثانیه بش��مارید و بعد 
آن ها را ش��ل کنید. همزمان با شل کردن عضالت تصور 
کنید سختي و تنش Tension موجود در عضالت شما 
در حال ذوب ش��دن و ناپدید ش��دن است. حاال به سراغ 

ناحیه بعدي بروید. 
 11. نفس عمیق بكشید.

 براي پنج دقیقه، تنفس Breathing خود را آهسته تر 
کنید و در حدود6 بار در دقیقه نفس بکش��ید. به عبارت 
دیگ��ر، مدت 5 ثانیه عم��ل دم، 5 ثانیه عمل بازدم انجام 

دهید.
ما انس��ان ها عموماً تمایل داریم که تنفس تند و سطحي 
داش��ته باش��یم، به خصوص هنگامي که احس��اس فشار 
مي کنی��م. چند نفس عمیق ش��ما را مجبور مي کند که 
ش��انه هاي خود را بکش��ید و ماهیچه هاي س��فت را شل 
کنید. براس��اس یک تحقیق بین المللي در س��ال 2001، 
تنفس آرام مزایاي غیر قابل پیش بیني دیگري نیز دارد. 
محقق��ان دریافته اند هنگامي که مردم یوگا مي کنند و یا 
در ح��ال عبادتند، تنفس آن ها به یک ریتم 5 ثانیه دم و 
5 ثانیه بازدم کاهش مي یابد که با ده ثانیه نوسان دوره اي 
که به طور طبیعي در فش��ارخون اتف��اق مي افتد برابري 
مي کن��د. همزماني تنفس با ای��ن ریتم هاي واقعي عروق 
قلب��ي، باعث مي ش��ود که نه تنها فرد احس��اس آرامش 
بیش��تري کند، بلکه پیشرفت در س��المت سیستم هاي 

قلبي - عروقي را نیز موجب مي شود.  
اگ��ر روز ش��ما مملو از ج��ر و بحث هاي کوچک اس��ت، 
پیشنهاد ما به شما این است که یک نقطه سفید بر روي 
ساعت مچي یا ساعت روي میزتان بگذارید و هر زمان که 
این نقطه سفید را مشاهده نمودید، دو یا سه نفس بلند و 

عمیق بکشید، و بدین ترتیب از اینکه به سرعت احساس 
آرامش مي کنید متعجب خواهید شد.

 12. موسیقي گوش دهید. 
هنگامي که با یک کار دلهره آور مواجه مي ش��وید، به یک 
قطعه موس��یقي ترجیحا با تم آرام گ��وش فرا دهید. در 
تحقیقي که در دانش��گاه موناش در ویکتوریاي اس��ترالیا 
انجام شد، به دو گروه از دانشجویان گفته شد تا یک نطق 
ش��فاهي Oral تهیه کنند. بعضي در س��کوت کار کردند، 
عده اي دیگر به مجموعه موس��یقي گوش دادند. استرس 
باعث افزایش فش��ارخون و باال رفتن ضربان قلب کساني 
که در سکوت کار مي کردند شد، ولیکن در داوطلباني که 
در گروه موس��یقي بودند، مقادیر فوق ثابت باقي ماند.  از 
طرفي آن ها اعالم نمودند که اس��ترس کمتري در ضمن 

کار احساس نمودند.
 13. قدم بزنید.

 از پشت میز، صندلي - در هر موقعیتي که هستید - بلند 
ش��وید و 10 دقیقه راه بروید. بسیاري از مردم این حس 
دروني را دارند که پیاده روي به آرامششان کمک مي کند.  
امروزه دانش��مندان در حال اثبات این موضوع هس��تند. 
در تحقیقاتي که در دانشکده پزشکي دانشگاه استنفورد 
در س��ال 2002 انجام گرفته، محققان اشخاصي را که از 
بس��تگان بیمار خود نگهداري مي کردند مورد توجه قرار 
دادن��د. )این موقعیت به گونه اي اس��ت که هرکدام از ما 
نیز در این ش��رایط با اس��ترس مواجه مي شویم.( در این 
مورد تحقیقات دانشمندان نشان داد، افرادي که 4 بار در 
هفته پیاده روي مي کنند استرس کمتري دارند و راحت تر 
مي خوابند. همچنین آزمایشات نشان دادند که فشارخون 

این افراد در هنگام استرس ثابت باقي مي ماند. 
 14. با آرامش برخیزید.

 درس��ت قبل از ترک تختخواب و بالفاصله بعد از اینکه 
زن��گ س��اعت در صبح به ص��دا درآم��د، 5 دقیقه براي 
آرام ک��ردن بدنتان وقت صرف کنی��د. با منقبض کردن 
انگشتهاي پا ش��روع کنید، س��پس با اختیار خود آن ها 
را ش��ل کنید. بعد در مورد ماهیچه هاي کف پا و س��پس 
عضله ه��اي س��اق و ران پا همی��ن کار را انجام دهید. به 
طرف باال این روش را ادامه دهید تا باالخره با جمع کردن 
و سپس شل کردن عضله هاي صورت به آن خاتمه دهید. 
روانشناسان معتقدند: »اگر روز خود را با تنش آغاز کنید، 
موقعیت ها به گونه اي خواهند بود که تمام روز احس��اس 
تنش مي کنید. اگر مش��کالتتان را ب��ا خود به رختخواب 
ببری��د، احتماالً خواب ش��ما را مختل مي کن��د و این به 
معناي تنش بیشتر اس��ت. تحقیقات Research نشان 
مي دهد، اف��رادي که از خواب محروم مي ش��وند، میزان 
هورمون هاي استرس در آن ها افزایش پیدا مي کند. پس 
س��عي کنید هر روز خود را، با یک ی��ا دو دقیقه آرامش 

بخشیدن به خود آغاز کنید و به پایان برسانید.« 

منابع:
 1-Tips for coping with stress at work  
www.mayoclinic.com
 2- 101 WAYS TO COPE WITH STRESS.-
 http://www.honolulu.hawaii. edu

   کیا پیکانتو و پیتر ش��رایر موفق به کسب 
جای��زه Award وی��ژه مجله ت��اپ گیر 
شدند. کیا موتورز مفتخر است که خودروی 
پیکانتوی جدید و مدی��ر طراحی اش، پیتر 
شرایر موفق به دریافت عناوین برتر ساالنه از 
سوی مجله تاپ گیر شبکه BBC شده اند. 

خودروی پیکانتو از سوی این مجله به عنوان 
» بهترین خرید س��ال« و پیتر شرایر نیز به 
عنوان یکی از » مردان س��ال« انتخاب شد. 
از زمان عرضه پیکانتو در بازار اروپا 

کيا پيکانتو   و پيتر شرایر موفق به کسب 
جایزه ویژه مجله  شدند

گردآوري و ترجمه : نسيم منصوري - كارشناس فروش

www.Kiabuzz.com :منبع

شـرایر: من بـه شـدت از توجه 
مجله تاپ گير به خودم و همچنين 
بـه پيکانتـوی طراحی شـده در 
کياموتـورز مفتخر شـده ام. قباًلًً 
گفته ام که بسـيار نادر اسـت که 
هنگام استخدام یک طراح در یک 
شرکت، برگه ای واضح )برنامه ای 
روشـن( بـه او بدهنـد، امـا فکر 
می کنـم با این جایزه، شـجاعت 
به کار رفته در این تصميم به ثمر 
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تا کن��ون، این خودرو جوای��ز متعددی را به 
خود اختصاص داده است و مجله تاپ گیر در 
مورد آن  این گونه می نویس��د:  باالخره یک 
کره ای س��وپرمینی به بازار آمد که می توان 
در مقایسه با خودرویی همچون فیات 500 
آن را انتخاب کرد. دنبال معامله ای به صرفه 
هس��تید؟ خودرویی که ه��م اکنون در بازار 
موجود اس��ت، تقریبا 10 ه��زار پوند قیمت 
دارد اما شما می توانید با 8 هزار پوند یکی از 
ای��ن خودروهای کره ای را بخرید. این یعنی 
2 هزار پوند کمتر از ارزان ترین خودرو بازار 
و مطمئناً این انتخاب برای پول ما مناسب تر 
است. این مجله می افزاید : این پیکانتو است، 
بهترین Best خرید س��ال، خودرویی که 
می ت��وان آن را نم��ادی از روند رو به رش��د 
کره جنوبی از خرابه های جنگ به اقتصادی 
چابک دانس��ت. نمونه ای برجسته از این که 
چطور این کش��و ر، تجارت های بزرگ انجام 
می دهد و نه تنها با جایگزین های ارزان بلکه 
با محصوالت��ی واقعاً خ��وب، از موبایل های 

هوشمند گرفته تا خودروها.
پیتر ش��رایر – مردی که پشت تیم طراحی 
هویت نافذ پیکانتو قرار دارد – نیز به عنوان 
یک��ی از مردان س��ال ب��رای رهب��ری روند 

طراحی کیا، انتخاب شد.
ای��ن مجله پیتر ش��رایر را بخاط��ر رهبري 
نمودن طراحي خوب در کیا و اساساً بدلیل 
 Create یک طراحي اصولي در باب خلق
محصولي که مردم عالقه به خرید آن دارند 
تصدیق کرد . پیتر ش��رایر ای��ن جریان را با 
ش��کیبایي و مهارتي ک��ه در وي وجود دارد  

سرپرستي نمود . 
ش��رایر افزود: من به ش��دت از توجه مجله 
تاپ گی��ر به خودم و همچنین به پیکانتو ی 

طراحی ش��ده در کیاموتورز مفتخر شده ام. 
قباًل گفته ام که بس��یار نادر است که هنگام 
اس��تخدام یک طراح Designer در یک 
ش��رکت، برگه ای واضح )برنامه ای روش��ن( 
به او بدهند، اما فک��ر می کنم با این جایزه، 
ش��جاعت به کار رفته در این تصمیم به ثمر 
نشس��ته اس��ت. او در نهایت گف��ت : مجله 
تاپ گیر در سراس��ر دنیا به داش��تن ذهنی 
مس��تقل و نویس��ندگانی که عاشق خودرو 
هس��تند و از این که بگوین��د واقعاً در مورد 
یک خودرو چه فکر می کنند، نمی ترس��ند 
مشهور اس��ت – بنابراین این جایزه به واقع 
همه را در کیا ذوق زده کرده اس��ت. فروش 
جهان��ی کیا پیکانت��وی جدید ک��ه به طور 
اختصاصی فقط در کره تولید می شود از ماه 
ژانویه تا اکتبر س��ال 2011 به 158 هزار و 

427 دستگاه رسیده است. 
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 فن�اوری هایی برای س�بک تر کردن 
خودرو

کیاموت��ورز در حال تحقیق و توس��عه به 
هدف س��بک تر کردن خودروها به میزان 
10 درص��د کنونی ش��ان تا س��ال 2015  
اس��ت.  یک کاهش 10 درصدی در وزن 
منج��ر به بهب��ود 3.2 درصدی در مصرف 
س��وخت، 8.5 درص��دی درشتاب و 19 
درص��دی در قابلیت مان��ور فرمان خودرو 

می شود.  
همچنی��ن خ��ودرو به می��زان 1.6 درصد 
بادوام تر می شود و انتشار دی اکسیدکربن 
آن 3.2 درص��د کاه��ش می یاب��د.  برای 
س��بک تر ک��ردن وزن بدنه خ��ودرو آلیاژ 
آلومینی��وم، رزین و س��ایر مواد س��بک تر 
جایگزین فوالد می ش��ود؛ تع��داد قطعات 
از طریق بهره گیری از واحدهای مس��تقل 
کمتر می ش��ود؛ و از طریق بهینه س��ازی 
طراح��ی Design، وزن اضاف��ی کاهش 

می یابد.  
تحقیقات درباره اس��تفاده از مواد سبک تر 
ب��ر کاهش ضخام��ت و وزن مواد متمرکز 
شده اس��ت، در حالی که عملکرد و تداوم 

نیز حفظ شود.
در K7 )کادن��زا(، تالش تی��م کیاموتورز 
در ک���مت������ر ک������ردن وزن ب�����ا 
سی���م کشی wiring آغاز می شود.  در 
این خودرو که از واحد ه��ای الکترونیکی 
و هوش��مند Intelligent تشکیل شده، 
س��یم ها در مس��یری بهینه ش��ده از اتاق 
موت��ور و داخل خودرو رد می ش��وند.  در 
ضمن به جای جوش��کاری از یک چسب 
ساختاری خودرویی استفاده می شود.  در 
 lightest یکی از سبک ترین K7 ،نتیجه

خودروها در کالس خود است.
اپتیماي جدید نیز اولین خودروی کره ای 
اس��ت که در ساخت سیس��تم گرمایشی 
ه��وای مطبوع و تهوی��ه آن از حباب های 
شیش��ه ای، نوعی پالس��تیک ب��ا مقاومت 
باال،استفاده ش��ده اس��ت.  پلی پروپیلین 
انتخ��اب معمول��ی ب��رای اج��زای درونی 
خودروها اس��ت، ام��ا وزن سیس��تم های 
معرفی ش��ده در اپتیم��اي جدید بیش از 
10 درص��د از همتای��ان پروپیلینی خود 

سبک تر است. 
م��ا ب��ه دنب��ال اس��تفاده از حباب ه��ای 
شیشه ای در سیست���م های گرم���ایشی 

م��دل های جدیدمان هس��تیم.  س��تون 
مرک��زی اپتیم��اي جدید از ف��والد فوق 
مقاوم تولید Production ش��ده توسط 
قال��ب گیری داغ، س��اخته ش��ده اس��ت.  
قالب گیری داغ روش��ی اس��ت که در آن، 
م��اده موردنظر با فش��رده ش��دن در یک 
دمای باال و بالفاصله س��رد شدن، مقاوم تر 
می ش��ود. ای��ن فوالد فوق مق��اوم که در 
ساخت فیلر اپتیماي جدید به کار می رود، 
تعداد قطعات و وزن اپتیماي جدید را در 
مقایس��ه با اجدادش کاهش داده اس��ت. 
ای��ن م��اده همچنین خ��ودرو را قوی تر و 
بادوام تر می سازد؛ اپتیماي جدید باالترین 
امتی��از Score را در تس��ت ضربه جانبی 

کسب کرده است.

فن�اوری هایی برای پای�داری هر چه 
بیشتر خودرو 

قوانین و سیاس��ت های مصرف س��وخت 
در سراس��ر ج���ه��ان  س��خ��ت گیرانه تر 
می ش��ود.  دول��ت کره تصمی��م گرفته تا 
به تدری��ج میانگین مصرف س��وخت را  به 
17 کیلومت��ر به ازای هر لیتر س��وخت و 
انتشار گاز دی اکسیدکربن را به 140 گرم 
در کیلومتر کاه��ش دهد .  ایاالت متحده 
آمریکا اعالم کرده است که استانداردهای 
مصرف سوخت را برای خودروهای سواری 

و کامیون ه��ای س��بک به ترتی��ب تا 37 
درصد )37.8 مایل هر گالن( و 25 درصد 
)28.8 مای��ل ه��ر گالن( تا س��ال 2016 

بهبود خواهد بخشید. 
در ضم��ن، اتحادیه اروپ��ا )EU( تصمیم 
گرفته تا بت��دریج می���انگین انت��ش��ار 
دی اکس��ید کربن خودروها به 130 گرم 
در کیلومت��ر کاهش ده��د.  این در حالی 
اس��ت که چین ه��م به س��خت تر کردن 
قوانی��ن Rules در مورد می��زان مصرف 
س��وخت و کاهش آن بین 14.5 تا 22.4 
درص��د از س��طح فعل��ی تا س��ال 2012 

خواهد پرداخت. 
کیا موت��ورز قصد دارد تا خود را با قوانین 
کره جنوبی تا سال 2011 ، قوانین آمریکا 
تا سال 2013 – 2012 و قوانین اتحادیه 

اروپا تا سال 2012 تطبیق دهد.
 ما متعهد می شویم که از  هر گونه عملی 
که منجر به توس��عه پایدار )محیطزیست( 
ک��ه اف��راد از طریق فنا وری ه��ای کاهش 
دهن��ده ارائ��ه ش��ده در ای��ن بخ��ش و 
فناوری ه��ای مربوط ب��ه خودروهای آتی 
در آن سهیم ش��وند و باعث تغییر الگوی 
موتورهای احتراق درونی شوند، استقبال 

کنیم.
ف�ن آوری هایی ب�رای کارای�ی بهتر 

خودروي شما 
)ISG( Idle Stop & Go فناوری

این فناوری موتور را وقتی که خودرو بعد 
از رسیدن به سرعت 8 کیلومتر بر ساعت 
یا بیشتر، ایس��ت کامل می کند، خاموش 
می کند.  موتور بالفاصله وقتی که خودرو 
دوباره اس��تارت می خورد، روشن می شود.  
ISG مصرف س��وخت و انتش��ار گاز های 
آالین��ده را با کاهش10 ت��ا 15 درصدی 
می��زان مصرف س��وخت غیرض��روری در 
جاده ه��ای ش��هری ک��ه در آنها نی��از به 
رانندگ��ی توقف- و-حرکت اس��ت، پایین 

می آورد.
Active Eco System

سیس��تم اکو فعال به گونه ای پیش��گیرانه 
قطعات موتور، جعبه دنده و سیستم تهویه 
مطبوع را برای رسیدن به مصرف سوخت 
بهینه، کنت��رل می کند.  این سیس��تم با 
کمتر کردن مصرف س��وخت برای شتاب 
غیرضروری، کاهش باال رفتن گش��تاور در 
هنگام شتاب و بهینه سازی زمان عملکرد 

کمپرسور تهویه مطبوع، مصرف سوخت را 
بهبود می بخشد. آزمایش ها نشان می دهد 
ک��ه سیس��تم Active Eco  مص��رف 
 Enhances سوخت را 11 درصد بهبود

می بخشد.

Eco Driving Point
سیستم Eco Driving Point وضعیت 
مص��رف س��وخت ی��ک خ��ودرو را در یک 

همراه با برترين  تكنولوژي هاي روز دنیا؛

آسوده خاطر رانندگي کنيد

17

مقیاس یک تا هش��ت رتبه بن��دی می کند.  
وقت��ی رتبه به 8 برس��د، تصویر یک غنچه 
گل بر روی داش��بورد نمایان می ش��ود.  اگر 
وضعیت س��طح 8 ب��رای ی��ک دوره زمانی 
ثابت نگه داش��ته ش��ود، این گل تبدیل به 
یک دس��ته گل می شود.  امتیازات رانندگی 
Eco روی هم جمع می شود، بنابراین راننده 
می تواند با اس��تفاده از ای��ن عملکرد جالب، 
چک کند که ت���ا چه حد رانن��دگی اش در 

 Fuel-efficient سوخت  ب��ه���ره وری 
موثر بوده است.

Advanced Smart Cruise 
Control )ASCC) 

ASCC نسل ب���عدی سیستم های فعلی 
خ���ودرو  س��رع���ت  ک���نن��ده  تثبیت 
است ک�����ه ب���ه نگ����ه داش���ت���ن

 Safe distance ف��اص���له ای��من��ی 
 ASCC  .با خودرو جلویی کمک می کند

یک گام جلوتر می رود و حتی حرکت های 
ایس��ت و اس��تارت مجدد خ��ودرو جلویی 
را متوجه ش��ده و به ط��ور اتوماتیک ترمز 
می گیرد یا اس��تارت مجدد می زند. هرگاه 
ک��ه رانن��ده سیس��تم ASCC را روش��ن 
می کن��د، خ��ودرو ب��ر روی حال��ت دنده 
اتوماتیک مس��یر خ��ود را ادامه می دهد و 
راننده می تواند پ��ای خود را از روی پدال 
گاز بردارد.  هرگاه ASCC خودرویی را در 

جلو تش��خیص دهد، ترمز را فعال می کند 
تا فاصله ایمن را ب��ا خودروی جلویی نگه 
دارد.  وقتی خ��ودرو جلویی ترمز می کند 
یا دوباره اس��تارت می زند، ASCC به طور 
خ��ودکار توقف می کند یا دوباره اس��تارت 

می زند.

کياموتـورز در حـال تحقيق 
و توسـعه به هدف سـبکتر 
کـردن خودروها بـه ميزان 
تا  10 درصـد کنونی شـان 
سـال 2015  اسـت.  یک 
در  درصـدی   10 کاهـش 
وزن منجـر بـه بهبـود 3.2 
درصدی در مصرف سوخت، 
8.5 درصــدی درشـتاب و 
قابليـت  در  درصـدی   19
مانور فرمان خودرو می شود
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Failure Mode & Effects Analysis )FMEA(

افزایش رقاب��ت، افزایش توقع��ات و تقاضاهاي مکرر مش��تري 
و تغیی��رات س��ریع فن��اوري، باع��ث افزایش س��ریع تعهدات 
تولید کنندگان امروزي ش��ده اس��ت. هر کمب��ود و انحراف در 
عملکرد محصول، باعث از دس��ت دادن بازار مي شود. این عوامل 
 FMEA موجب شده که امروزه سازمان ها به استفاده از تکنیک
روي آورن��د تا به کمک آن مطمئن ش��وند محصولي بي عیب و 

قابل رقابت روانه بازار مي کنند.
FMEA روشي سیستماتیک است که به دالیل زیر به کار 

مي رود:
الف- شناس��ایي و اولویت بن��دي حاالت بالق��وه خرابي در یک 

سیستم، محصول، فرایند و یا سرویس. 
ب- تعریف و اجراي اقداماتي به منظور حذف و یا کاهش میزان 

وقوع حاالت بالقوه خرابي. 
پ- ثب��ت نتایج تحلیل هاي انجام ش��ده به منظور فراهم کردن 

مرجعي کامل براي حل مشکالت در آینده.
و  ایمن��ي  م��س��ائل  اهم��ی����ت   1950 ده�����ه  در 
پ��ی��ش���گی�ري Prevention از حوادث قابل پیش  بیني 
در صنعت هوا - فضا، علت اصلي پیدایش FMEA شد. چندي 
بع��د این روش به عنوان اب��زاري کلیدي براي افزایش ایمني در 
فرایندهاي صنایع ش��یمیایي مطرح شد واز آن به بعد، هدف از 
اجراي FMEA پیش��گیري از تصادفات و اتفاقات تعریف شده 
است. در فوریه 1992 اس��تاندارد SAE -J- 1739 به عنوان 
اس��تاندارد مرج��ع FMEA در صنایع خودرو معرفي ش��د و به 
دنبال آن در سال هاي اخیر، توسعه سیستم هاي تضمین کیفیت 
در صنعت خودرو بخصوص وضع اس��تاندارد QS-9000 در 
صنعت خودروي امریکا، موجب شد که استفاده از FMEA رواج 

بیشتري یابد.

FMEA تکنیکي تحلیلي و متکي بر قانون )پیشگیري قبل از وقوع( 
اس��ت که براي شناسایي عوامل بالقوه خرابي بکار مي رود. توجه 
ای��ن تکنیک بر باال ب��ردن ضریب امنی��ت و در نهایت رضایت 

مشتري، از طریق پیشگیري از وقوع خرابي است. 
FMEA ابزاري اس��ت که با کمترین ریس��ک، براي پیش بیني 
مش��کالت و نقص ه��ا در مراحل طراحي و یا توس��عه فرایندها 
وخدمات در س��ازمان به کار مي رود. یک��ي از عوامل موفقيت

FMEA زمان اجراي آن است. این تکنیک براي آن طرح ریزي 
ش��ده که “یک اقدام قبل از واقعه باش��د” نه “یک تمرین بعد از 
آشکار شدن مشکالت”. به بیاني دیگر، یکي از تفاوت هاي اساسي 
FMEA با س��ایر تکنیک هاي کیفي این است که FMEA یک 
اقدام کنش��ي اس��ت، نه واکنشي. در بس��یاري از موارد وقتي با 
مشکلي مواجه مي شویم، ممکن است براي حذف آن، اقدامات 
اصالحي تعریف و اجرا شود. این اقدامات، واکنشي در برابر آنچه 
اتفاق افتاده، اس��ت. درچنین مواردي حذف همیشگي مشکل، 
ب��ه هزینه و منابع زیاد نیاز دارد، زیرا حرکت از وضعیت موجود 
به س��مت ش��رایط بهینه اینرس��ي زیادي خواهد داشت. اما در 
اجراي FMEA با پیش بیني Prediction مش��کالت بالقوه 
و محاس��به میزان ریسک پذیري آن ها، اقداماتي در جهت حذف 
و یا کاهش میزان وقوع آن ها تعریف و اجرا مي شود. این برخورد 
پیش��گیرانه کنشي است در برابر آنچه ممکن است در آینده رخ 
دهد و مس��لماً اعمال اقدامات اصالحي در مراحل اولیه طراحي 
محصول یا فرایند، هزینه و زمان بس��یار کمت��ري در برخواهد 

داشت.
عالوه بر این، هر تغییري دراین مرحله بر روي طراحي محصول 
یا فرایند براحتي انجام شده و در نتیجه احتمال نیاز به تغییرات 

بحراني در آینده راحذف مي کند یا کاهش خواهد داد.
FMEA اگ��ر درس��ت و به موقع اجرا ش��ود، فراین��دي زنده و 
همیش��گي اس��ت. یعني هرزمان که قرار است تغییرات بنیادي 

در طراح��ي محصول و یا فرایند تولید )مونتاژ( انجام گیرد، باید 
اعمال ش��ود و لذا همواره ابزاري پویاس��ت که در چرخه بهبود 
مستمر به کار مي رود.  هدف از اجراي FMEA جستجوي تمام 
مواردي است که باعث شکست یک محصول یا فرایند مي شود، 
قبل ازاینکه آن محصول Product به مرحله تولید برسد و یا 
فرایند آماده تولید ش��ود. FMEA به تنهایي مسائل و مشکالت 
را برط��رف نمي کند، بلکه باید در کنار س��ایر تکنیک هاي حل 
مسئله مورد اس��تفاده قرار گیرد. تهیه FMEA فرصت هایي را 
براي سازمان فراهم مي کند که اگر فقط در قالب یک فرم مستند 

شوند، هرگز مشکالت را حل نمي کنند.
FMEA مراحل تهیه  

1.تهی��ه FMEA نیازمن��د فعالیت تیمي اس��ت. تعداد ترکیب 
اف��راد در تی��م FMEA به پیچیدگي فراین��د یا محصول تحت 
بررس��ي بس��تگي دارد، اما توصیه مي کنیم که تعداد افراد تیم 
بیشتر از 6 نفر نباش��د. در صورت پیچیدگي محصول یا فرایند 
بهتراست کمیته هاي متعددي تش��کیل شوند و هر تیم فرعي، 
قس��متي از موضوع را به عهده بگیرد. تیم ه��ا از افراد خبره که 
بیشترین شناخت را از محصول/ فرایند دارند، تشکیل مي شود، 
افرادي چون مهندسین و متخصصین طراحي، ساخت و مونتاژ، 
کیفی��ت، خدمات پس از فروش، بازاریابي و تدارکات. این تیم ها 
از مراحل آغازین کارتا زمان اجراي اقدامات پیشنهادي و بررسي 
نتایج آن ها و نهایتاً تکمیل FMEA مسئولیت تمام فعالیت هاي 
مرب��وط را به عهده دارند. یکي از فوای��د این رویکرد تیمي این 
است که هر فعالیتي که تعریف مي شود همواره مورد توافق همه 
واحدهاي س��ازمان خواهد بود و بنابرای��ن اجراي آنها هیچ گونه 

مشکل و یا مقاومتي را در پي نخواهد داشت.
2.ب�ه منظور تكمیل FMEA تیم باید براي س�واالت زیر 

پاسخ هاي کاملي تهیه کند: 
ال��ف- تحت چه ش��رایطي محصول نمي توان��د اهداف و مقاصد 

آناليز حـاالت بالقوه خرابـي و آثار آن
طراحي را برآورده سازد و یا نیازهاي فرایند تحقق نمي یابد؟

ب- حاالت خرابي چه تاثیري بر مشتري خواهند داشت؟
پ- اثر خرابي چه شدتي دارد؟)عدد شدت(

ت- علل بالقوه خرابي کدامند؟
ث- احتمال وقوع علل خرابي چقدر است؟)عدد وقوع( 

ج- در ح��ال حاض��ر چه کنترل هایي به منظور پیش��گیري و یا 
تشخیص حاالت خرابي و علل آن انجام مي شود؟

چ- قدرت تش��خیص کنترل هاي موجود چه میزان است؟)عدد 
تشخیص(

ح- میزان خطر پذیري حاالت بالقوه خرابي به ازاي علل مختلف 
 ) RPN چه مقدار است؟ )محاسبه

منظ��ور از عدد RPN ی��ا Risk Priority Number ، نمره 
اولویت ریسک است.

تشخیص × وقوع × شدت = RPN نمره اولویت ریسک
خ- به منظور کاهش می��زان خطر پذیري چه اقداماتي مي تواند 

صورت گیرد؟ 
 FMEA ب�ه دالیل زیر به عنوان س�وابق محصول و یا 

فرایند مستند مي شود: 
1- ارتباطات به س��ادگي برقرار مي ش��ود )به عن��وان یک زبان 

مشترک براي همه افراد(. 
2- ب��ه عنوان یک منب��ع Source اطالعاتي مفید براي تهیه 

FMEA آتي قابل استفاده است. 
3- تمامي تفکرات و نظرهاي افراد جمع آوري مي شود. 

4- یکي از منابع مهم بهبود مستمر است. 
برخی از فواید اجراي FMEA عبارتند از:

1-  بهب��ود کیفی��ت، افزای��ش درج��ه اطمین��ان کاال و ایمني 

محصوالت. 
2- کاه��ش زمان معرفي محصول به ب��ازار؛ دیر رفتن محصول 
به بازار معموال ناش��ي از بروز مس��ائل و مش��کالتي در مراحل 
 FMEA نهایي طراح��ي و یا مراحل اولیه تولید اس��ت. اجراي
با شناس��ایي چنین مشکالتي در مراحل آغازین کار از وقوع آنها 

جلوگیري مي کند.
3- کاهش نیاز به تغیی��رات ضروري در فرایند و یا محصول در 

زمان تولید انبوه.
4- بهبود تصویر سازمان در نظر مشتري؛ چرا که مشتري عیوب 
کمتري را تجربه مي کند و موجب افزایش رقابت پذیري سازمان 

در بازار مي شود.
5- کاهش هزینه هاي مرتبط با محصوالت خراب و یا نامنطبق.

6- رواج Popularity فرهنگ کارتیمي در درون سازمان.

 نتیجه گیري:
ش��ما اگر کارتان را بر طبق روال قبل انجام دهید، چیزي را به 
دس��ت خواهید آورد که قبال به دست آورده اید. اگر سازماني از 
نتایج کار خود راضي اس��ت، نیازي به اجراي FMEA ندارد، اما 
اگر مش��کالتي در پیش رو دارد، اجراي FMEA در کنار س��ایر 
تکنیک هاي حل مس��اله، چاره س��از خواهد بود. در ضمن جهت 
 XFMEA آس��ان تر ش��دن کار، نرم افزارهایي نیز مانند نرم افزار
موجود مي باش��د که کلیه جداول و فرمول هاي مورد نیاز درآن 
ثبت ش��ده است و فقط کافیست اطالعات خرابي Failure را 

درآن ثبت نماییم.

 منابع:
 1- کامران رضائی - مجید س��یدی - بهروز نوری.تجزیه و تحلیل 
حاالت خطا و. اثرات ناش��ی از آن. ناش��ر: شرکت آر-و-توف ایران و 

نشر آتنا. 1382
2-همایون الهیجانیان - مهندس��ي ایمني – ناش��ر دانشگاه علم و 

صنعت – سال 1379
3-www.Reliasoft.com 
4-www.lambda.com 
5-Chen JD, Su SN, Wang XM. [Safety and 
reliability verification for manned spacecraft 
crew support facilities] Space Med Med Eng 
)Beijing(. 2003;16 Suppl:486-9.
6-Gressel MG, Gideon JA.An overview of 
process hazard evaluation techniques. Am 
Ind Hyg Assoc J.1991 Apr;52)4(:158-63.

گرد آوري و ترجمه: مونا قديانلو- كارشناس امور عامليت های  مجاز
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مراحل اجرایی

ایجاد یک گروه کاری با وجود مهارت ها و دانش کافی در عرصه های موردنیاز

FMEA ایجاد نظام اطالعاتی و عملیاتی مربوطه جهت اجرای

طرح ریزی و معرفی اقدامات اصالحی در جهت حذف یا کاهش احتمال بروز خطا

تعیین مسئولیت های انجام اقدامات اصالحی زمانبندی انجام و اقدام

بررسی کنترل های جاری و طرح های مراقبتی موجود

تعیین احتمال بروز خطاها با استفاده از 
تحلیل آماری یا برآورد احتمال وقوع

تععین احتمال عدم شناسایی آشکار کردن 
خطاها و کمی نمودن احتمال کشف

تعیین مخاطرات مشتری ناشی از اثرات 
خطاها،کمی نمودن میزان مخاطرات

پیش بینی و شناسایی خطاهای بالقوه

شناسایی اثرات حاصل از وقوع خطاهای بالقوه

ارزیابی مجدد از خطاها بعد از انجام اقدام اصالحی

 RPNتعیین اولویت و حساسیت خطا

مستندسازی فرایند انجام شده 

انتخاب برترین مقاله 
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بازیگوش��ي مي کنند. )همانطور که در ش��ماره 
قبل هم عنوان ش��د، اش��خاص ب��ا اختالالت 

بصري نیز همین نشانه را دارند( .
پایین آوردن س��ر نش��انه اي ب��ر مخفي کردن 
چیزي اس��ت. به آن دقت کنی��د . وقتي که در 
فک��ر فرو مي رون��د یا به صورت ذهني از ش��ما 
فاصله مي گیرند؛ ممکن اس��ت  در مواقعي که 
از ایش��ان تعریف مي کنی��د از روي خجالت یا 
کمروی��ي این حال��ت، اتفاق افت��د. اگر پس از 
یک س��ري صحبت ها این اتف��اق بیفتد، یعني 
اینکه در خصوص صحت آن صحبت ها در حال 

بررسي مي باشد.
البته به یاد داشته باشید در بعضي از فرهنگ ها، 

این عالمت احترام Respect خالص است.
س��ر کج شده با توجه به وضعیت چشم ، ابرو و 
مدل دهان، گیج ش��دن ی��ا به چالش انداختن 
ش��مارا بیان مي کند. یادتان مي آید وقتي براي 
س��گي صداهاي عجیب و غریب در مي آوردید 

چگونه با گردن کج شما را نگاه مي کرد؟!
در غی��ر این ص��ورت اگر کجي گ��ردن با یک 
لبخند همراه ش��د، به این معني اس��ت که او 
خالصانه به ش��ما عالقه مند شده و وارد مذاکره 

دلچسبي شده است.
به چشم ها نگاه کنید 

هرچند اگر ش��خص جایي دیگ��ر را نگاه کند ، 
ح��س راحت��ي براي گوین��ده ایجاد مي ش��ود 
وی��ا خضوع خود را نش��ان مي دهد ولي عموماً 
اش��خاصي که به اطراف ن��گاه مي کنند ، اغلب 

عصبي هس��تند،دروغ مي گویند و یا حواسشان 
 Umbrage پرت اس��ت. ن��گاه از روي س��وءظن
)چپ چ��پ نگاه کردن( بي اعتم��ادي ویا قانع 

نشدن را نشان مي دهد.
اگر کس��ي زیاد به زمین نگاه مي کند ، احتماالً 

ترسو و یا خجل است.
در بعضي فرهنگ ها نگاه مستقیم به چشم هاي 
ط��رف مقابل نش��انه بي احترامي اس��ت . حال 

مي دانی��د چرا بعضي با ش��ما رابطه چش��مي 
برقرار نمي کنند.

مردمک هاي باز عالقه مندي ش��خص را نشان 
مي ده��د. الکل و مواد توه��م زا نیز این عارضه 
را بوجود مي آورند پس یادتان باش��د ش��خص 
مست را با کس��ي که با عالقه به سخنان شما 
گوش مي دهد اشتباه نگیرید ! البته بعضي افراد 
نی��ز به عللي داراي مردمک ه��اي باز به صورت 
دائم��ي هس��تند که پزش��کان ای��ن عارضه را 

Mydirasis مي نامند.
اگر شخص به دوردست ها بنگرد معموالً نشان 
مي دهد که عمیقاً در حال تفکر است و یا اصال 
به ش��ما گوش نمي کند. )به یاد داش��ته باشید 
چشم هاي غیر متمرکز مي تواند از عیبب بینایي 

نیز نشات بگیرد( .
آیا حرکات شما تقلید مي شود؟

 همانطور که در ش��ماره قبل عنوان ش��د، اگر 
ش��خصي حرکات ش��مارا تک��رار مي کند و یا 
حالت ش��ما را تقلید مي کند ، نش��انه خالصي 
از عالقه من��دي او به شماس��ت و س��عي او در 
خصوص ایجاد رابطه دوستانه با شما مي باشد. 
بعض��ي وقت ه��ا حالت فیزیکي خ��ود را تغییر 
دهید ، اگر او هم تغییر کرد متوجه مي ش��وید 

که این اتفاق درحال تکرار است.
وضعیت دست ها را چک کنید

اش��خاصي که حالت دس��ت به س��ینه دارند ، 
میل به نفوذ و برتري در اجتماع دارند. اگرچه 
بعض��ي فق��ط از روي ع��ادت Habit این کار را 

20

زب�ان بدن
ب�ه عالی�م توج�ه کنی�د !

گردآوري  و ترجمه: بهرنگ خسروي نژاد - سرگروه فروش

www.wikipedia.com  :منبع
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) بخش دوم(
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ب�دن  زب�ان  مبان�ي  ب�ا  قب�ل  ش�ماره  در 
آن  اهمی�ت  و    )Body Language(
در مناس�بات روزم�ره آش�نا ش�دید؛ در این 
ش�ماره از پی�ک اطل�س به ص�ورت کامل تر، 
به بررس�ي المان ها و معاني آن ه�ا ، نكاتي در 
خص�وص کنترل و آگاهي به زبان بدن خویش 
مي پردازیم. همچنین در ش�ماره هاي بعدي به 
ابع�اد دیگري از زبان بدن و آش�نایي با آن ها 
خواهیم پرداخت. امید اس�ت که این سلسله 
مقاالت به طور مثبتي در مناس�بات اجتماعي 

شما خوانندگان عزیز بكار آید. 

   چگونگي درك زبان بدن 
یک��ي از مهارت هاي خوب زندگ��ي اجتماعي 
توجه به عالئمي اس��ت که اف��راد با زبان بدن 
خود نشان مي دهند . بعضي از ما آن را به راحتي 
 Clear درک مي کنیم و بعضي نیز خیلي واضح
آن را اجرا مي کنند . خوشبختانه با کمي دقت 
مي توانید آن را رمز گش��ایي نموده و با تمرین 

کافي به صورت ذاتي آن را شکل دهید . 
مراحل 

ب��ه نزدیک��ي افراد ب��ه خودتان توج��ه کنید؛ 
هرچه به ش��ما نزدیک تر باش��ند در مورد شما 
با صمیمیت بیش��تري فک��ر مي کنند و هرچه 
دورت��ر باش��ند اهمیت کمتري براي ش��ما  یا 
بح��ث موردنظر قائل هس��تند. اگ��ر به آرامي 
به سمتش��ان بروید ، آیا به آرامي از ش��ما دور 
مي شوند؟ شاید نمي خواهند از آنچه که هست 
با او خودماني تر ش��وید ، اما اگر از ش��ما دوري 
نکردن��د، نش��ان مي دهد که ش��رایط را پذیرا 
هس��تند و حتي اگر با نزدیک تر شدن به شما 
پاس��خ دادند ، احتماالً با ش��ما احساس راحتي 

مي کنند.
فاصله ه��ا Distances به فرهنگ نیز بس��تگي 
دارد . همیش��ه به یاد داشته باش��ید »نزدیک 
ش��دن « در ی��ک فرهن��گ »دور ش��دن« در 

فرهنگ دیگري است.
به حالت سر دقت کنید

اگر س��ر خ��ود را کج ک��رده باش��ند، احتماالً 
قص��د هم دردي با ش��ما دارند و اگ��ر همراه با 
آن لبخندي هم به لب داش��ته باشند، احتماالً 

 همانطـور که در شـماره قبل 
عنـوان شـد، اگـر شـخصي 
حرکات شمارا تکرار مي کند و 
یا حالت شما را تقليد مي کند ، 
نشانه خالصي از عالقه مندي 
او بـه شماسـت و سـعي او 
رابطـه  ایجـاد  در خصـوص 
دوسـتانه با شـما مي باشـد. 
بعضي وقت ها حالت فيزیکي 
خود را تغيير دهيد ، اگر او هم 
تغييـر کرد متوجه مي شـوید 
کـه این اتفاق درحـال تکرار 

است

پیک اطلس    شماره نوزدهم ، بهمن  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com



22

پیک اطلس    شماره نوزدهم ، بهمن  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

2223

                

   تاریخ برگزاري: 
  05/آذر/90   لغای�ت   10/آذر/90   ب�ه مدت 6 روزمكان 

مكان برگزاري :
 عاملیت هاي منتخب تهران

104(دیبازر(،  105 (شیدایي(،  108(مه���اج��ر(  109 
(آرتی�ن خودرو پرش��ین(، 114 (محم�دي طامه (   113 

(امجد(
17 عاملیت در شهرستان ها:

121 (معیني، زماني - کرج (، 221 (نادري - س�اري( 311 
(نیلي - اصفهان(، 322 (قنادباشي- یزد(، 422 (سیاسي 
- مش�هد(، 311 (نیل�ي - اصفه�ان(، 521 (کهنمویي - 

تبری�ز(، 643 (ش�جاعي- ش�یراز( ،451 (امیري مقدم 
– کرم�ان( ،512 (احمدي – ارومیه( 232 (پوررس�تگار 
– رش�ت(  ،332 (آرمضاني – قم( 251(احمدي و نعمتي 
– قزوین( ، 431(هدایت�ي – بیرجند( ،611 (خیاط زاده – 
اهواز( 321 (فرشي – یزد( و  223 (بزرگ روشن – بابل( 

و 371 (شاپوري – اراك(

ط�رح بازدید تخصص�ي موت�ور، در 24 عاملی�ت مجاز 
منتخب در تهران و شهرس�تانها برگ�زار گردید. اطالع 
رس�اني از طری�ق 2 نوب�ت ارس�ال پیام کوت�اه به کلیه 
مشتریان  و درج در سایت اطلس خودرو انجام پذیرفت. 

کارشناس�ان فني ش�رکت اطل�س خودرو ب�ا حضور در 

عاملیته�اي منتخ�ب، ضمن نظ�ارت بر نح�وه پذیرش 
و مش�تري م�داري در  عاملی�ت ها، کارشناس�ان فني 
عاملیت ها را در بررس�ي و عیب یابي خودروها همراهي 
 نم�وده و همچنین مش�تریان را به اس�تفاده از محلول

پ�اك کنن�ده مس�یر س�وخت (i 3000( کیاموت�ورز  
مش�اوره نمودن�د . ط�رح مذکور ب�ا هم�كاري صمیمانه 
عاملیت هاي مجاز ش�رکت اطلس خودرو تحقق یافت و 

استقبال بي نظیري از این طرح صورت پذیرفت.
 شرح خدمات ارائه شده در طرح: 

  بازدید فني و چک با دس�تگاه عیب یاب خودروها 
بصورت رایگان

  کارواش خودرو بصورت رایگان

بازدید تخصصي موتور
گرد آوري : ادریس بیداران - کارشناس خدمات ویژه

پذیرایی از مشتریان– عاملیت 643  شیراز

کارواش خودرو – عاملیت 422 مشهد

پذیرش خودرو– عاملیت 371  اراك

مشاوره فنی به پرسنل عاملیت  – عاملیت 232  رشت

راهنمایی و مشاوره فنی به مشتریان - عاملیت 451   کرمان عیب یابی  خودرو– عاملیت 105 تهران  

ثبت پذیرش - عاملیت 521  تبریز

استفاده از محلولi 3000 – عاملیت 451 کرمان

مراجعه مشتریان – عاملیت 332 قم ورودی تعمیرگاه – عاملیت 521 تبریز

راهنمایی و مشاوره فنی به مشتریان  – عاملیت 121 کرج 

انجام مي دهند، ولي ممکن اس��ت نشانه اي 
مبني ب��ر محتاط بودن، راح��ت نبودن و یا 
حتي مخفي کردن چیزي برروي پیراهنشان 
باش��د . اگر در هنگام دس��ت به سینه بودن، 
پاها به اندازه عرض ش��انه یا بیشتر باز باشد، 

قدرت و نفوذ را القا مي کند.
اگر کسي دست ها را پشت سر یا گردن خود 
به حالت اس��تراحت Rest قرار داده باش��د به 
این معني اس��ت که ب��راي بحثي که پیش 
روي اوس��ت، کام��اًل آماده و موافق اس��ت . 
بعضي وقت ها هم فقط این حالت نشانه اي از 

استراحت است.
وقت��ي دس��ت ها ب��ه کم��ر اس��ت احتماالً 

بي صبرانه منتظر اتفاقي است.
وقتي دس��ت ها به هم نزدیک یا گره شده اند 
ممکن است نشانه تحریک شدن ، ناراحتي و 

یا عصبانیت باشد.
به حاالت عصبي دقت کنید

اگر کسي موهایش را با دست به عقب شانه 
مي کند ممکن اس��ت در حال مرتب کردن 
خ��ود باش��د، معموالً وقتي کس��ي از ش��ما 
خوش��ش بیاید آن را انج��ام مي دهد . ممکن 
اس��ت تفکراتش با آنچه ش��ما مي گویید در 
تقابل باش��د و آن را به زبان نمي آورد. اگر در 
همین حین ابروهاي او باال رفت، شک نکنید 

که با شما مخالف است .
اگر ش��خصي عینک به چش��م دارد و مدام 
آن را به آرام��ي و ب��ا اخم ب��رروي بیني باال 
مي برد ، ممکن اس��ت نش��انه ع��دم موافقت 
ب��ا چیزي که ش��ما مي گویید، باش��د . فقط 
دق��ت کنید که این جابه ج��ا کردن از روي 
قصد اس��ت و ی��ا صرفاً جه��ت تنظیم محل 
عینک اس��ت. به فش��ار دادن قاب عینک  با 
دو انگش��ت و یا بازي کردن با دسته عینک 
دقت کنید. اخم کردن ی��ا ابروهاي باال رفته 
براي ش��ما اخطار نهایي به شمار مي آید )به 
یادداش��ته باش��ید اخم کردن بعضي وقت ها 

معني خستگي چشم هم مي دهد(.
ابروه��اي پایی��ن آمده و نگاه با چش��م هاي 
نیم��ه باز ، س��عي ش��خص در درک اتفاق یا 
بحث جاري را نش��ان مي دهد . عموماً حالت 
شکاکي را نیز به همراه دارد و عدم سعي در 
درک مطلب )که خیلي دور از ذهن اس��ت(  

قابل استنباط مي باشد .
اگر به نقطه اي بس��یار دور خیره شده اند به 
احتمال بسیار قوي یا در حال فکر کردن به 
شما هستند و یا اینکه به قدیم فکر مي کنند .

پاهایشان را نگاه کنید 
تکان دادن س��ریع Fast پ��ا ، جابه جا کردن 

پاه��ا و ی��ا  وزن روي پاه��ا  عموم��اً معني 
بي صبري ، هیجان زدگي ، فش��ار عصبي و یا 

ترس را نشان مي دهد.
به یاد داش��ته باش��ید افرادي ب��ا اختالالت 
 1)ADHD( تمرک��زي و ی��ا بی��ش فعال��ي
دائم��ا پاهاي خود را تکان مي دهند، هرچند 
غیرع��ادي Unusual اس��ت ام��ا قابل کنترل 

نبوده و کاماًل ناخودآگاه مي باشد.
وقتي که ش��خصي نشس��ته اس��ت ، پاهاي 
گ��ره زده در محل قوزک ، نش��انه آس��ودگي 

است.
وقتي که در حالت نشسته شخصي پاهایش 
را خیلي به هم نزدیک نگاه مي دارد ، ممکن 
است بدان معني باشد که سعي دارد به نحو 

شایسته اي رفتار کند .
بعضي ه��ا پاهایش��ان را ب��ه س��مت چیزي 
مي گیرن��د که به آن عالق��ه دارند . پس اگر 
به س��مت ش��ما گرفتند بدانید که به ش��ما 

عالقه مند شده اند.
  نكات 

• کش��ف افراد با اعتماد به نفس باال ، س��اده 
مي باش��د . ارتباط چش��مي طوالن��ي برقرار 

مي کنند ، محکم مي ایستند و مي نشینند .
• اگ��ر ش��خصي خیلي تند صحب��ت کند یا 
جوی��ده صحبت کند مي ت��وان حدس زد یا 
عصبي اس��ت و یا درحال دروغ گفتن است 
)درح��ال خریدن وقت اس��ت( حتي ممکن 
اس��ت همه واقعیت را هم نگوید)مبهم رفتار 
مي کن��د(. اما آگاه باش��ید بعض��ي واقعاً به 

حالتي که در باال ذکر شد صحبت مي کنند.
• به صورت توجه کنید . معموالً هنگامي که 
فرد تحریک مي ش��ود ، هیجان زده مي ش��ود 
یا ج��ذب مي ش��ود ، ص��ورت ب��ه  گونه  اي 
کام��اًل ناخ��ودآگاه Unconscious و ف��وري 

عکس العمل نشان مي دهد.
• همواره به یاد داشته باشید که هر شخص 
زب��ان بدن منحصر به فرد خود را دارد که به 

آن »زیر ساخت رفتاري« مي گویند.
• در هن��گام درک معان��ي زب��ان بدن طرف 

مقابل ، زیرکانه رفتار کنید.
• به تغییرات زبان بدن اش��خاص، بیشتر از 

معني زبان بدنشان دقت کنید.
• اگر ش��خصي به آسمان و یا به اطراف نگاه 

مي کند عموماً به شما فکر مي کند.
• وقتي شخصي چشم هایش را طوالني تر از 
یک پلک زدن بسته نگاه مي دارد ، معموالبه 
این معني اس��ت که او در حالت اس��ترس، 
هشدار و یا ناامیدي است. )البته گاهي اوقات 
ممکن است لنزش هم خشک شده باشد که 

عموماً با مالیدن چشم همرا ه است!(
هشدارها 

• هی��چ کس را به صرف زب��ان بدن قضاوت 
نکنید.

• با آزمودن زبان بدن خود به طور همیشگي 
در روابط با اطرافی��ان ، خود را از اجتماعات 
دور نکنی��د. ای��ن کار باعث از دس��ت دادن 
سطحي از جامعه مي شود که شما با این علم 
جدی��د مي توانید آن را بدس��ت آورید . با این 

تحلیل ها خودتان را فلج نکنید.
• زمان بسیاري را صرف نگاه کردن و تحلیل 
کردن زب��ان بدن اطرافی��ان نکنید. وقتي با 
ایش��ان صحبت مي کنید ، به صورتشان نگاه 

کنید.

    1- ADHD :  Attention Deficit  
 Hyperactivity Disorder

هرچنـد اگـر شـخص جایي 
دیگـر را نـگاه کنـد ، حـس 
راحتـي، براي گوینـده ایجاد 
مي شـود ویا خضـوع خود را 
نشـان مي دهـد ولـي عموماً 
اطـراف  بـه  کـه  اشـخاصي 
نـگاه مي کننـد ، اغلب عصبي 
هسـتند، دروغ مي گویند و یا 
حواسشـان پرت است. نگاه 
از روي سـوءظن )چـپ چپ 
نگاه کـردن( بي اعتمادي ویا 
قانع نشدن را نشان مي دهد.
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افقي:
1-  براي کس�اني ک�ه رانندگي را 
تفریحي لذت بخش مي دانند، این 
خ�ودرو بهترین انتخاب اس�ت - 
برای ه�ر تجارتی، مهمترین عامل 

سوددهی، بهینه سازی آن است
2- پایتخت اتریش - جاده قطار - 
یك�ی از منطق های ارزیابی جایزه 

منابع انسانی است
3- لقب�ي رایج در ترکیه - قلعه و 

حصار - تک - باالي فرنگي
4- گرفتار و دربند - کالبد و جسم 

انسان - ویتامین انعقاد خون
5- تظاه�ر و ادعا - پدر از دس�ت 
داده - رش�ته ک�وه آمریكای�ی - 

طالع و سرنوشت
6- نارو - حواري خائن
7- شكلک - معمولي

8- نوع�ي وصله - اثری از هرمان 
ملویل

9- یك�ی از بی�ان گرهای حس�ی 
بین المللی است - جد رستم

10- از ح�ال پی�اده خبر ن�دارد - 
بهشت

تفن�گ  لول�ه  داخ�ل  ش�یار   -11
ح�وزه   - س�فره  برک�ت   -
زنده  موجودات  الكترومغناطیسی 

را گویند - چاشني ساالد
12- اراده - بُرنده - ناپدید و نابود
تصدی�ق   - مزاح�م  ران�دن   -13
انگلیس�ی - واحد پ�ول ترکیه - 

اثري از امیل زوال
14- نج�ات و پی�روزي - کش�تي 

جنگي - قمر زمین
15- برعك�س و واژگ�ون - رنگ 
قرم�ز باع�ث تس�ریع ترش�ح آن 

می شود

 عمودي:
1- قطعه فلزی است قارچی شكل 
ک�ه در روی دریچه های ورودی و 
خروجی سرس�یلندر ق�رار گرفته 
اس�ت - برترین سازمان ایرانی در 

حوزه منابع انسانی است
2- زه�د دروغی�ن - ای�ن رن�گ 
مظهر قدرت عقل و خرد اس�ت - 
م�ار عظیم الجثه - حدیث معروف 

نبوی
3- درس نوشتني - محل صنعتي 

و تولید کار - خیس
4- صدمه - یكی از قطعات ساعت 

- ملخ دریایي
5- جه�ت - هنوز بیگانه - ش�هر 

حوالي تهران - دیدنی از رژه
6- این خودرو به صورت انحصاری 
در بازار کره فروخته خواهد شد - 

اسب ترکي – راه میانبر!
در  رن�گ  ای�ن   - پراکن�ده   -7

جلوگیری از بی خوابی موثر است
 8- ردیف قالي - زندگي کن !

از  یك�ي   – مغول�ي  قان�ون   -9
اصطالحات ویژه اشعار حافظ

10- پسوند ش�باهت - رود روسیه 
- شكوفه ها

11- باالپ�وش بلن�د - دس�تگاهی 
اس�ت ک�ه بنزی�ن را از ب�اك ب�ه 
کاربراتور انتقال می دهد - میان - 

درخت زبان گنجشک
12- قس�متی از تفن�گ - حج�م 

هندسي - بزرگتر
13- ح�رف ن�دا - از جزیره ه�اي 
مه�م جنوب�ی کش�ورمان - تیغ�ه 

آزمایشگاهي
 - پوس�ت  چ�روك  و  چی�ن   -14
پ�روردگار جهانیان - خ�و گرفتن 

- لوله تنفسي
15- ساعت زیس�ت شناختی بدن 

ما - فلز مادر

حل جدول - پیک اطلس  شماره18

جدول شماره 19 جدول کلمات متقاطع

آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحيم برزگر كهنمویي1
تبریز-كيلومتر 5 جاده تهران-باالتر از ميدان بسيج – نرسيده به كوچه قدیم 

نمایشگاه بين المللي - پائين تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

2238992 )0441(2354112 )0441(512اروميهآذربایجان غربیجمال احمدی شيخ سرمست2
 اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مركز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی 

سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

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

  پالك 335- کد پستي  1698481759

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

- كد پستي 3198777777

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

کد پستي 1959916494

44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانباليران6
 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري –

 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

88474049 (021)88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی7
 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 

صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعيل شيدایی كندوانی8
 تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه 

جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –

 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

22309045 (021)22518246 (021)109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 

بنی هاشم-پالك 317-کدپستی: 1665844144

88418801(021)88403723(021)111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس11
 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-

پالك79 - کد پستي 1567719641

77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسيدامير حسيني12
 تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي-

 نبش خيابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

55410347(021) 55407848(021)113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان

 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

 66519246 (021) 66510280 (021)114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری -پالك 

257و 259  -  کد پستی 1451784797

7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی15
 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل

 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خياط زاده16
 اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال-

 پالك1082 - كد پستي  6164813545

2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شيرازفارسسيد سامان شجاعي 17
 شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وایزدي- 

كد پستي7135836495

2292550 (0281)4-2292553 (0281)251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی18
 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 

کد پستي 3416763317

2928158 (0251)2914003 (0251)332قمقمحمید  آرمضانی19
 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-

 کد پستي 3713955446

3312199 (0341)3310006 (0341)451كرمانكرمانجاوید اميری- یوسف اميری مقدم20
 كرمان- خيابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 

كدپستی 7616673386

4-8842002 (0131)4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار21
 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 

کد پستي2593282851

3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی22
 ساري - بلوار كشاورز - نرسيده به مهدشت - كوچه پاتریس - 

كد پستي 4813637639

3251919(0111)3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 23
 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 

کد پستي 4731659439

3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی24
آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود

کد پستي 4615989475

2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري25
 اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل

 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبيب اله فرهادی فر26
 مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - 

كد پستي 6571789949

8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد27
 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-

 كد پستي 8916713395

6265389 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی28
 یزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان- كدپستی 8918617167

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1390/11/01



پیک اطلس    شماره نوزدهم ، بهمن  1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

دفتر مرکزی

نمایشگاه مرکزی

تهران، کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگري(جاده مخصوص کرج)، بعد از تقاطع اتوبان آزادگان، خیابان شانزدهم، خیابان چهارم، پالك 9

تهران، خیابان ولیعصر(عج)، نرسیده به پل مدرس، نبش بن بست فرید

www.atlaskhodro.com

فکس: 44567172  021      صدای مشتری: 44549250  021      تلفن: 44561234  021      

فکس: 22045544  021      تلفن: 22052340-2  021      


