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مسابقات  اپن 2012 استراليا  با خودروهای کيا

 یکس��ال دیگر هم س��پری ش��د و خانواده بزرگ اطلس خودرو س��الی پر از موفقیت و پیش��رفت را 
 پش��ت  سر گذاشت.  سالی پر از تالش و کوشش که بدون شک با همیاری و همفکری همکارانم�ان 

همراه بود.
طی س��ال 1390 با افزوده شدن خودروهای جدید به سبد محصوالت اطلس خودرو، شاهد رشدی 
چشمگیر در سهم بازار واردات خودرو ایران  بودیم.  با این وجود رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده 
هیچ وقت برای خانواده اطلس خودرو رضایت بخش نیس��ت و ما سعی می کنیم تا در سال پیش رو، 
نه تنها افق دید خود را گسترش دهیم  بلکه اهدافی به مراتب چالش برانگیزتر برای خود تعیین کنیم 

تا بدین وسیله هم بر کارایی خود بیافزایم و هم اثربخشی فعالیت هایمان را بیشتر کنیم.
اکنون پس از انتش��ار موفق 19 ش��ماره از نشریه داخلي شرکت اطلس خودرو، قصد داریم در شماره 
بیستم نشریه، از کلیه همکاران و دست اندرکاران این نشریه و به ویژه فعال ترین همکارانی که ما را 
در طول این مس��یر همراهي نمودند قدرداني نماییم.  با وجود معرفی این افراد، هیچ گاه تالش ها و 
کمک های مستمر سایر همکاران خود را فراموش نمی کنیم و معتقدیم روحیه کار گروهی و کمک به 

دیگران  در مجموعه اطلس خودرو شالوده این موفقیت ها مي باشد.
امیدواریم شما نیز همواره پیک اطلس را با حمایت هاي مستمر و ارزشمند خود همراهی فرمایید و در 

بهبود مداوم این نشریه با ما سهیم باشید.

سرکار خانم آتوسا کيازر
 سرپرست روابط عمومي

 واحد بازاریابي
سابقه همراهي با 

شرکت اطلس خودرو : 37 ماه

  جناب آقای بهرنگ خسروي نژاد
 سرگروه فروش
 واحد فروش

 سابقه همراهي با 
شرکت اطلس خودرو: 45 ماه

 سرکار خانم فريبا صفري پور 
کارشناس فروش

 واحد فروش
 سابقه همراهي با 

شرکت اطلس خودرو : 32 ماه

 جناب آقای سيد مهدي عربي
مربي آموزش فني

 واحد خدمات پس از فروش
 سابقه همراهي با 

شرکت اطلس خودرو: 28ماه

 سرکار خانم مريم رحيميان 
کارشناس خدمات ویژه

واحد خدمات پس از فروش
 سابقه همراهي با 

شرکت اطلس خودرو: 48 ماه

فعال ترين ها در

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

نتايج نظر سنجي پيک اطلس شماره 19 :

مقاله برتر از نگاه خوانندگان:
»کيا  همچنان شگفتی می آفريند«

علی فروتنی يزدی
 برنده يک عددکارت هديه پيک اطلس 

رای دهنده خوش شانس :
فريد نوروزيان

)USB( برنده يک عدد حافظه همراه
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کیا موتورز عنوان بهترین هزینه مالکیت برند تجاری را 
در سایت Kelly Blue Books kbb.com بدست آورد.

مع���تب��ر  آن�����الی��ن  خ�����ودروی��ی  من����ب��ع 
Kelly Blue Books kbb.com، هش��ت خودروساز برتر 

ب��ا کمتری��ن میانگین هزین��ه مالکیت در 5 س��ال اول 
 )KMA( مالکیت خودرو را معرفی کرد. کیاموتورز آمریکا
جای��زه برند غیرلوک��س را از آن خود ک��رد و خودروی 
درون ش��هری س��ول 2012 در رده خودروه��ای جمع 
وج��ور غیر لوکس به باالترین مقام رس��ید.  با محاس��به 
استهالک، هزینه های سوخت مورد انتظار، بیمه، هزینه 
نگهداری و تعمیر، هزینه ه��ای دولتی و غیره، میانگین 

هزینه مالکیت کیا در طول پنج سال، کمتر از چهل هزار 
دالر برآورد ش��د که در مورد سول 2012 این مبلغ زیر 

سی و دو هزار دالر بود.
»مایکل اس��پراگو«، نایب رییس بازاریاب��ی و ارتباطات 
کیای آمریکا گفت: »کیا به عنوان یک ش��رکت در س��ه 
س��ال گذشته به طور چش��مگیری متحول شده است و 
یکی از جوان ترین و تحسین شده ترین خطوط خودرویی 
 Kelly Blue در این صنعت را توس��عه داده است. جایزه
Book تصدیق و تایید بیش��تر بلوغ برن��د کیا و توانایی 

منحصر ب��ه فرد ما در فراتر رفتن از انتظارات مش��تری 
و در عی��ن حال حفاظت و نگهداری از آبرو و اعتبارمان 

است.«
داده ه������������ای   اس����������اس  ب�������������ر 
Kelly Blue Book Total Cost of Ownership ب��رای 

دوره مالکی��ت پنج س��اله اول، جوای��ز 2012، برندها و  
م��دل های خودرویی س��ال ج��اری را )در هر دو مقوله 
لوکس و غیرلوکس( بر اساس پایین ترین هزینه مالکیت، 
مشخص می کند. بر طبق Kelly Blue Book، استهالک، 
بیش��ترین نقش را در هزینه مالکیت در پنج س��ال اول 

بازی می کند و بعد از آن هزینه سوخت است. 

  Kelly Blue Book جوان فلور«، مدیر ارزیابی خودرو در« 
تصری��ح کرد: »ب��ه عنوان برن��ده برن��د غیرلوکس، کیا 
تمام خودروس��ازان را در زمینه میانگی��ن پایین هزینه 
مالکیت پشت س��ر گذاش��ت.  با چندین طراحی مجدد 
موفقیت آمی��ز، بهب��ود کیفیت، مصرف س��وخت برتر و 
مدل های رقابت��ی در زمینه قیمت کیا خ��ود را متمایز 
س��اخته اس��ت.  برخی از مدل های کلی��دی کیا که در 
موفقیت این شرکت نقش مهمی داشته اند، سول، اپتیما 

و اسپورتیج هستند.« 
ه��دف Kelly Blue Book ب��رای مش��خص نم��ودن 
هزین��ه مالکی��ت ای��ن اس��ت ک��ه مصرف کنن��دگان 
مفاهی��م اقتص��ادی مربوط ب��ه مالکیت خ��ودرو را در 
دوره پن��ج س��اله اولی��ه مالکی��ت، بهت��ر درک کنن��د. 
 Kelly Blue Book Total Cost of Ownership

جدول ه��ا و نموداره��ای س��اده و قاب��ل فهم��ی را در 
kbb.com منتش��ر می کند تا از این طریق به خریداران 

خ��ودرو کمک کند ت��ا بتوانن��د با کاه��ش هزینه های 
متداول برای یک خودرو خاص، در امر خرید تصمیمات 

آگاهانه ای بگیرند.

شرکت کیاموتورز س��ال گذشته به پشتوانه ارتقا تصویر 
برندش و رشد فروش فوق العاده اش در بازارهای خارجی، 
ثبت یک رکورد باال در زمینه درآمد را گزارش کرد. این 
ش��رکت خودروساز حدود 3.5 تریلیون وون )3 میلیارد 
دالر آمریکا( س��ود خالص را در سال 2011 اعالم کرد؛ 

یعنی بیش از 30 درصد افزایش نسبت به سال قبل.
فروش خودرویی این ش��رکت در سال گذشته به 43.2 
تریلیون وون رس��ید که نس��بت به س��ال قبل تا 20.6 

درصد رشد داشت. س��ود عملیاتی شرکت نیز به 41.6 
درصد یعنی 3.5 تریلیون وون افزایش یافت.

بنا به گفته س��خنگویان ش��رکت، دلیل اصلي عملکرد 
ش��گفت انگیز کیا در فروش باالی خودروهایش، بهبود 

تصویر برند در بازارهای خارجی مهم مي باشد.
س��خنگوي کیاموتورز در رابطه با این خبر تصریح کرد: 
»ما نتایج زیبا و ش��گفت انگیزي را به ثبت رس��انده ایم، 
هرچن��د با وج��ود بحران بدهی اروپ��ا و رکود اقتصادی 

جهانی با رقابت های زیادی در بازار مواجه بودیم «.
وي افزود: خودروهایی با کیفیت جدید، تصویر برند کیا 

را قدرتمندتر ساخته و به افزایش فروش منجر شدند.
کی��ا افزایش جهانی فروش 19.2 درصدی اش در س��ال 
گذش��ته را به حدود 2.53 میلیون دس��تگاه در س��ال 

2011 رساند.
این ش��رکت 485 هزار خودرو در ب��ازار آمریکا فروخته 
و 36.3 درصد افزایش نس��بت به سال گذشته را تجربه 

ک��رد، این رقم در چین که در ح��ال حاضر بزرگ ترین 
ب��ازار جهان��ی خودرو اس��ت، ب��ه 29.9 درص��د یعنی 

433هزار خودرو رسیده است.
کیاموتورز امس��ال به دنبال فروش بیش از 2.7 میلیون 
خ��ودرو اس��ت ، یعنی نرخ رش��د 9.5 درص��دی.  هدف 
فروش داخلی بر فروش 500 هزار دستگاه متمرکز شده 
اس��ت؛ اگرچه پیش بینی می ش��ود که این بازار به رشد 

2.2 درصدی برسد. 
این ش��رکت امس��ال به دنبال یک افزایش 10 درصدی 
در ب��ازار آمریکا و همچنین فروش  356 هزار دس��تگاه 
خودرو در اروپا است؛ یعنی  رشد 22.8 درصدی نسبت 
به س��ال 2011.  همچنین کیاموتورز امیدوار اس��ت که 
با عرضه خودروی خانوادگی کوچک  جدید به 

فروش در این منطقه کمک شود.

عنوان بهترین هزینه مالکیت برند تجاری برای کیا موتورز

ثبت یک رکورد باال در زمینه درآمد توسط کیاموتورز
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کیاموتورز بر این باور اس��ت که می تواند بیش از 60.000 
مدل اپتیمای سدان را به تولید خود در کارخانه مونتاژ در 

امریکا اضافه کند .
این خودرو تا کنون فروش بس��یار باالیی داشته است و کیا 
موتورز بر این عقیده  اس��ت که اپتیما و س��ورنتو می تواند 

نیمی از فروش این برند را در سال 2012 تشکیل دهند.
سال گذشته اپتیما و سورنتو حدود 44 درصد فروش کیا 
در امریکا را به خ��ود اختصاص دادند . کیا همچنین قصد 

دارد مدل هیبریدی اپتیما را نیز به زودی ارایه کند .   
همچنان که فروش کیا روند صعودی خود را طی می کن�د 
– با رشد 36 درصدی سال 2011 نسبت به سال 2010- 
این خودروساز کره ای می گوید که از ظرفیت باالی کارخانه 
جورجیا واقع در وس��ت پوینت به منظ��ور افزایش تولید 
اپتیما استفاده خواهد کرد.  با توجه به افزایش سه برابری 
فروش اپتیما در س��ال گذشته در مقایسه با سال 2010، 
این خودرو بیشترین تقاضا را در بین خودروهای کیا داشته 
اس��ت.  سال 2011 نخس��تین سالی بود که به طور کامل 

اپتیمای با طراحی جدید  به فروش گذاشته شد و کیا  84 
ه��زار و 590 دس��تگاه از آن را فروخت.  کیا انتظار دارد تا 
تولید اپتیما را به 60 هزار دستگاه در سال 2012 برساند.

تام الولس، نایب رئیس بخش فروش کیاموتورز آمریکا در 
نمایش��گاه خودرو شیکاگو گفت: » ما انتظار داریم که این 
خودروها )اپتیما و س��ورنتو( پنجاه درصد ظرفیت ما را در 
امریکا پوشش دهند.  اپتیمای سدان و سورنتوی SUV سال 
گذشته 44 درصد فروش کیا را در آمریکا شامل می شدند.  
انتظار می رود که امس��ال در آمری��کا، کیا اپتیما به عنوان 
خودروی ش��ماره یک فروش، سورنتو را پشت سر بگذارد. 
کیا برای برآوردن تقاضاها در س��ال گذش��ته بسیار تالش 
کرد. سخنگوی کیاموتورز  به Automative News گفت 
اگر نتواند پاسخ گوی تقاضاهای آمریکای شمالی باشد، کیا 
اپتیما را از کره وارد می کند. )تمام کیا اپتیماهای هیبریدی 

در کره ساخته می شوند.(
س��ورنتو در دو س��ال اخیر در آمریکا بیش��ترین فروش را 
در بین محصوالت کیا داش��ته اس��ت، اما به نظر می رسد 

که کیا اپتیما امس��ال از آن پیش��ی می گیرد. این شرکت 
امیدوار است که بیش از 100 هزار دستگاه اپتیما در سال 
2012 به فروش برساند که به این ترتیب سومین خودرویی 
می شود که به چنین آماری دست می یابد- کیا 130 هزار 
و 235 دس��تگاه سورنتو و 102 هزار و 267 سول در سال 

2011 در امریکا به فروش رساند.
در کل، در س��ال 2011 کیا 485 ه��زار و 492 خودرو در 
آمریکا فروخت که بیش از 65 درصد از این فروش س��هم 

سورنتو، سول و اپتیما بود.

ش��رکت کیا موتورز اواخر س��ال 2010 سیس��تم کششي 
س��وخت خود ISG )سیستم هوش��مند Stop&Go ( را به 
بازار معرفي نمود. سیس��تمي که به عنوان آپش��ن بر روي 
موتوره��اي 1.7 دیزلي و 1.6 انژکتوري قابل اجرا اس��ت. 
سیس��تم ISG زمان��ي که خ��ودرو متوقف اس��ت موتور را 
خاموش کرده و به محض تعویض دنده دوباره موتور را فعال 
مي کند. این فناوری در حال حاضر بر روي برخي مدل هاي 

خودروي اس��پورتیج ق��رار دارد و موج��ب صرفه جویي در 
مصرف س��وخت مي ش��ود. درحال حاضر چندین فناوری 
نوآورانه دیگر به منظور صرفه جویي در مصرف سوخت روي 
خودرو اس��پورتیج قرار دارد از قبیل نشانه گر باال / پایین بر 
دنده روي کلیه مدل ها دستي و نشانه گر ECO براي تشویق 
به رانندگي اقتصادي در کلیه مدل هاي اتوماتیک و سیستم 

تناوبي مدیریت ذخیره سوخت. 

K9 س��دان فول س��ایز لوکس��ی که با کد KH توس��عه یافته، 

بی ش��ک گامی اس��ت ب��زرگ ب��رای KIA. آقای پیتر ش��ِریِر، 
 مدی��ر دپارتم��ان طراح��ی ای��ن کمپان��ی ک��ره ای و خالق 
Audi TT، اس��تایل K9 را در ح��د و اندازه ه��ای آئودی A8 و 

BMW 7-Series می دان��د. اس��کچ های انتش��ار یافت��ه از این 

محصول هم گواهی هس��تند بر این ادع��ا.  در طراحی دماغه، 
به خص��وص چراغ ه��ا از س��ری GT   5 اله��ام گرفته ش��ده. 
خروجی های جانبی هوا هم مش��ابه نمونه های به کار رفته در 

 KIA محصوالت مازراتی هس��تند. هنوز اطالعاتی از پیش��رانه
K9 منتش��ر نش��ده، ولی می توان انتظار بهره گی��ری از موتور 

V8 جنس��یس و گیربکس 8 س��رعته خودکار در این سدان 

فول س��ایز لوکس را داش��ت. درضمن، کیا در کنار K9 سدان 
لوک��س دیگری را ه��م تحت کد CH توس��عه داده که همزاد 
 جنس��یس بوده و طی چند ماه آینده روان��ه بازار کره جنوبی 

خواهد شد.

افزایش تولید کیا اپتیما در سال 2012

تکنولوژي Stop&Go براي خودرو هاي دو موتوره کیا موتورز

A8 همزاد سنتنیال، رقیب کره ای سری 7 و ،KIA K9
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 کیا موتورز اولین برنامه برندسازي جهاني خود را تحت 
عنوان» از عالیق خود الهام Inspiration بگیرید، کیا 
نیروي ش��گفت انگیز آن را دارد« از اواخر اکتبر 2011 
در اروپا ، برزیل ، اس��ترالیا، خاورمیانه و کره جنوبي آغاز 
نمود.  این کمپین اولین مرحله از استراتژي ارتباطات 
 )Global Brand Communication Strategy GBCS( جهاني
اس��ت که ه��دف آن افزایش آگاهي و درک از هس��ته 
مرک��زي باورهاي کیا  از طری��ق تیزرهاي تلویزیوني و 

رسانه هاي دیجیتال مي باشد.
ه��دف از این کمپین تش��ریح باورهاي کیاس��ت و بر 

همین اس��اس کیا به تازگي باورهاي سه گانه برند خود 
یعنی ماجراجو ، با جرات و توجه به مضامین انس��اني را 
از توسعه پیام مرکزي » ن��یروي شگفت انگ��یز ک��یا«  

منتشر کرده است.
»ماجراج��و« زی��را کی��ا  در حین اینکه به مش��تریان 
قدیمي توجه دارد، براي کس��ب توجه بازارهاي جدید 

دائما در جستجوي نوآوري Innovation است .
»باجرات«، زیرا افرادي که به فعالیت هاي کیا عالقمند 
هس��تند، اف��رادي جاه طلب ، ماجرا ج��و و داراي تفکر 
پیشرو هستند؛ آن ها افرادي هستند که از روش متمایز 

انجام کارهایشان، قابل شناسایي هستند.
» توجه به مضامین انس��اني« ، زی��را کیا  همواره تالش 
مي کند تا  جلوتر از مشتري  راه حل هایي را براي برطرف 

ک��ردن نیاز آنها خلق کند ت��ا زندگي مصرف کنندگان 
خود را تس��هیل نماید.  این باورها ش��الوده و اس��اس 
فعالیت هاي گوناگون بازاریابي کیا در فاز اول س��اختن 
تصویر مستحکم برند در ذهن مشتریانش، مي باشند و 
طراح��ي، کیفیت و ارتقاء فروش در امتداد تصویر برند 

قرار دارند.
در ارتباط با فروش جهاني ، کیا همانند س��ایر برندهاي 
جهاني عمل مي کند .  امس��ال کیا انتظار تحقق فروش 
2.5 میلی��ون دس��تگاه را دارد ، رقمي که بیانگر رش��د 

دوبرابري فروش، نسبت به سال 2010 مي باشد.
در کن��ار عملک��ردPerformance ارزش��مند فروش ، 
ارزش برند کیا در سال 2011 به طور معناداري افزایش 
یافت .  در سال 2011 ارزش برند کیا که سالیانه توسط 

با آغاز كمپین  » از عاليق خود الهام بگیريد « 

برند كیا وارد مرحله ي جديدي شد
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مش��اوران اینتر برند محاسبه مي شود، 2.7 میلیارد دالر 
اعالم ش��د، رقمي که نسبت به سال 2010 ، 55درصد 
رشد را نش��ان مي دهد. این رشد چشمگیر از میانگین 
رش��د 100 برند جهاني برت��ر )میانگین 2.6درصد(  و 
همه برندهاي خودروس��ازي ) 8.1درص��د( عبور کرده 

است. 
  استراتژي هسته اي رقابتي

کی��ا همچنی��ن دریافته اس��ت ک��ه تعداد زی��ادي از 
روزنامه ن��گاران و افکار عمومي هس��تند که با برند کیا 

آش��نایي دارند و ممکن اس��ت اطالعات و نگرش هاي 
منسوخ شده اي نسبت به این برند و محصوالتش داشته 
باش��ند.  به همین منظور در طول سه سال ، استراتژي 
ارتباط��ات جهاني کیا بر اس��اس تمرکز ب��ر روي افراد 
زنده دلyoung-at-hearts طراحي شده اند و ماهیت 
برجس��ته برند کیا را از سایر رقبایش مشخص مي کند. 
هدف اس��تقرار فعالیت هاي بازاریابي یکس��ان است ،که 
پی��ام واحد را به جهان عرضه کرده و افزایش فروش در 

سطح جهاني را به ارمغان مي آورد.
در مرکز هدف کمپی��ن » از عالیق خود الهام بگیرید« 
اف��رادي قرار دارند که مش��تاق  تجربه ک��ردن دنیاي 
اطراف خود هس��تند  و هر روز از زندگیشان با اشتیاق 
کس��ب ماجراجویي هاي طبیعي، س��پري مي شود. این 
اولین کمپین کیا اس��ت که پیامش از طریق تیزرهاي 
تلویزیوني و ش��بکه هاي اجتماعي نظیر   

منتشر مي شود.
به عالوه در مقیاس س��نتي وسیع تر انعکاس رسانه اي، 
ک��ی��ا در  ت��جرب����ه دیجیت��ال  براي خل��ق رابطه 
 Participation عمیق تر با مش��تریان خود مش��ارکت
داش��ته اس��ت. این کمپین هم راس��تا با پی��ام مرکزي  

تیزرهاي تلویزیوني است.
همكاري برند كيا با شبكه اجتماعي  
کمپی��ن مجازي کیا در 3 فاز در صفحه  
کی��ا اجرا ش��د؛  ای��ن طرح ش��امل نظر س��نجي هاي 
مج��ازي ، فعالیت هاي مس��ئولیت اجتماعي و س��اخت 

فیلم هاي مشارکتي با اس��تفاده از تکنولوژي هاي نوین 
بود.  همچنین کیا براي نزدیکي بیش��تر به مش��تریان  
کمپین مجازي خود را  به 7 زبان زنده دنیا ) انگلیس��ي 
فرانس��ه ، آلماني ، ایتالیایي ، اسپانیایي، پرتغالي و عربي ( 
طراحي کرد تا با  استفاده از قدرت شبکه هاي اجتماعي 
اینترنت��ي، کمپین » از عالیق خ��ود الهام بگیرید، کیا 

نیروي شگفت انگیز آن را دارد.« را اجرا نماید.
 در مركز كمپين مجازي

در کمپی��ن مج��ازي ب��ا تمرک��ز روي کلی��د الی��ک 

، ک��ه یک��ي از آیکون هاي قاب��ل توجه 
امروزه اینترنت اس��ت ، اجزاي کمپین براي مش��ارکت 
بیش��تر مش��تریان و همچنین پي بردن به اینکه آن ها 

واقعا به چه موضوعاتي عالقمند هستند، طراحي شد.
ب��ا آغاز فعالیت مجازی کیاموتورز، صفحه هواداران کیا 
، شروع به اجرای برنامه هاي ساده اي  در 
همچون پرس��یدن س��واالتي اجتماعي مانند :»حدس 
بزنید نادال به چه چیزي عالقمند است ؟« کرده است. 
کی��ا در هر س��ري دو نفر برنده را از می��ان افرادي که 

Selection پاس��خ هاي صحیح تري م��ي دادند انتخاب
می کرد که هدیه آنها بلیط س��فر به استرالیا و مشاهده 

بازي هاي تنیس از نزدیک بود.
دومی��ن بخ��ش از کمپین مج��ازي کیا ، تی��م جهاني 
مس��ئولیت اجتماع��ي کی��ا بود ک��ه نقش ب��اال بردن 
می��زان آگاهي درم��ورد تعه��دات Obligations برند 
کیا نس��بت به حمای��ت از محیط زیس��ت از طریق به 
اش��تراک گذاش��تن ارزش ه��اي برند میان ه��وادارن 
کی��ا در فیس بوک مي باش��د.  برنامه » کی��ا حفاظت از 
محیط زیست را دوست دارد« از طرفداران کیا مي خواهد 
که در کنار عکس هاي پروفایلش��ان یک نشانه مبنی بر 
حمایت از محیط زیس��ت نصب کنن��د .  به موازات آن 
کیا خودروهاي خود را به س��ازمان ها، جهت تالش هاي 
بشردوستانه به کشورهاي در حال توسعه اهدا مي کند.

کیا سومین بخش کمپین خود را که  ساخت فیلم هاي 
مش��ارکتي بود در به اجرا درآورده است، 
در آن ها از کاربران خواسته مي شود تا محتواي داستان 
را کنترل نمایند و آن را بر اس��اس آنچه که مي خواهند 
تکمیل کنند. سپس داستان سکانس به سکانس توسط 
آژانس تحقیقاتي کیا » البراتوار کیا« تحلیل مي ش��ود و 
محققان، کلیه داده هاي حاصل از عالیق و س��لیقه هاي 
کاربران را  در مورد  طراحي و کیفیت تحلیل مي کنند.  
برنامه کمپی��ن مجازي کیا در س��ال 2012 نیز ادامه 

خواهد داشت . 

برنامه  برند سازي كيا در سال 2012
درحال حاض��ر کیا درحال برنامه ری��زي جهت دومین 
کمپین جهاني خود را در سال 2012  مي باشد. هدف  
اصل��ي ای��ن برنامه » تمرک��ز روي باوره��ا و همچنین 

رضایتمندي بیشتر مشتریانش است.«
فعالیت هاي بازاریابي نوآورانه ، خالقانه Creative و ساده 
که با حداکثر کردن اثر بخشي آن  در کشورهایي چون 
 روس��یه  و چین از طریق نمایشگاه ها، گسترش خواهد

 یافت .
همچنی��ن فعالیت ه��اي بازاریابي نیز در س��ال 2013 
ادامه خواهند داشت و سومین کمپین جهاني بازاریابي 

کیا در سال 2013 آغاز خواهد شد.

درح�ال حاضر کی�ا درحال 
برنامه ریزي جهت  دومین 
کمپی�ن جهاني خ�ود را در 
س�ال 2012  م�ي باش�د. 
تمرک�ز اصلي ای�ن برنامه 
» ت��مرک�ز روي باوره�ا و 
رض�ایتمندي  همچ��نی�ن 
بیشتر مش�تریانش است.«

ماجراجو
با جرات توجه به مضامین انسانی

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله
2001



پیک اطلس    شماره بیستم  ،  اسفند 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

7

 عاملیت 224 )موس��وي( طي مراسم افتتاحیه اي که 
روز پنجشنبه 1390/11/13 با حضور نماینده محترم 
مجلس ش��ورای اس��المی شهرس��تان آمل و شهردار 
محترم این شهرس��تان به همراه مدیران ارشد شرکت 
اطلس خودرو، رس��ما فعالیت خود را در این شهر آغاز 
ک��رد.  همزمان ب��ا روز افتتاحیه این عاملیت، آمل که 
در روزهاي پیش��ین آب و هوایي معتدل را پشت سر 

گذاشته بود، طوفان بي سابقه اي را به خود دید. 
عاملی��ت مج��از 224 ش��رکت اطلس خ��ودرو تماما 
مطاب��ق با اص��ول و آخری��ن اس��تانداردهاي جهاني 
ش��رکت کیاموت��ورز  )red Cube( بن��ا ش��ده و 
مش��تریان آن از بهتری��ن خدم��ات در زمینه فروش 
و خدم��ات پس از ف��روش خودروهاي کی��ا بهره مند 

خواهند بود.
 در مراسم افتتاحيه چه گذشت

در ای��ن مراس��م که قائ��م مقام مدیر عامل  ش��رکت 
اطلس خ��ودرو، مع��اون اجرایی، مدیر ف��روش، مدیر 
خدمات پ��س از ف��روش، مدی��ر ق��طع��ات یدکی، 
مدی��ر مالی و اداری، مدیر منابع انس��انی و جانش��ین 
مدیر بازاریابی شرکت اطلس خودرو و همچنین آقای 
دکتر»یوسفیان« نماینده محترم مردم آمل در مجلس 
ش��ورای اس��المی و آقای مهندس »امیرس��لیمانی« 
ش��هردار محترم شهرس��تان آمل، مس��ووالن نهادها، 
ادارات و بانک ه��ا حض��ور داش��تند، در ابتدا مجتبی 
موسوي، مدیر عاملیت 224 ضمن عرض  خیرمقدم به 
حاضرین از آغاز فعالیت به عنوان عاملیت مجاز شرکت 
اطلس خودرو، ابراز خرسندي نمود. ایشان استعانت از 
خداوند متعال را سرلوحه کوشش پرسنل مجرب این 
نمایندگی در جهت ارائه خدماتي در ش��أن مشتریان 

با افتتاح عامليت 
 224 آمل طوفاني 

 در اين شهر
 به پا شد!

کیا موتورز قرار داد.
همچنین آقاي موسوي اشاره کرد: » امیدواریم با افتتاح 
این عاملیت پاسخگوي تمام سلیقه های موجود در نظر 

همشهری ها و هم استانی های عزیز باشیم«. 
در ادام��ه این مراس��م قائم مقام مدیر عام��ل، ضمن ابزار 
خوش��حالی از حضور در جمع گرم و صمیمی مردم شهر 
آم��ل و مجموعه هم��کاران این عاملیت، هدف ش��رکت 
اطلس خودرو را گسترش شبکه فعال و قدرتمند در حوزه 
ارائه خدمات بهتر به مش��تریان و جلب رضایت آنها اعالم 
کرد؛  آقای مهندس »محمد گرامی« در ادامه صحبت هاي 
خود عنوان کرد: »از افتخارات هر شخص در زندگی داشتن 
خانواده خوب و مستحکم است  و ورود عاملیت 224 موسوي 
موجب افتخار بیشتر خانواده بزرگ اطلس خودرو مي باشد.«  
ایش��ان به گزارش عملکرد اطلس خودرو به عنوان نماینده 
رس��مي کیاموتورز در ایران اش��اره کرد  و در ادامه یادآور 
شد اکنون قریب به 4 سال از فعالیت شرکت اطلس خودرو 
در ایران می گذرد و این ش��رکت از سال 86 با خودروهای 
سورنتو و س��راتو فروش خودروهای وارداتی کیاموتورز در 
ایران آغاز ش��د.  قبل از آن نیز محص��والت کیا موتورز به 
ص��ورت CKd و یا مونتاژ در ایران، با مدل های پراید و ریو 
ارائه می شد و برای بار اول بود که خودروها به صورت ساخت 
کامل از کره جنوبی به ایران می آمد که الحمدا... با گذشت 
زمان و فعالیت های سخت همکاران و بقیه اعضای محترم 
خانوده اطلس خودرو که در سراسر کشور وقت و انرژی خود 
را صرف کرده ان��د، این برند جهاني به برندي قدرتمند در 
بازار مبدل شد. اگرچه شروع فعالیت بسیار دشوار بود اما با 
استقبال خوبی که از خودروهای کیا شد در همان سال دوم 
فعالیتش، برند کیاموتورز به دومین واردکننده خودروهای 
خارجی در ایران تبدیل شد و توانست به جایگاهی محکم 
در کشور دست پیدا کند. در حال حاضر شرکت کیاموتورز 
رتبه پنجم تولید خودرو را در دنیا داراس��ت و پیش بینی 
این ش��رکت در 5 سال آینده، رسیدن به رتبه باالتر است 
که این افتخار مگر با همکاری و دوستی عاملیت های این 
کمپاني عظیم در سراس��ر دنیا میسر نخواهد بود. در حال 
حاضر بیش از 172 کشور در دنیا، خودروهای کیا را عرضه 
می کنند.  این شرکت  با داشتن بالغ بر 40.000 کارمند به 
عنوان یک شبکه انساني در حال توسعه و با هدف دستیابي 
به برتري و کمال براي مشتري هاي خود در سراسر جهان 
و با یک هدف و آن هم جلب رضایت مش��تری و قدرت در 

حوزه خدمات پس از فروش فعالیت مي کند.
ایشان با تش��کر از آقای موسوی و زحمات ایشان افزود: 

ای��ن عاملیت، اولی��ن عاملیت در ایران اس��ت که تماما 
مطابق با اس��تانداردهاي سال 2011 کیاموتورز بنا شده 
و مسلما الگویی برای دیگر نمایندگی های اطلس خودرو 
اس��ت و همچنین موجب افتخ��ار خانواده اطلس خودرو 
اس��ت که از امروز آقای موس��وی به عنوان عضو جدید 
این خانواده معرفی می شوند و رسالت مهم حفظ و ارتقاء 
رضایت مشتری در این استان و این شهر به ایشان واگذار 
می ش��ود. در ادمه لوح تقدیری به رسم یادبود افتتاحیه 

این عاملیت به جناب آقای موسوی اعطا شد.
س��پس معاونت اجرایی مجموعه اطلس خودرو در جمع 
میهمان��ان اظهار داش��ت: ش��رکت کیاموتورز در س��ال 
2011 فروش 2.5 میلیون دستگاه را تجربه کرد ، رقمي 
که بیانگر رش��د دو برابري فروش نسبت به سال 2010 
مي باشد و در کنار عملکرد ارزشمند فروش ، ارزش برند 
کیا به طور معناداري افزایش یافته اس��ت. در این سال 
ارزش برند کیا که س��الیانه توسط مش��اوران اینتر برند 
محاس��به مي ش��ود، 2.7 میلیارد دالر اعالم شد، رقمي 
که نس��بت به س��ال 2010 ، 55 درصد رش��د را نشان 
مي دهد. این رش��د چش��مگیر از میانگین رش��د 100 
برند جهاني برت��ر میانگین )2.6درصد( و همه برندهاي 

خ��ودروسازي )8.1درصد( عبور کرده است.

در اس��تانداردهای 2011 تمام��ی م��واردی که در این 
نمایندگی مش��اهده می ش��ود اع��م از رن��گ دیوارها. 
نورپردازی های س��قف. نوع کاشی های استفاده شده در 
کف و نوع برش های آن ه��ا،. محل قرارگیری خودروها، 
جایگاه ه��ا و حتی نوع چمن کاری که برای فضای س��بز 
استفاده می شود رعایت و مشخص شده است. هدف این 
است که در سراسر دنیا مشتری به هر عاملیت کیاموتورز 
که مراجعه می کند، این یکپارچگي را مشاهده کند.  ما 
خوش��حالیم که جز اولین کش��ورها هستیم که عاملیت 
خ��ود را بر طبق اس��تاندارد 2011 کیاموتورز راه اندازي 
کرده ای��م و با ثبت اطالعات این عاملیت در وب س��ایت 
ش��رکت کیاموتورز سبب ارتقا امتیاز ایران در خاورمیانه 

شده ایم.
در ادام��ه ای��ن افتتاحیه دکت��ر »یوس��فیان« نماینده 
محترم مردم آمل در مجلس شورای اسالمی نیز با ابراز 
خرسندی از افتتاح نمایندگی کیاموتورز آن را موفقیتی 
بزرگ برای این عاملیت و همشهریان آملی دانست و برای 
آقای موس��وی و همکاران آن مجموعه، آرزوی موفقیت 
و بهروزی نمود. همچنین مهندس»احمد امیرسلیمانی« 
شهردار محترم آمل نیز با عرض تبریک و خسته نباشید 
به آقای موس��وی برای ایش��ان و مجموعه پر تالش��ش 
تداوم این موفقیت ها را آرزو نمودند.  در پایان »مجتبی 
موس��وی« مدیریت نمایندگی کیاموتورز در شهرستان 
آمل، ضمن تش��کر از تمامی مهندسین و تکنسین ها و 
پرسنل محترم شرکت اطلس خودرو، از همه عزیزانی که 
در رسیدن به این مهم از ابتدای احداث نمایندگی تا به 
امروز، ایش��ان را در س��اخت و بهره برداری یاری دادند، 

نهایت سپاسگزاری و قدردانی را نمودند.

6

عاملیت مجاز 224 ش�رکت 
اطلس خودرو تماما مطابق با 
اصول و آخرین استانداردهاي 
جهان�ي ش�رکت کیاموت�ورز  
و  ش�ده  بن�ا   )Red Cube(

بهتری�ن  از  آن  مش�تریان 
خدم�ات در زمین�ه ف�روش 
و خدم�ات پ�س از ف�روش 
بهره من�د  کی�ا  خودروه�اي 

خواهند بود
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سکوت
فقط ب�راي يک دقیقه 

س��اکت باش��ید! فقط براي یک دقیقه به جه��ان اطراف خود 
گ��وش دهی��د. نفس بکش��ید و س��عي کنید پیرام��ون خود را 
احس��اس کنید. به افکار خود گوش دهی��د و به جزئیات محیط 

بنگرید. از سکوت خود آرامش Peace بگیرید.
در جهان مدرن امروز، فعالیت و تکاپو، جزء الینفک زندگي است. 

اگر این فعالیت ها در جسم مان نباشد، حداقل در ذهن ما وجود دارد. 
م��ا تمام روز عجله مي کنیم، کار انج��ام مي دهیم، حرف مي زنیم، پیام 

مي فرستیم و پیام مي خوانیم. 
بیشتر روز را بیداریم و همیشه با دیگران در ارتباطیم. اغلب اوقات سطحي 
فکر مي کنیم و حرف مي زنیم. کانال عوض کردن هاي س��ریع هنگام تماشاي 
تلویزیون؛ گوش دادن نصفه نیمه موزیک ها و رفتن به آهنگ بعدي؛ هیچ کدام 
آرامش ما را تامین نمي کنند و دیگر وقتي براي سکوت و آرامش باقي نمي ماند. 

متاسفانه اغلب ما، زمان را براي تفکر Thinking و تعمق در موضوعات، براي دیدن و 
ش��نیدن از دست مي دهیم و تمام فعالیت هایی که انجام مي دهیم، در نهایت به ضررمان 

تمام مي شوند. 
مي دانیم فعالیت همه ما درون اجتماع اهمیت بسیار دارد. فعالیت کم، قضاوت هاي منفي دیگران 
را در پي دارد که معموالً آن را تنبلي تفس��یر مي کنند. با این همه گاهي اوقات فعالیت بیش از حد، 

حتي از زندگي نباتي هم بدتر است. 
مي توانی��د ب��ا عجله این طرف و آن طرف بدوید؛ صدایتان را بلند کنید و عصباني باش��ید. اگر این روش را 
در پیش گیرید، در بهترین حالت هم هیچ کاري از پیش نخواهید برد. ش��اید اگر یک گوش��ه مي نشستید 

بهتر بود.
بیایید یک دقیقه را به فکر کردن درباره نحوه س��پري کردن روزهایمان اختصاص دهیم. سرکار، بعد 

از کار، هنگام آماده شدن براي کار، بعد از ظهرها و آخر هفته ها.
یک دقیقه خود را آرام کنید. س��اکت باشید و به کارهایي که باید انجام دهید فکر نکنید. 
به کارهایي که قبال انجام داده اید هم فکر نکنید. دقیقه اي را در زمان حال س��پري 

کنید.
بعد از یک یا دو دقیقه انجام دادن این کار، به زندگیتان بیاندیش��ید؛ به این 
که دوس��ت دارید زندگیتان چگ���ونه باش��د. زن��دگي با کاره��اي کمتر را 
تصور Imagination کنید ؛ زندگي اي با عجله کمتر، پایداري بیش��تر، تفکر، 

تعمق و آرامش.
ح��اال همانطور که تصور کردید، باش��ید. این کار در عمل بس��یار س��اده 
اس��ت. فقط براي مدت کوتاهی از روز، از حرکت دست بکشید و ساکت 
باشید. وقتي احساس مي کن��ید دارید خ���یلي تند م�ي روی��د، ی��ک 

ن�ف��س ع��میق deep breath آرامتان مي کند. 
در مدتي که براي س��کوت ص��رف مي کنید، در زمان حال باش��ید. به 
جاي این که منتظر اتفاقاتي که در آینده مي افتند باش��ید، رویدادهاي 

اطرافتان را دریابید. 
پس اولین گام خود را به س��وي بهره وري، با چش��یدن مزه س��کوت 

بردارید. این گنجي است که در دسترس همه ما است.

منبع: 

Babauta, l. )2009(. Be Still, Just for a moment 
www. Zenhabits.net. 

گردآوری و ترجمه: مريم مللی- کارشناس منابع انسانی )روانشناس(
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 »اس��تیو وود«، مدیر ارش��د تنیس استرالیا پیش از 
آغاز مس��ابقات اپن اس��ترالیا از ای��نک��ه بار دیگ��ر 
ناوگان Fleet خودروه��ای کیاموتورز را در برگزاری 
موث��ر این تورنمنت در اختیار دارند ابراز خرس��ندی 
کرد. او در س��خنانش به این موضوع اش��اره کرد که 
جابه جا کردن تمام بازیکنان، مس��ئوالن، رس��انه ها و 
کارمندان یک عملیات لجس��تیکی بزرگ است . کیا 
حامي ما در این عملیات است و هیچ چیز در جریان 
برگزاري این مسابقات، آرامش بخش تر از این نیست 

که ما چنین پشتیباني داریم. 
امسال ناوگان خودرویی حاضر در محل- خودروهای 
کارناوال، کیا س��دونا، CUVهای سورنتور، سدان های 
اپتیم��ا و ریوی جدید و مدل های هاچ بک- بازیکنان،  
مس��ئوالن  و اش��خاص مهم)VIPه��ا( را در اولی��ن 

تورنمنت گراند اس��لم سال ج�ا به جا کرد. 
»س��ی. دبلیو. کیم«، رییس و مدیر ارشد کیا موتورز 
اس��ترالیا، نی��ز گفت: ما ب�����ه عن����وان حام���ی 
پرافتخار Proud مس��ابقات اپن، از این که توانستیم 
نقشمان را با مهیا نمودن حمل و نقلی راحت، مدرن 
و مطمئ��ن ب��رای بازیکن��ان و ش��رکت کنندگان در 
جریان بازی ها ایفا کنیم، بسیار خرسندیم«.  ناوگان 
کیا توس��ط 215 راننده آموزش دیده هدایت شد که 
بیش از 400 هزار کیلومتر را در بیش از هزاران سفر، 

در طول این مسابقات پیمودند.
ع��الوه بر تهیه خودروها، برنامه ه��اي تعاملي مربوط 
ب��ه طرف��داران نیز به مدت ش��ش س��ال اس��ت که 
توس��ط کیا برگ��زار می ش��ود.  ه��ر روز خالق ترین 
ف��رد در انتخ��اب لب��اس ی��ا رنگ آمیزی چه��ره به 
عن��وان  ه��وادار روز)the Fan of the day( کی��ا 
انتخاب ش��د و ب��ر روی پرده های غ��ول پیکری که 
در راد الور آرن�ا )rod laver Arena( قرار داش��تند 

به نمایش درآمد؛  سپس برای به دست آوردن عنوان 
 )the Fan of the Tournament(هوادار تورنمن��ت
در رای گیری آنالین بر روی وب س��ایت اپن استرالیا 
)www.australianopen.com ( قرار گرفتند. جوایز 
هر کدام از برندگان عنوان ه���وادار روز یک دوربین 
عکاس��ی بود؛ همچنین آنها وارد لیس��ت ه��واداران 
اپ����ن 2012 اس�����ترالی���ا ش����دند و ب����رای 
دریافت ج��ای��زه ب�����زرگ Grand prize که یک 

تلویزیون lCd است رقابت کردند.
مدیر ارشد تنیس اس��ترالیا از این همکاری طوالنی 

مدت با کیاموتورز به عنوان حامی اصلی این مسابقات 
ابراز خرس��ندی ک��رد و افزود» انتق��ال و جا به جایی 
بازیکنان و مسئوالن در اطراف ملبورن، ناوگان کیا را 
به شدت در شور و هیجانی که مسابقات اپن استرالیا 
برای ش��هر ملبورن به ارمغان آورده، سهیم می سازد. 
ع��الوه بر این، طرفداران از مس��ابقات و فعالیت های 
جدی��د کیا هم در ملب��ورن پارک و هم در مراس��م 
زن��ده)live Site( می��دان ف��د)Fed Square( لذت 

می برند«.  
مراسم زنده کیا به هواداران امکان تماشای تورنمنت 
را در ملب��ورن داد.  به عالوه کیا میزبان فعالیت هایی 
بود، که در خیمه ای در زمین بیضی شکل گراند اسلم 
برپا ش��د و شامل  یک نمایش��گاه از خودروهای کیا 
و س��ایر فعالیت های تبلیغاتی می ش��د که تجربیات 
برن��د کیا را برای ش��رکت کنندگان ارائه می داد.  کیا 
همچنی��ن به حمای��ت تنیس آمات��وری )پایه ای( از 
طریق مس��ابقات اپن اس��ترالیایی آمات��وری کیا که 
در هفته دوم این مس��ابقات برگزار می ش��ود، ادامه 
می ده��د.  از طریق مس��ابقات تنیس اس��ترالیا، کیا 
برنام��ه آموزش ت��ازه واردها را نیز ب��ه منظور کمک 
 Generations به ش��ناخت و پیش��رفت نس��ل های
آینده ستارگان این مسابقات، حمایت می کند. طبق 
گفته های سی. دبلیو .کیم  اپن آماتور استرالیا نمایانگر 
هوی��ت برند کیا به عن��وان یک برند انس��ان محور، 
باجرات و ماجراجو اس��ت. این یک موقعیت و شانس 
برای بازیکنان جوان است تا در این ماهیت از طریق 
رقابت با واجدین ش��رایط از 17 کشور سهیم شوند. 
شایان ذکر اس��ت رافائل نادال، سفیر برند کیاموتورز 

عنوان دوم این مسابقات را از آن خود کرد.

 مسابقات

  با خودروهای کيا

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله
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گرد آوري و ترجمه : كاوه امیری معزی- كارشناس فروش

Philstar, Philippines: منبع

آیا تا به حال توجه کرده اید؟ کیاموتورز تغییر کرده است 
و قطعا نمي توانید پاسخ منفي بدهید.

 decision در شرایط کنوني، کمپاني کیا موتورز تصمیم
گرفته اس��ت با دیدي فراتر از قبل پی��ش رود و این کار 
را با جذب فوق العاده مش��تریان و افزایش فروش به انجام 
رسانده است و این سند نشانه اي از رشد برند کیا در یکي 
از مهمترین دوره هاي تاریخچه آن و با ارائه نس��ل چهارم 

کیا ریو مي باشد.
کلمات مدرن، اس��پرت و پویا دقیقا کلماتي مناسب براي 
توصیف ریوي جدید مي باش��د. در هم��ان نگاه اول نمي 
ت��وان بدنه قوي، عضالني و تراش��یده ری��و به همراه جلو 
پنجره خاص آن که نماد جدیدي از کیا اس��ت را نادیده 
گرفت. مطمئنا طراحي قس��مت جلوي ریوي جدید همه 
ویژگي هارا داراس��ت جز حالت خجالتي بودن. فرم س��پر 
جلو و برگیر زیرین آن نمادي اس��ت از هویت خانوادگي 

محصوالت کیا، در حالی که فرم کوپه مانند خط س��قف 
به طور چش��م گیری با سپر حجیم و قدرتمند عقبی آن 

در تضاد است.
آنطور که »نیک رید« از کیای استرالیا گفته است: »نسل 
چه��ارم ک��یا ری���و ن���ه ی��ک س��یر تک��املي بل��که 
انق���البي revolutionary براي آن محس��وب مي شود 
و این همه را مدیون »ماس��یمو فراس��ال« رئیس طراحي 
پایگاه طراحي کیا در کالیفرنیا مي باشد که ریو را طراحی 
ک��رده اس��ت، ریویی که س��فیر کیا و قهرم��ان این برند 

محسوب می شود.
 من به صورتي ش��فاف ب��ه یاد دارم که فراس��ال، چگونه 
این ریوي جدید را هنگام س��خنراني خود در این مراسم 
توصی��ف کرد. او گف��ت: » ریو فرم��ي تهاجمي، حجمي 
فش��رده ، بدنه اي الغر و عضالن��ي Muscular دارد «.  وی 
همچنین خاطر نش��ان کرد که وي قصد کپي کردن این 
طراحي را براي مدل هاي مختلف کیا ندارد ولي در عوض، 
خواهان یک هویت منحصر به فرد براي آن است و این در 
حالي است که ریو هویت خود را به عنوان یکي از اعضاي 

خانواده کیا حفظ کرده باشد.
کیا ریوي جدید عزم و تصمیم کمپاني کیا را برای 2.345 
میلی��ون فروش در سراس��ر جهان تا آخر س��ال راهبری 
می کند. همگام با این، تعداد بیش��تري از اس��ترالیایي ها 
ذهنیت خ��ود را درباره برند کیا ع��وض مي کنند و براي 

اولین بار دید جدي تري به برند کیا دارند.
کیا ریوي جدید 20 میلیمتر طویل تر، 25 میلیمتر پهن تر 

و 15 میلیمتر پایین تر از نسل قبلي خود است.        
همچنی��ن فاصله بین محور جلو و محور عقب اتومبیل به 
اندازه 2570 میلي متر  افزایش یافته و این باعث افزایش 
فض��ا ب��راي مس��افران Passengers و افزایش ظرفیت 
صندوق عقب ش��ده است. تعادلي که بین کابین و فاصله 
بین دو محور و تناس��ب کلي که در این ماش��ین پنج در 
وج��ود دارد، باعث برتري این اتومبی��ل بین خودروهاي 

هم رده مسافري سبک خود شده است.
هیچ وق��ت زمان��ی را که ب��ا ریو در حومه ش��هر رانندگی 
می کردم و از پنجره های بزرگ آن به تماش��ا و تحس��ین 
چراگاه ه��ا و مناظ��ر خارج��ی  می پرداخت��م، فرام��وش 

ب�زودي ب�ا نس�ل چه�ارم کي�ا ري�و
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نمی کن��م. صحنه های��ی که مرا ب��ه یاد ش��ایر )ایالتی در 
انگلیس( می انداخت. 

جاده هاي اس��ترالیا مکان بس��یار عالي و مناس��بي براي 
آزمایش اتومبیل هاي جدید مي باش��ند، نه تنها این کشور 
داراي مجموعه ای از جاده هایي با پستي و بلندي و چاله و 
زیگزاگي است بلکه رانندگان با عوامل غیر منتظره ای چون 
جریان های کوچکی از آب، همچون جویبارها یی در امتداد 
جاده روبرو می ش��وند.  ش��ایان ذکر است که ایستگاه هاي 
بنزین از هم فاصله بس��یاري دارند و مطمئنا ش��ما نیاز به 
خودروی��ی با انعطاف پذیری باال ب��رای رانندگی در چنین 

مکان هایی دارید.
کیا ریوي جدی��د با موت��ور Gamma GdI( 1.6( موتور 
تزریق مستقیم بنزینی، در عملکرد خود موفق بوده است.  
این موتور کوچک ترین موتوري است که کیا تا کنون از آن 
بهره برده اس��ت. این موتور Engine توانایي رس��یدن به 
حد اکثر 190 کیلومتر در س��اعت را دارا است، همچنین 
مجه��ز به سیس��تم کم کننده اصطکاک Friction اس��ت 
و سیس��تم تنظیم س��وپاپ هاي آن موجب بهینه س��ازي 

عملکرد موتور و همچنین کاهش مصرف بنزین مي شود.
همان ط��ور ک��ه از میان تپه هاي بس��یار عبور و به س��وي 
اتوب�ان هاي اس��ترالیا پیش��روي می کردیم، فکر اینکه که 
داخل اتومبیلي هس��تیم که تمام استانداردهاي ایمني را 
گذرانده اس��ت بس��یار دلنش��ین بود.  این اتومبیل مجهز 
  EBA ، )کنت��رل تعادلي پای��داري(ESC ب�ه سیس��تم هاي
)ت��رم���ز ض����روري(، HAC )کنت��رل کمکی اس��تارت 
س��رب��االیی(،EBF )ت��وزی��ع نیروی ترمز الکترونیکی( و

ABS )ترمز ضدقفل( مي باش��د. البته این ها تنها تعدادی 

از امکان��ات این خودرو می باش��د. نکته قاب��ل توجه دیگر 
 این که ریو سی�س��تم تثبی�ت س��رعت��ي دارد ک��ه روي

 ف�رمان steering wheel تعبیه شده است.
به عالوه سیس��تم چندرسانه ای ریو شما را همیشه راضی 
نگه می دارد. این خودرو داراي دستگاه پخش Cd سازگار 
با MP3، صدای فراگیر مجازی و بلندگوهای جلویی است 
و داراي کاب��ل USB  و AUXIlIAry  و اتصاالت IPOd  و

 ،SdVC و قابلیت تنظیم صدا با سرعت به نام Bluetooth

است. 

بای��د صادقان��ه بگویم که فکر مي کنم آنق��در از  رانندگی 
ب��ا ری��وی جدی��د در مناظر مختل��ف لذت ب��رده بودیم 
ک��ه یادم��ان رف��ت کت��اب راهنما را ن��گاه کنی��م و گم 
ش��دیم! س��رانجام راه خود را پیدا کردی��م، هرچند جزو 
ش��رکت کنندگاني بودیم که آخر از همه ملیت هاي دیگر 
 به خط پایان رسی��دیم.  وق�ت نش�ناسي م��ا اح�س��اس 
ب��ي ربط��ي irrelevant در آن زمان بود چ��ون ما هنوز 
مشغول اندیشیدن به این موضوع بودیم که کیا ریو داراي 
کنترل تعادلي بس��ی�ار مناسب و سی�ستم ب�رت��ر »اکو« 

مي باشد.
از لح��اظ اس��تراتژیکي کیا ریو، ط��وري طراحي و تکامل 
یافته که به عنوان یک رقیب سرسخت در رده خودروهای 

سواري سبک به حساب مي آید. 
 آخرین مدل کیا ریوکه به خانواده کیا اضافه ش��ده است 

قرار است تا ژانویه 2012 روانه فیلیپین شود.

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله
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تعریف
منظ��ور از روابط درون س��ازمانی توضیح نظ��م و مقررات 
علمی حاکم بر آن سازمان است که ما را در شناخت درک 
صحی��ح روابط ، توضیح ، پیش بینی و کنترل رفتار افراد آن 

مجموعه کمک می نماید. 
• هدف از این بررس��ی، مطالعه روابط شخصی افراد درون 
آن سازمان می باشد و هیچ ارتباطی با عملکرد آن سازمان 

ندارد.
• این مطالعه بیانگر رفتار افراد در آن س��ازمان و نیز روابط 

آن ها در کارهای دسته جمعی می باشد.
•ه��دف و منظ��ور از مطالعه عملکرد افراد، دس��ت یابی به 
عواملی اس��ت که موجب تحرک بیش از پیش فرد و گروه 
در محیط کار بوده و کارایی س��ازمان وابس��ته را افزایش 

می دهد. 
•تحقی��ق و مطالعه در مورد عملک��رد افراد هر روز بیش از 
پی��ش مورد توجه قرار می گیرد. منظور از به کارگیری این 
شیوه، قرار دادن ابزار و اطالعات مناسب در اختیار مدیران 
براي انتخ��اب،  آموزش و به وجود آوردن فضاي مناس��ب 
براي کارکنان است، به نحوي که حداکثر سود Benefit را 
هم براي خود شخص و هم براي سازمان به ارمغان بیاورد. 
•به طور کلی رفتار و روابط س��ازمانی نمایانگر تاثیر پذیری 
کارکن��ان از محی��ط کاری خود و بالعک��س تاثیر آنان بر 

محیط کاري می باشد. 
 تجزیه و تحليل گروه ها

چنانچه بخواهیم تحلیل درس��تی از گ��روه عرضه نماییم 
می بایس��ت تمرکز Focus خود را بر مطالعه رفتار و روابط 
آن��ان در گروه ها یعن��ی درجه تحریک پذی��ری،  برخورد و 
تضاده��ای گروه��ی و فراگروه��ی آنان و نیز هم بس��تگی 
رهبری و ریاس��ت طلبی،  قدرت طلب��ی،  نفوذ و ارتباطات 

داخلی افراد و روابط سازمانی آنان قرار دهیم. 
تحليل فردی كاركنان

مطالبی که می بایست در تحلیل شخصی افراد مورد توجه 
ق��رار داد قدرت یادگیری،  ق��وه ادراک، خالقیت، انگیزه و 
ش��خصیت ف��ردی و قابلیت تغیی��ر و جابجایی در محیط 
کار، انجام وظیفه، رفتارهای هماهنگ و یا انحرافی آنان و 

اعتقادات و اصول اخالقی فرد می باشد.
 تحليل تشكيالت سازمانی

در تحلیل و بررس��ی تشکیالت س��ازمانی عوامل زیر حائز 
اهمیت بوده و توجه به آن ها ضروری است:  فرهنگ اداری 
و س��ازمانی، زیر س��اخت های س��ازمانی، تن��وع فرهنگی، 
هم��کاری و بالعک��س برخ��ورد و تضاد اف��راد، تحوالت و 

تغییرات، تکنولوژی و عوامل موثر خارجی بر محیط کار.
گرایش ه��ای مهم��ی که در مطالع��ه رواب��ط و رفتارهای 
 Multiple س��ازمانی مورد توجه خاص تحقیق��ات متعدد
قرار گرفته اند را می توان به صورت خالصه در زیر مالحظه 

کرد: 

1- بیشتر تحقیقات و مطالعاتی که در این زمینه انجام شده 
بیش��تر متوجه تحلیل گروهی فرد بوده و کمتر به تجربه و 
تحلیل فردی اشخاص پرداخته شده است. مثال در مواردی 
که توانمند سازی Empowerment به عنوان انگیزه فردی 
مورد توجه قرار گرفته، محققین توانمند س��ازی گروهی را 
مد نظر قرار داده و کوش��ش نموده اندکه با استفاده از این 

روش تفاوت در نحوه کارگروه ها را دریابند.
2- در گرای��ش تحقیقات��ی دیگ��ری توج��ه روزافزون به 
ش��خصیت فردی به عنوان عامل مؤثری در پیش��رفت کار 
فردی و گروهی ش��ده اس��ت و این ناشی از تمرکز هر چه 
بیشتر بر طراحی س��ازمانی پایدار، افزایش کنترل محدود 
سرپرس��تی و اس��تقالل Independence بیشتر در امور 
می باشد. تمام این عوامل موجب افزایش نقش خصوصیات 
فردی در بروز مس��ائل حین کار، نظیر فش��ار بیش از حد 
کاری، هم��کاری افراد با یکدیگر و ی��ا رفتارهای انحرافی 

آنان می شود. 
 ویژگی های شخصيتی 

در بررسی های انجام شده بر روی منابع انسانی و سازمانی، 
خصوصیت فردی نقش بس��یار مهم و موثری دارد از جمله 
در مباحثی مانند انعطاف پذیری، تحمل فش��ارهای شدید 
کاری وخالقی��ت فردی. از جمله مثال ه��اي این تاثیرات: 
تمای��ل ب��ه فردگرای��ی و یا بالعک��س عالقه ب��ه کارهای 
دس��ته جمعی، انضباط شخصی، اس��تقبال از تجربه آموزی 

بیشتر و داشتن شخصیت Character پر تحرک است.

روابط درون 
سازم����انی

نوشته و تحلیل:  امید دادگر-  کارشناس تحقیقات بازار 
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در ضمن در این بررس��ی ها عوامل دیگر از جمله رفتارهای 
س��ازنده و تغییر پذیر نیز مورد توجه قرار گرفته است. این 
خصوصیات ف��ردي که ذاتا پرتحرک و فعال بوده منش��اء 
بهب��ود و پیش��رفت ش��رایط کاری فرد و گروه و س��ازمان 
مربوطه می شود مثل  خالقیت، س��ازندگی، روابط سازنده 

و قابل انعطاف، تاثیرگذاری شخصیت فعال و اجتماعی.
 فردگرایی

 در یک س��ازمان، سیستم اجتماعي ش��امل روابط افراد با 
یکدیگر و نیز با محیط خارج از کارش��ان می باش��د. رفتار 
هریک از افراد آن س��ازمان مي تواند به طور مس��تقیم و یا 

غیر مستقیم بر روابط و رفتار دیگران اثر بگذارد. 
فرهنگ هر جامعه، رسوم و قراردادهای اجتماعی است که 
اعتقادات، رسوم، دانش و تجربیات افراد را در بر می گیرد و 
این فرهنگ Culture بر رفتار و روابط افراد حتی به صورت 
ناخودآگاه تاثیر می گذارد. اف��راد در هر جامعه به فرهنگ 
خود پایبند هس��تند زیرا این فرهنگ موجب ثبات، امنیت 
خاطر، درک درس��ت از محیط اط��راف و قدرت برخورد و 
تصمیم گیری در ش��رایط موجود می شود. به همین دلیل 
بس��یاری از افراد از تغییرات محیط زندگی خود گریزانند؛ 
زی��را نگ��ران بی ثباتی سیس��تم و به خطر افت��ادن امنیت 
خ��ود می باش��ند و از تغییرات اطراف خود نگران ش��ده و 
آن را درک نمی نمایند. همچنین قادر به رو به رو ش��دن با 

وضعیت جدید نیستند.
فردگرای��ي Individualism زمان��ي اتف��اق مي افت��د که 
انس��ان ها با مقابله در برابر فرهن��گ بتوانند با موفقیت بر 

روي سیستم اجتماعي تاثیر بگذارند. 
نمودار زیر نمایانگر تاثير فرد خودگرا بر سازمان های 

مختلف مي باشد:

قس�مت A : درج��ه اجتماعی ب��ودن و فردگرایی بس��یار 
محدود اس��ت و این خصلت ها موجب انزوا و گوش��ه گیری 

می شود.
قسمت B: درجه اجتماعی بودن فرد بسیار کم و برعکس 
فردگرای��ی در اوج خود می باش��د و ای��ن وضعیت موجب 

سرکشی و طغیان می شود. 
قسمت C:  اجتماعی بودن بیش از حد، فردگرایی محدود 

که باعث مطابقت و پیروی افراد می شود. 
قسمت D: زمانی که س��ازمان به دنبال ایجاد هماهنگی 
در اف��راد اس��ت و این هماهنگ��ی Coordination موجب 
اجتماع��ی بودن بیش از حد فرد می ش��ود. همین مس��اله 
در مورد کسانی که در چنین سازمان هایی رشد و پرورش 
یافته ان��د، باعث ماندگاری آن��ان در محیط های رقابت آمیز 

می شود.
 كيفيت زندگی كاری

کیفی��ت کاری اف��راد نمایانگر مس��اعد یا نامس��اعد بودن 
محی��ط کاری آنان می ش��ود. ه��دف ما در اینجا توس��عه 
مش��اغل و ش��رایط کاری کارکنان اس��ت، به گونه ای که 
کارکنان و سازمانی که در آن مشغول به کارهستند، نهایت 
رضایت را از ش��رایط موجود داشته باشند. یکی از شرایط 
دس��ت یابی به  افزایش کیفیت زندگی کاری فرد، طراحی 

مشاغل می باشد. 
عوامل موثر در توس�عه و پيش�رفت طراحی مشاغل 

از این قرارند:
• هیچ گونه تغییری در ش��رایط کار ب��ه وجود نیاورده ولی 
افرادي را به استخدام س��ازمان در می آوریم که مشکلی با 
کار در محی��ط یکنواخ��ت، جدی و س��خت ندارند. بعضی 
افراد از امنیت ش��غلی و اطمینانی که این گونه مشاغل در 

اختیارشان می گذارند لذت Pleasure می برند.
• هیچ گون��ه تغیی��ری در کار م��ورد نظ��ر نمی دهیم ولی 

دستمزد بیشتری به کارکنان می پردازیم.
• راه دیگر مکانیزه و اتوماتیک نمودن کارها است.
• نظر دیگر اینکه مشاغل را از نو طراحی می کنیم.

در مواردی که کارها از نو طراحی می ش��وند دو عامل مهم 
را باید م��ورد توجه قرار داد:  پیش��رفت کار و کیفیت کار. 
پیش��رفت در کار موجب تنوع و احساس وظیفه در کارها 
ش��ده و از یکنواخت��ی ام��ور می کاهد و ش��خص می تواند 
وظایف مختلفی ب��ه عهده بگیرد و برای به اجرا در آوردن 
ای��ن هدف می توان از جاب��ه جا نمودن افراد در یک بخش 

در محیط کار استفاده نمود. 
از ط��رف دیگر توس��عه کیفی کار، انگیزه اف��راد را افزایش 
داده و معنای بیشتری به کار می دهد، یعنی کنترل بیشتر 
مسئولیت پذیری و توجه ویژه به نتیجه کار.  به این ترتیب 
کارکنان ملزم به رعایت نظم Order بیش��تری می شوند، 
در صورتی که در مقوله پیش��رفت کار فق��ط کارمندان با 

تنوع بیشتر کار سر و کار دارند. 
جدول زیر نشانگر این تفاوت ها می باشد:

 
فواید كيفيت كار از این قرار است:

• رشد فردی.
• رضایت بیشتر افراد از کارشان.

• بهبود نحوه اجرای کار افراد در سازمان. 
• کاهش شکایت و جابجایی افراد.

• استفاده کامل از منابع انسانی در جهت اجتماع.
• کارآمدترشدن و موثرتر شدن سازمان های جامعه.

 روش های متنوع بهبود كيفيت كار:
• انواع مهارت ها

 اج��رای وظایف مختلف که الزمه آن داش��تن مهارت های 
زیادی می باش��د و  با روش توس��عه کاری متفاوت اس��ت 
زیرا در آن صورت کارکنان مجبور به کار بیش��تر با همان 

مهارت های سابق خود می باشند. 
• هدایت كاری

کاری را ک��ه خ��ود کارکن��ان به وج��ود آورده ان��د را اجرا 
می نماین��د و ای��ن خود باع��ث ایجاد حس مس��ئولیت در 

کارکنان برای به پایان رساندن کار می شود. 
• اهميت كاري

منظور از این نکته، فش��ار کاری است که به کارکنان وارد 
شده و آنان این مسئله را به وضوح حس می نمایند. 

• استقالل داخلی 
 کارکن��ان قادرند که در امور مربوط به خودش��ان تصمیم 

گرفته و کنترل کار را به دست خودشان می گیرند.
• بازده

 می بایس��ت به ط��ور منظم کارکن��ان را از نحوه کاری که 
انجام می دهند و رضایتی که از کارش��ان حاصل می ش��ود 
آگاه ساخت. این نکته از طریق تشریح بازدهی کاری آنان 
و یا به صورت ش��فاهی از جانب فردی در سازمان به آنان 

منتقل می شود. 
نتيجه گيری

با توجه به عوامل مختلف محیط کار می توان چنین برداشت 
نمود که الزمه رش��د و شکوفایی یک سازمان توجه خاص 
به رفتار درون آن س��ازمان می باش��د. یعنی افراد چگونه با 
یکدیگر در تماس بوده و تبادل نظر مي نمایند و در کارهای 
گروهی ش��رکت می کنند. چگونه رهبری در کارها اعمال 
شده و سازمان های مختلف عمل می شود و تغییرات داخل 
س��ازمان چه تاثیراتی بر ساختار سازمانی دارد.  پایه ریزی 
تش��کیالت متکی بر فلس��فه مدیریت، ارزش های انسانی، 
اهداف Targets و بینش افراد می باش��د و این باعث ایجاد 
فرهنگ سازمانی شده و این فرهنگ ریشه در سازمان های 
رسمی و غیر رسمی و محیط اجتماعی دارد. فرهنگی که بر 
تشکیالت حکم فرماست، نحوه مدیریت، ارتباطات، تحرک 
و پویایی گروه ها را ترس��یم می کند و کارکنان سازمان در 
این ش��رایط با کیفیت زندگی کاری خود رو به رو ش��ده و 
انگی��زه کاری آنان افزایش می یابد و باعث رضایت فردی، 
توسعه و پیشرفت، رشد شخصیتی و نحوه عملکرد آنان در 
س��ازمان می شود. کلیه این عوامل چارچوب و شیوه کاری 

سازمانی را که متکی بر آن است به وجود می آورند.
در انتها می توان نتیجه گرفت که با افزایش کیفیت کار در 
س��ازمان ها می توان بازدهی کاری را در محیط کار افزایش 
داده و رضایت بیش��تر کارکنان را جلب نمود و کیفیت کار 

آنان را افزایش داد. 
منابع: 

1- Industrial Organization, Theory and Practice, 
2nd edition, by d.E. Waldman and E.J. Jewer.
2-Organization Behavior: Human Behavior at 
Work, by J. Newstrom  & K. davis .
3- Organizational Behavior – Securing 
Competitive Advantage, by John A. Wagner and 
John r. Hollenbeck.
4-Organizational Behavior,  by Jerry Bryan Fuller 
5-Organizational Communication, by K.A. Baker.
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کیا موتورز اول��ین خ�ودرو الکتریکي ک���ره اي ی�ع��نی 
Kia ray EV را معرف��ي کرد- یک خودروي ش��هري با 

انتش��ار آالیندگي صفر، عملکردي موثر و پوشش 139 
کیلومتر)86 مایل( با یک بار شارژ کردن. 

Kia ray EV که تنها، بازار داخلي کره را تامین مي کند، 

شباهت بسیاري با rAy CUV بنزیني یک لیتري کیا که 
ماه پیش روانه بازار کره ش��د، دارد. این خودرو در ابعاد 
اصلي با مدل rAy CUV بنزیني یکسان است و مي تواند 
درهم��ان خط تولیدي خودروهاي داراي موتور احتراقي 

تولید شود.
Kia ray EV دیفرانسیل جلو با یک موتور الکتریکي 50 

کیلو واتي و یک جعبه باطري پلیمري یون لیتیوم 16.4 
کیلو وات س��اعتی با ظرفیت Capacity باال کار مي کند 
که براي یک چرخه زندگي ده ساله مهندسي شده است 
و ب��ه طرزي ماهرانه در زی��ر صندلي عقب و کف اتاقک 

جاسازي شده است.

اگرچ��ه ray EV ، 187 کیلوگ��رم از م��دل بنزیني اش 
سنگین تر است اما گشتاور باالي موتور الکتریکي - 167 
نیوتن متر)یک افزایش 77 درصدي( - کارایي باالیش را 
تضمی��ن مي کند.  ش��تاب EV از همتایان بنزین��ي اش 
ب��االت�ر اس��ت) 0 تا 100 در 15.9 ثانی��ه(، در حالیکه 
حداکثر س��رعت آن 130 کیلومتر در ساعت) 81 مایل 
در ساعت( اس��ت. زمان مورد نیاز براي شارژ  مجدد آن 
در صورت اس��تفاده از برق 220 ولت خانگي 6 ساعت و 

در حالت شار  ژ سریع تنها 25 دقیقه است.
سیس��تم انتقال ق��درت اتوماتیک EV ب��ه راننده امکان 
 ECO مي دهد. وضعیت d انتخاب دو وضعیت را در بخش
کار گش��تاور را براي رسیدن به حداقل مصرف باطري و 
  B حداکثر محدوده رانندگي بهینه مي س��ازد. وض�عی�ت
 downhill یا ترمز( در ه��نگام رانن�دگي در سراشیبي (
بزرگراه ها و جاده هاي کوهس��تاني براي باال بردن قدرت 

ترمز انتخاب مي شود.

Kia ray EV همان س��بک خارج��ي تاثیرگذار همتاي 

بنزین��ي اش را دارد؛ البته ب��ا چهار نقطه افتراق کوچک. 
یک زبانه در پنجره مشبک رادیاتور جلویي، مدخل تامین 
برق 220 ولت را که براي وضعیت ش��ارژ آهسته است، 
مي پوشاند و مدخل دیگر) براي وضعیت شارژ سریع( در 
همان جایي قرار مي گیرد که مکنده س��وخت مدل هاي 
معمولي قرار دارد. برچس��ب های خاصی که بر روی در 
ج�ل��و ق�رار دارند پیام »EV ب��دون آالیندگی« را اعالم 
می کنند و چرخ های آلیاژی 14 اینچی فوق العاده صاف 
با کم کردن کشش )اصطکاک(، کارایی ایرودینامیک را 

بهبود می بخشند.
درون EV گروهی از اب��زارآالت منحصربه فرد به نمایش 
گذاش��ته ش��ده از جمله اب��زار نمایش دهن��ده عملکرد 
موت��ور الکتریک��ی، وضعیت باط��ری و فاصله تا ش��ارژ 
بعدی.  قسمت داخ�لی همچن��ین با اول��ین س�یستم 
جهت یاب��ی Navigation خ��اصEV تجهی��ز ش��ده 

 كیا    اولین خودرو   الکتريکي
 خود را معرفي كرد
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اس��ت که دارای یک پ��رده 7 اینچی اس��ت و اطالعات 
حیاتی همچون نزدیک ترین ایس��تگاه های ش��ارژ مجدد 
آهسته / س��ریع را به راننده نش��ان می دهد. این صفحه 
نمایش��گر یک منطقه دایره ای شکل است که خودرو با 
ش��ارژ فعلی اش خواهد پیم��ود، بنابراین راننده می تواند 
تصمیم بگیرد که کدام مقصد بدون ش��ارژ مجدد، قابل 

دسترس است.
در حال حاضر 500 ایستگاه شارژ مجدد آهسته/ سریع 
در کره وجود دارد و دولت این کش��ور به دنبال افزایش 
این تعداد به 3100 ایستگاه تا پایان سال 2012 است.

Kia ray EV در بر گیرنده خالقیت ها و ابداعات بي نظیري 

اس��ت. موتور الکتریکی آن به کارایی 93 درصد می رسد 
ک��ه در ای��ن بخش جز بهترین ها  محس��وب مي ش��ود. 
س��لول باطری پلیمری یون لیتیوم بهین�ه ش��ده و ب��ه 
ش��دت ی�ک�پارچ�ه Integrated است که وزن آن را تا 
13 درصد کاهش می دهد و تراکم انرژی را در مقایسه با 
سیستم های رقیب به میزان 15 درصد افزایش می دهد.
ش��ارژ داخلی، معکوس کننده جریان ب��رق، مبدل ولتاژ 
باال- پایین و VCU مخصوص EV ) واحد کنترل خودرو( 
همه نمایانگر پیش��رفت چشمگیر در قیاس با تجهیزات 

قبلی هستند.
ray EV همچنی��ن ب��ا ن��وع جدیدی از سیس��تم ترمز 

احیاکننده مجهز شده است که یک باالبرنده هیدرولیک 
فع��ال )Active Hydraulic Booster( دارد و ب��ه 

جای موتور بنزینی مدل های معمولی از موتور الکتریکی 
اس��تفاده می کند تا برای سیستم ترمز فشار هیدرولیک 
ایجاد کن��د. نتیجه این فن آوری فش��ار ترم��ز ثابت در 
ش��رایط رانندگی متف��اوت و توانایی ذخیره و اس��تفاده 
از ان��رژی اضاف��ی برای ش��ارژ مجدد اس��ت. برخ�الف 
خودروهای بنزینی معمولی، موتور ray EV هیچ صدایی 
تولی��د نمی کند که البته می تواند یک مش��کل بالقوه در 

رابطه با عابران پیاده باش��د به این دلیل که  نمی توانند 
نزدیک شدن خودرو را تشخیص دهند.  برای جلوگیری 
از تصادف، کیاموتورز، ray EV را با یک VESS )سیستم 
صدای موت��ور مجازی( مجهز Equipped کرده اس��ت. 
این سیس��تم زمانی که خودرو با س��رعتی کمتر از 20 
کیلومتر در ساعت )12 مایل در ساعت( در حرکت است 
و همچنین هر زمان که خودرو بک آپ می کند، ترکیبی 

از صداهای ضبط شده موتور بنزینی را بیرون می دهد.
ژاپ����ن و آم�ریک��ا نی���ز  به دن��ب���ال ارائ��ه ی��ک 
درخ��واس��ت requirement قانونی برای EV با صدای 
موتور مجازی هس��تند و کیا نخستین قدم برای تجاری 
کردن این سیستم را به منظور پیش بینی تمایل صنعت 

جهانی، برداشته است.
ب��رای اطمینان از اینکه ray EV ب��ه اندازه خودروهای 
ب��ا ش��ش  را  ایم��ن اس��ت، آن  بنزین��ی مطمئ��ن و 
 VdC -کیس��ه هوا و نمایش گره��ای ثب��ات الکترونیکی
)کنت��رل دینامیک خودرو( و HAC )سیس����تم کنترل 

توقف در سراشیبي( طبق استانداردها مجهز کرده اند.
در سال 2012 کیا 2500 دستگاه  ray EV تولید خواهد 
ک��رد که در خدمت بخش ه��ای دولتی و ادارات عمومی 
قرار می گیرد و این بخش��ی از برنامه درازمدت توسعه و 
تحقیق جهان واقعی کیاس��ت که هدف��ش مهیا نمودن 
حمل و نقلی دوستدار محیط زیست برای مشتریان کیا 

در سراسر دنیا، در دهه decade آتي است.

Kia Ray EV آغ�از عصر 
جدی�دي در خودرو س�ازي 

کیا است
EV در هم�ان خ�ط تولی�د 
تولی�د  معمول�ي  مدل ه�اي 

مي شود
EV توانایي پوش�ش 139 
ب�ا  را  مای�ل(  کیلومت�ر)86 
ش�ارژ س�ریع در 25 دقیقه 

دارد
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نگاه كردن 
چش������مان  ب��ه  وقت��ي   
یعني  غریب��ه اي زل مي زنید، 
مي گویید»مي خواهم در مورد 

تو بیشتر بدانم« .
 وقت��ي ده��ان او را ن��گاه 
مي کنی��د، یعن��ي مي گویی��د 
»من با نگاه در چشمان تو راحت نیستم« و وقتي 
به نقطه خاصي از صورت کس��ي چشم مي دوزید، 

یعني مي گویید » من عصبي هستم« .
 وقت��ي خیلي طبیعي نگاهتان را از کس��ي دور 
مي کنی��د ی��ا خودت��ان را کنار مي کش��ید ، یعني 

مي گویید »من تورا دوست ندارم«  .
 وقت��ي که ی��ک ابرو را ب��اال مي بری��د ، یعني 

مي گوی�ید» جدي مي گویي؟!« .
 وقتي چش��م ها را باال مي برید، یعني مي گویید 

»درحال تصور کردن هستم« .
 وقتي چش��م ها را نیمه بس��ته ن��گاه مي دارید ، 

یعني مي گویید »من مشکوکم« .
یعن��ي  مي کنی��د ،  ن��گاه  را  پایی��ن  وقت��ي   

مي گویید»من در حال فکر کردن هستم« .
 وقتي چش��م هارا بازتر از حد معمول مي کنید، 
 Amazed مبه��وت  م��ي گویید» من   ی��ع��ن��ي 

شده ام« .
درونياتتان را در صورتتان بروز دهيد 

 وقتي چش��مک Wink مي زنید،یعني مي گویید 
»این راز کوچک بین ماست«. 

 وقت��ي ب��ا زیرک��ي لبخن��د مي زنی��د، یع�ني 
م��ي گ��ویید »االن موافقتم رو اعالم مي کنم« .

 وقتي ب��ه نح��وي مي خندید ک��ه دندانهایتان 
معل��وم مي ش��ود و چش��مانتان نیمه ب��از، یعني 

مي گویید» خیلي خوشحالم« .
 وقت��ي با ثبات قدم بر مي دارید و به زمین نگاه 
مي ک��نید ، ی���عني مي گویید »م���ن اح��ساس 

عدم اط��مینان دارم« .

چگونگي درك
زب�ان بدن
 همانط�ور ك�ه درش�ماره قب�ل ني�ز گفت�ه ش�د ، 
تخمين ه�اي متفاوت�ي در خصوص مي�زان ارتباط 
غير كالم�ي در ارتباط�ات روزم�ره م�ا زده ش�ده 
اس�ت. در هر ص�ورت زبان بدن در رس�اندن پيام 
و ی�ا دریافت پيام دیگران در ه�ر زاویه از زندگي 
ما نقش بس�يار مهمي ایفا مي كند . در اینجا جهت 
آشنایي بيشتر به نكات ریزتري خواهيم پرداخت. 
ای�ن نكات بس�يار عموميت دارند ول�ي خيلي هم 
قطعي نيس�تند. به طور مثال نحوه ایستادن ممكن 
اس�ت تحت تاثير مش�كالت فيزیكي اش�خاص از 

قبيل خستگي ، آسيب دیدگي و غيره باشند. 

گردآوري و ترجمه : بهرنگ خسروي نژاد- سرگروه فروش

www.wikihow.com  : منبع

 وقت��ي اخم مي کنی��د، یعن��ي م�ي گویید» من 
خسته شده ام، من ناراحتم« . 

 وقت��ي فک ت��ان را جاب��ه جا مي کنی��د ، یعني 
 Belief مي گویید» من چیزي را که مي گویید باور

ندارم« .
 سرتان را تكان دهيد

یعن��ي  مي گیری��د ،  ب��اال  را  س��رتان  وقت��ي   
مي گویید»برایم مهم نیس��ت که دیگران مرا نگاه 

مي کنند« .
 وق���ت��ي س��رت���ان پ��ایی��ن اس��ت ، یعني 

مي گویید» نمي خواهم کسي مرا نگاه کند« .
 وقت��ي س��رتان را مي چرخانید تا ش��خصی را 

ببینید ، یعني مي گویید » از دیدنت خوشحالم« .
 نحوه قرار دادن پاها 

نزدی��ک  را  پاه��ا  وقت��ي   
یعن�ي  ن��گاه مي داری��د،  هم 
م��ي گویید » م��ن افتاده و با 

ح�یا هستم«.
 وقتي پاها را ازهم دور نگاه 
مي داری��د ، یعن��ي مي گویید 

»من افتاده و با حیا نیستم«.
 

شانه ها 
 وقتي شانه هایتان باال و باز 
هستند ، یعني مي گویید »من 
دوست دارم آدم هاي جدیدي 

را مالقات کنم « .
 وقت��ي ش��انه ها پایی��ن و قوز کرده ای��د، یعني 

مي گویید » لطفا مرا تنها بگذارید«.

لمس كردن
 وقتي بازوي کسي را لمس 
مي کنی��د، یعن��ي مي گویی��د 
»مي خواه��م به ت��و نزدیک تر 

شوم«.
 وقت��ي کمر ، گ��ردن و یا صورت 
کس��ي را لمس مي کنید ، یعني مي گویید » من تو را خیلي 

دوست دارم«.
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نكات
 به یاد داش�ته باش�يد ، هنگامي كه این قدم ها را با هم بردارید ، معموال به صورت تركيبي برداشت مي شوند ، مثال اگر به چشمان كسي نگاه 
كنيد و به نظر هيجان زده بيایيد یعني » من مي خواهم بيشتر در مورد شما بدانم اما اصال راحت نيستم » واگر  شخص به دهان شما نگاه كند 
شما تصور مي كنيد ، از لبخند شما خوشش آمده و یا چيزي بين دندان هاي شما گير كرده و اگر در همين حين او چشمانش را نيمه بسته كند 

و به سمت دیگري نگاه كند یعني »من به نظر تو اعتماد ندارم و از تو خوشم نمي آید«.
 بهتر است هميشه آرامش داشته باشيد چراكه هيچكس دوست ندارد با كسي معاشرت كند كه راحت نيست .

 اگر به مردم عالقه مندید ، بدنتان را باز نگاه دارید؛  یعني دست ها در دوطرف و صاف  بایستيد و خوشحال به آنها بنگرید. وقتي كه شخص 
مورد نظرتان در بين جمعيتي ایستاده است ، در سمت چپ او بایستيد و دستتان را آزاد بگذارید تا اگر خواست آن را بگيرد .

 عالئمي را كه مي فرس�تند، كش�ف كنيد ؛ وقتي با كس�ي صحبت مي كنيد كه دست هایش در جيب است ، ممكن است این معني را بدهد كه  
»من احساس راحتي دارم، اما نه صد در صد«؛  اما اگر كف دستهایش را دیدید ، خوب ، شانس در خانه تان را زده !

حاالت عمومي 
 وقتي که هیجان زده و عصبي 
هس��تید، یعني مي گویید » من 

راحت نیستم« . 
 وقت��ي ک��ه آرام��ش دارید ، 

یعني مي گویید »من احساس راحتي دارم«.
  وقت��ي بي قرارید ، یعن��ي مي گویید »مي خواهم 

دنبال کار بهتري براي سرگرم شدن بگردم«.
 هشدارها

 بعضي افراد این عالئم را براس��اس عادت یا اتفاقي  
از خود نش��ان مي دهند .  به عن��وان مثال افرادي که 
دچار AdHd هستند )در ش��ماره قبلي توضیح داده 
شده( اغلب بي قراري مي کنند ، اما الزاما بي حوصلگي 

و عدم توجه را القاء نمي کنند.
 درک زبان بدن تقریبا این روزها به صورت یک علم 
در آمده اس��ت. اگر ممکن باش��د بهتر است اشخاص 
را به خوبي بشناسید تا قادر باشید ببینید که آنها به 
موقعیت ها چگونه پاس��خ مي دهند. اگر کسي عینک 
آفتاب��ي زده ب��ود در حالي که هوا ابري اس��ت ، الزاما 
معني مخفي کردن چیزي یا خوب به نظر رس��یدن 
نیس��ت .  اما  اگر همان شخص در فضاي سر بسته و 
یا آسانسور عینک آفتابي زده بود احتماال مي خواهد 
خوش تیپ تر باش��د یا جلب توجه کن��د ، اما ممکن 
است نشانه اي از میگرن او که در حال بهبودي است 
و یا تحت درمان بودن او توس��ط یک چش��م پزشک 
باش��د .  فکر کنید... نکاتي را در ش��خصیت اشخاص 
پیدا کنید، به ج��اي اینکه تنها به وجوه غیر طبیعي 
رفت��ار او دقت کنی��د . البته این وج��وه غیر طبیعي 
 Attention نکاتي اس��ت که نهایتا باید به آنها توجه

داشته باشید .  
 مج��ددا یاد آوري مي ش��ودکه زبان ب��دن در همه 
جاي دنیا داراي یک معني نیس��ت . نگاه مستقیم در 
فرهنگي بي ادبي اس��ت و اگر نگاه نکنید در فرهنگ 
دیگر بي توجهي برداش��ت مي شود. هنر زبان بدن با 
استفاده در مدل زندگي بطور روزمره، بهبود مي یابد . 
امابدانید که غریزه به طور طبیعي خودش را نش��ان 
خواه��د داد و اف��رادي ک��ه بي منظ��ور نظاره گرند را 

نمي توان گمراه کرد.

هنر زبان بدن با اس�تفاده 
در م�دل زندگ�ي ب�ه طور 
روزم�ره ، بهب�ود مي یابد . 
امابدانید که غریزه به طور 
طبیع�ي خودش را نش�ان 
خواه�د داد و اف�رادي که 
بي م��نظور نظ��اره گ�رند 

را نمي توان گمراه کرد
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 در رقابت ه��اي جهان��ي موج��ود در عص��ر حاضر باید 
محص��والت متنوع را با توجه به درخواس��ت مش��تري 
 Buyer در دس��ترس وي قرار داد. خواس��ت مش��تري
بر کیفیت باال و خدمت رس��اني س��ریع، موجب افزایش 
فش��ارهایي شده اس��ت که س��ابقا وجود نداش�ته است 
در نتیجه س��ازمان ها بیش از این نمي توانند به تنهایي 
از عهده تمام��ي کارها برآیند. در ب��ازار رقابتي موجود 
بنگاه ه��اي اقتص��ادي و تولیدي عالوه ب��ر پرداختن به 
س��ازمان و منابع داخلي خود را ب��ه مدیریت و نظارت 
ب��ر مناب��ع و ارکان مرتبط خ��ارج از س��ازمان نیازمند 
 یافته ان��د. علت Cause ای��ن امر در واقع دس��تیابي به

 مزیت Advantage یا مزایاي رقابتي با هدف کسب سهم 
بیشتري از بازار است. در طول سالیان، اغلب واحدهای 
تولیدی تمرکز خود را برکارایی و اثربخشی عملکردهای 

مجزای تجاری قراردادند. در حالی که به عنوان رویکردی 
نوین در تجارت، تعداد در حال افزایش��ی از کارخانجات 
ب��ه اهمی��ت Importance اس��تراتژیک برنامه ری��زی 
 کنت��رل و طراح��ی ی��ک زنجی��ره تامین کل��ی واقف 

گشته اند. 
بر این اس��اس فعالیت های��ي نظی��ر برنامه ریزي عرضه 
و تقاض��ا، تهی��ه مواد، تولی��د و برنامه  ری��زي محصول، 
نگهداري کاال، کنترل موجودي،توزیع، تحویل و خدمت 
به مش��تري که س��ابقا همگي در سطح س��ازمان انجام 
می شد اینک به س��طح زنجیره عرضه انتقال پیدا کرده 
است. مدیریت زنجیره تامین )SCM( پدیده اي است که 
این کار را به طریقي انجام مي دهد که مشتریان بتوانند 
خدمت قابل اطمینان و سریع را با محصوالت با کیفیت 

در حداقل هزینه دریافت نمایند .
 تعریف مدیریت زنجيره تامين 

 سیس��تم��ی از تامین کنن��دگان، تول��یدک��نن��دگان

و  Transportation،توزیع کنن��دگان  نق��ل  و   حم��ل 
فروشندگان که مواد اولیه را به محصوالت نهایی تبدیل 
کرده و به دس��ت مش��تریان می رس��انند، یک زنجیره 
 تامی��ن نامی��ده می ش��ود. زنجیره تامین عبارتس��ت از
 فرآینده��ای Procces که از تبدیل م��واد خام اولیه به 
محص��ول نهایی برای مش��تری نهایی جری��ان دارند و 
سازمان ها و شرکت های فعال در این حوزه را به یکدیگر 
متصل می نمایند.  به طور کلي زنجیره تامین زنجیره اي 
است که همه فعالیت هاي مرتبط با جریان کاال و تبدیل 
م��واد، از مرحله تهیه ماده اولیه تا مرحله تحویل کاالي 
نهایي به مصرف کننده را ش��امل مي شود. درباره  جریان 
کاال دو جریان دیگر که یکي جریان اطالعات و دیگري 
جری��ان منابع مالي و اعتبارات اس��ت نی��ز حضور دارد.  
مدیری��ت زنجیره تامین بر یکپارچه س��ازي فعالیت هاي 
زنجیره تامی��ن و نی��ز جریان هاي اطالعات��ي مرتبط با 
 آن ه��ا از طری��ق بهب��ود در رواب��ط زنجی��ره در جهت

سيستم مديريت زنجيره 
تام��ين )SCM( چ�يست؟

Supply Chain Management System

 دس��تیابی Access به مزی��ت رقابتي قابل اتکا و پایدار 
مشتمل مي شود. بنابراین ، مدیریت زنجیره تامین عبارت 
است از فرآیند یکپارچه سازي فعالیت هاي زنجیره تامین 
و نیز جریان هاي اطالعاتي مرتبط با آن از طریق بهبود 
و هماهنگ س��ازي فعالیت ها در زنجی��ره تامین تولید و 
عرضه محصول Product.  براي بررس��ي یک س��ازمان 
منحص��ر به فرد، در چارچوب ای��ن تعاریف، باید هر دو 
شبکه تامین کنندگان و کانال هاي توزیع در نظر گرفته 

شوند.
ب��راي مدیریت موث��ر زنجیره تامین ضروري اس��ت که 
تامین کنندگان و مش��تریان ب��ا یکدیگر و در یک روش 
هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطالعاتي و گفت وگو با 
یکدیگر تعامل deal With نمایند. این امر یعني جریان 
س��ریع اطالعات در میان مش��تریان و عرضه کنندگان، 
مراک��ز توزی��ع و سیس��تم هاي حمل ونق��ل، بعض��ي از 
س��ازمان ها را قادر مي س��ازد ک��ه زنجیره ه��اي عرضه 
بسیار کارایي را ایجاد نمایند. بعضي سازمان ها کوشش 
مي کنن��د ت��ا کنترل زنجی��ره تامین خ��ود را با کنترل 
عموم��ي عمودي و با اس��تفاده از مالکیت و یکپارچگي 
تم��ام اجزاي مختلف در امتداد زنجی��ره تامین از تهیه 
م��واد و خدمات تا تحویل محص��ول نهایي و خدمت به 
مش��تري، به دس��ت آورند. اما حتي با این نوع ساختار 
س��ازماني، فعالیت ه��اي مختلف و واحده��اي عملیاتي 
ممکن است ناهماهنگ باشند. ساختار سازماني باید بر 
هماهنگي فعالیت هاي مختلف براي دستیابي به اهداف 

کلي سازمان تمرکز نماید. 
پنج جزء اصلي مدیریت زنجيره تامين عبارتند از

1-  برنامه
 برنامه بخش اس��تراتژیک مدیریت زنجیره تامین است. 
ش��ما براي مدیری��ت همه منابع��ي که ب��راي برآورده 
س��اختن تقاضاي مش��تري به کارمیروند به اس��تراتژي 
نیازدارید. توس��عه مجموعه متریک ه��ا براي نظارت بر 
کارآیی Efficiency،کاه��ش هزینه و تحویل با کیفیت 
باالي زنجی��ره تامین ، بخش اعظم��ي از برنامه ریزي را 

تشکیل مي دهد.
2-  منبع

تامین کنندگان��ي ک��ه کااله��ا و خدم��ات  انتخ��اب   
موردنیازش��ما رابراي ساخت محصول یا خدمت تحویل 
خواهند داد. فرایندهاي قیمت گذاري، تحویل و پرداخت 
را توس��عه دهید و متریک هایي را براي نظارت و بهبود 
روابط با تامین کنندگان بس��ازید و ای��ن فرایندها را در 
 received مدیریت موجودي کاالها و خدمات دریافتی
از تامین کنندگان نظیر دریافت محموله ها وشناس��ایي 

آنان به کارگیرید.
3 - ساخت 

 دراین گام فعالیت ه��اي موردنیازبراي تولید، آزمایش، 
بسته بندي و آماده سازي براي تحویل صورت مي گیرند.

4 -  تحویل 
 بخش��ي که به لجس��تیک نیز معروف است. هماهنگي 
دریافت سفارش��ات مشتریان ، توسعه شبکه اي از انبارها 
و راه اندازي سیستم صورتحساب Bill براي پرداخت ها، 

این بخش را تشکیل مي دهند.
5 -  بازگشت

 بخش مش��کل آفرین زنجیره تامین. س��اخت شبکه اي 
براي دریافت نواقص و محصوالت برگش��تي از مشتریان 

و پشتیباني از مشتریاني که با محصول تحویلي مشکل 
داشتند.

)LOGISTIK(لجستيک
این لغت ریش��ه اي یوناني دارد و در موارد نظامي براي 
جابجایي جنگ اف��زار ، مهمات و جیره غذایي در مواقع 
حرک��ت از مکان اصلي به س��مت خط مقدم اس��تفاده 
مي شود. در زبان یوناني ، رومي و امپراطوري رم شرقي، 
نظامیاني وجود داشتند با نام lOGISTIKAS که وظیفه 
مسائل مالي و تقسیم مایحتاج بر عهده آنان بوده است.
لجس��تیک آن قس��مت از مدیریت زنجیره تامین است 
که کارایي و اثربخش��ي جریان روب��ه جلو و رو به عقب 
و نیز ذخیره س��ازی Storing کاالها، خدمات و اطالعات 
مربوطه بین نقطه آغازین زنجیره تا نقطه مصرف نهایي 
ب��ه منظور تامی��ن نیازمندي هاي مش��تریان زنجیره را 

برنامه ریزي، بهره برداري، نظارت و کنترل مي نماید.
در دو دهه 60 و 70 میالدي، س��ازمان ها براي افزایش 
توان رقابتي خود تالش مي کردند تا با استانداردسازي و 
بهب��ود فرایندهاي داخلي خود محصولي با کیفیت بهتر 
و هزینه کمتر تولید نمایند. در آن زمان تفکر غالب این 
بود که مهندس��ي و طراحي قوي و نی��ز عملیات تولید 

منس��جم و هماهنگ پیش نیاز دستیابي به خواسته هاي 
بازار و درنتیجه کس��ب س��هم بازار Market بیش��تري 
اس��ت.  به همین دلیل س��ازمانها تمام تالش خود را بر 
افزایش کارایي معطوف مي کردند. در دهه 80 میالدي 
ب��ا افزایش تن��وع در الگوهای Patterns م��ورد انتظار 
مش��تریان، س��ازمان ها به ط��ور فزاینده اي ب��ه افزایش 
انعطاف پذی��ری در خطوط تولید و توس��عه محصوالت 
جدید براي ارضاي نیازهاي مش��تریان عالقه مند شدند. 
در ده��ه 90 می��الدي، به همراه بهب��ود در فرایندهاي 
تولید و به کارگیري الگوهاي مهندس��ي مجدد، مدیران 
بس��یاري از صنایع دریافتند که ب��راي ادامه حضور در 
بازار تنها بهب��ود فرایندهاي داخلي و انعطاف پذیري در 
توانایي هاي س��ازمان کافي نیست بلکه تامین کنندگان 
قطع��ات و م��واد نیز باید م��وادي با بهتری��ن کیفیت و 
کمترین هزینه تولید کنند و توزیع کنندگان محصوالت 
نی��ز باید ارتباط نزدیکي با سیاس��ت هاي توس��عه بازار 
 Attitude تولیدکننده داش��ته باشند ؛ با چنین نگرشی
، رویکردهاي زنجی��ره تامین و مدیریت آن پا به عرصه 
وج��ود نه��اد. از طرف دیگر با توس��عه س��ریع فناوري 
اطالع��ات در س��ال هاي اخی��ر و کاربرد وس��یع آن در 
مدیریت زنجیره تامین، بس��یاري از فعالیت هاي اساسي 
مدیریت زنجیره با روش هاي جدید درحال انجام است.

 اهداف
هدف هر زنجیره تامین، حداکثر کردن ارزش کل تولید 

شده است.
هدف كوتاه مدت 

 افزایش بهره وری، کاهش موجودی و زمان سیکل کل.
هدف بلند مدت 

 افزایش رضایت مشتری، س��هم بازار و سود برای همه 
سازمان های درگیر در زنجیره تامین.

منافع لجستيک و مدیریت زنجيره تامين 
 موجودي ه��اي کمتر، بهره وري باالتر، چابکي بیش��تر، 
موعدهاي تحویل کوتاه تر، س��ود باالت��ر، رعایت حقوق 
بیش��تر مش��تري، وجود موجودي ها و اندازه انباشته ها 
ردگی��ري  و  مش��اهده  صحیح، قابلی��ت  مق��دار  ب��ه 
رخداده��ا، کاه��ش هزینه  ه��ا، افزایش خدمت رس��انی 
ب��ه مصرف کنندگان، ایج��اد مزیت ه��اي رقابتي،تعامل 
نزدیک ت��ر با تامین کنندگان، ایجاد فرصت براي خرید، 
مقادیر زیاد و با هزینه کمتر، ایجاد مرجع پاسخگویي و 

توانایي اجراي دقیق سیستم ها به صورت ترکیبي.

موانع لجستيک و مدیریت زنجيره هاي تامين 
برخ��ی از مواردی که اجرای الگوه��ای زنجیره تامین را 

دشوار می سازد عبارتند از: 
ناک��اف��ي، زیرس��اخت هاي ضعیف  زیرس��اخ��ت هاي 
حم��ل  و نقل و قوانین متع��دد و مختلف مربوط به آن، 
زیرس��اخت هاي مخابرات��ي ناکافي، وس��ایل حمل ونقل 
فرس��وده و ناکافي، ش��بکه جاده اي ناکاف��ي، انبارهاي 
ناکافي، ش��بکه راه آه��ن اندک و قدیم��ي، چالش هاي 
اقتص��ادي، درک ضعی��ف از اقتصاد رقابت��ي، ضعف در 
برنامه ری��زي اقتص��ادي واق��ع  بینانه و عمل��ي، ضعف 
در تثبی��ت مس��یر اقتصادي، ب��ازار کوچ��ک داخلي و 
کمب��ود Shortage اطالع��ات در بازار، سیس��تم بانکي 
ناکارا و نرخ هاي بهره باال،  مش��کالت و نارس��ایي ها در 
حمایت هاي اقتص��ادي دولت، ناکارایي نظ��ام مالیاتي، 

ب�راي مدیریت موث�ر زنجیره 
ک�ه  اس�ت  تامی�ن ض�روري 
تامین ک�نندگان و مش��تریان 
ب�ا یکدیگ�ر و در ی�ک روش 
هماهن�گ و ب�ا ش�راک��ت و 
ارتباطات اطالعاتي و گفت وگو 
ب�ا یکدیگ�ر تعام�ل نماین�د. 
ای�ن امر یعني جریان س�ریع 
اطالعات در میان مش�تریان و 
عرضه کنندگان، مراکز توزیع و 
سیستم هاي حمل ونقل، بعضي 
از س�ازمان ها را قادر مي سازد 
که زنجیره هاي عرضه بس�یار 

کارایي را ایجاد نمایند

گرد آوري و ترجمه  :    امير نيما طلوع - كارشناس تحليل  و طراحی نرم افزار

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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چالش ه��اي مدیریت��ي، مدیری��ت بروکراتی��ک و عدم 
هماهنگي ه��اي می��ان س��ازماني در زنجی��ره، ع��دم 
انعطاف پذیري سیستم، عدم اعتماد بین اجزاي زنجیره 
و طوالني بودن سیس��تم هاي قضایي جهت حل و فصل 
دعاوي، کمبود نیروي انساني متخصص و صالحیت دار.

جایگاه SCM در تجارت الكترونيک
از تج��ارت  According To مدل��ي دیگ��ر  برمبن��ای 
الکترونی��ک، س��ازمان هاي هم��کار در ی��ک زمینه به 
خصوص، از طریق ش��بکه هاي الکترونیکي مي توانند به 
همکاري و اشتراک مس��اعي بپردازند ؛ چنین همکاري 
اغل��ب بین س��ازمان هاي حاضر در ی��ک زنجیره تامین 

اتفاق مي افتد .
از  یک��ي  زنجیره تامی��ن  مدیری��ت  کل��ي  ط��ور  ب��ه 
زیرساختارهاي پیاده سازي تجارت الکترونیک است. از 
دید صنعتي، تجارت الکترونیکي بین بنگاه ها عمدتا در 
صنایع��ي رخ مي دهد که زنجیره تامین در آنجا ش��کل 
گرفته باش��د. یک تولیدکننده همواره عاملي اس��ت که 
در وسط فرایند فعالیت اقتصادي قرار دارد. تولیدکننده  
خود خری��دار کاال از تامین کنندگان خود و فروش��نده 
کاالیي جدید به خریداران خود اس��ت. چون فروشنده 
ب��ه تولیدکننده، خ��ود تامین کنندگان��ي دارد و ضمنا 
خریدار کاال نیز ممکن اس��ت خود مش��تریاني داش��ته 
باش��د ، ما با زنجیره اي از بنگاه ها روبه رو هستیم که هر 
کدام هم خریدار و هم فروش��نده هستند؛ این مجموعه 
شبیه به زنجیر اس��ت، زیرا همه به هم وابسته هستند. 
با مدیریت درس��ت زنجیره تامی��ن همه عناصر موجود 
در زنجیره منتفع ش��ده و ضمنا با ارایه کاالي مرغوب و 
ارزان جامعه را نیز منتفع مي کند. از همین روست یکي 
از مس��ایل مهم صنایع در کشورهاي پیشرفته مدیریت 
زنجی��ره تامین اس��ت. یک��ي از عناص��ر Factor مهم 
مدیریت زنجیره خودکارس��ازي امر خرید و فروش بین 
اعضاي زنجیره است. این امر آن قدر مهم و حیاتي است 
که حتي قبل از ظهور اینترنت، صنایع خودروس��ازي و 
هوافضای��ي که بزرگ تری��ن و پیچیده ترین زنجیره هاي 

تامین را دارند ، خود با صرف هزینه گزاف اقدام به ایجاد 
ش��بکه کرده بودند. در حال حاضر اس��تاندارد EdI که 
امروزه با کمک س��ازمان جهاني استانداردها در محیط 
اینترنت و بر بستر اس��تاندارد  XMl براي امور تجاري 
در حال کاربرد است، از همین شبکه هاي اختصاصي به 

وجود آمده است.

نرم افزار مدیریت زنجيره تامين 
Software  ش��امل مجموع��ه اي  اف��زار  ن��رم  ای��ن   
ازنرم افزاره��اي کاربردي اس��ت. فروش��ندگان س��عي 
دارند ک��ه این پنج اصل زنجیره تامی��ن را در یک نرم 
اف��زار واحد عرضه نمایند. اما بس��ته نرم افزاري جامعي 
درای��ن زمین��ه وجودن��دارد. بهتراس��ت ک��ه نرم افزار 
زنجی��ره تامین به دو نرم افزار تفکیک ش��ود، یکي براي 
برنامه ریزي زنجیره تامین و دیگري براي اجراي گام هاي 

زنجیره تامین .
ن��رم اف��زار ب��رنامه ری�����زي زنجی��ره ت��ام��ی��ن یا
الگوریت��م  ازی��ک   Supply Chain Planning)SCP( 
ریاض��ي اس��تفاده مي نمای��د ک��ه جری��ان و کارآی��ي 
زنجی��ره تامی��ن را بهب��ود مي بخش��د و موج��ودي را 
کاهش مي دهد. براي مثال اگر ش��ما س��ازنده کاالهاي 
بس��ته بندي مصرفي هس��تید، چنانچه اطالعات دقیق 
 وکاملي درباره سفارش��ات مش��تریان، داده هاي فروش،
 ظرفی��ت Capacity س��اخت و قابلیت ه��اي تحوی��ل 
محصول به سیس��تم ندهید، نباید انتظارنداشته باشید 
ک��ه نرم افزارهاي کاربردي، برنامه ری��زي خیلي دقیقي 

داشته باش��ند.  نرم افزارهاي کاربردي براي هرپنج گام 
اصلي زنجیره تامین وجوددارند.

نرم اف�����زار اج����راي زن���جی��ره تامی�����ن ی�����ا 
)Supply Chain Execution )SCE  گام ه��اي متفاوت 

زنجی��ره تامی��ن را اتوماتی��ک مي نماید. ای��ن نرم افزار 
مي توان��د حت��ي شامل مس��یریابي الکترونیکي س��اده  

سفارشات از کارخانه تا تامین کنندگان باشد.

جمع بندي
مدیریت زنجیره تامین عبارتست از فرآیند برنامه ریزی، 
اج��را و کنت��رل عملی��ات مرتبط با زنجی��ره تامین در 
بهینه تری��ن Most Efficient حال��ت ممکن. مدیریت 
زنجی��ره تامین دربرگیرنده تمامی جابجایی ها و ذخیره 
مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده 

از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف است.
مدیری��ت زنجیره تامین ی��ک رویکرد یکپارچه س��ازی 
برای برنامه ری��زی و کنترل مواد و اطالعات می باش��د 
ک��ه از تامی��ن کنن��دگان تا مش��تریان جری��ان دارد. 
مدیریت زنجیره تامی��ن، مدیریت موجودی با تمرکز بر 
 مدیری��ت عملیات را با آنالیز ارتباطات در س��ازمانهای 
صنعت��ی Industrial ارتب��اط می دهد. این رش��ته در 
طی س��ال ه�ای اخیر دارای اهمیت فراوانی شده است. 
زنجیره تامی��ن بر تم��ام فعالیت هاي مرتب��ط با جریان 
 و تبدی��ل کااله��ا از مرحله م��اده خام )اس��تخراج( تا
 تحوی��ل delivery ب��ه مصرف کنن��ده نهای��ي و نی��ز 
جریانهاي اطالعاتي مرتبط با آنها را ش��امل مي ش��ود. 
درب��اره  جری��ان کاال دو جریان دیگر ک��ه یکي جریان 
اطالعات و دیگري جریان منابع مالي و اعتبارات اس��ت 

نیز حضور خواهد داشت.

منابع:

 1-Shoshanah Cohen & Joseph roussel,
 “Strategic Supply Chain Management”, the 5
disciplines for top performance, 2010
2-www.msi.co.ir
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  تاریخ برگزاري

   29/دي/90   لغایت   04/بهمن/90   به مدت 6 روز
مكان برگزاري 

جاده هاي پر تردد كشور
مشهد، قم، س�اري،  بابل، بابلسر، خزر شهر،نور، رویان  ، 
چالوس، نمک آبرود،  رامسر، رشت، كرج، تهران ، شيراز   

اصفهان، كرمان ، تبریز و  قزوین 

عامليت هاي فعال: 
112 )حس�يني - ته�ران( ، 121 )معين�ي، زماني - كرج (  
422 )سياسي - م�ش�هد(، 332 )آرم��ض�اني - ق��م(  
 221 )ن�ادري - ساري( ، 223 )ب��زرگ روش�ن - باب�ل(،232 
)پور رستگار - رش�ت(، 643 )ش�ج��اعي - شي��راز( 
451 )اميري – كرمان( ،  251 )احمدي و نعمتي – قزوین( 
 521 )كهنمویي – تبریز( ،  311 ) حاجي نيلي – اصفهان(  

ش�بكه امداد اطلس خ�ودرو ب�ا هم�كاري عامليت هاي 
مجاز این ش�ركت، بار دیگر اعضای خان�واده كياموتورز 
را در تعطي�الت ایام رحلت پيامبر اك�رم همراهي نمود، 
با توجه به افزایش س�فرهاي زمستاني در این تعطيالت، 
تيم هاي امداد كيا در جاده هاي پر تردد مس�تقر شدند و 

ب�ه خودورهاي كيا خدمات رس�اني نمودن�د، تا به هدف 
خدمات پس از فروش كيا كه رضایت مندي هر چه بيشتر 

مشتریان و آرامش آنان مي باشد، دست یابند. 
اطالع رس�اني ش�ماره تلفن ه�اي ثابت و هم�راه جهت 
پاسخگویي، راهنمایي و امداد رساني بصورت 24 ساعته 

از طریق پيام كوتاه به كليه مشتریان اعالم شد.
اميدواری�م با توج�ه به نظرات و پيش�نهادات س�ازنده 
مشتریان و همچنين امداد گران و عامليت ها در خصوص 
برگزاري هر طرح، بتوان در آینده نقاط قوت این شبكه را 
گسترش دهيم و همچنان با شعار شبكه جهاني خدمات 
پس از فروش كيا » پش�تيبان همچ�ون خانواده « حامي 

خانواده كيا باشيم. 

 امداد جاده اي تعطیالت زمستان 90
گرد آوري : ادریس بيداران - كارشناس خدمات ویژه

امداد رساني در محل - رامسر

استقرار خودروي امداد - بابل

استقرار خودرو امداد - شيراز

عيب یابي خودروي امداد خواه - كالچاي

تعميرات خودرو در محل مشتري - اصفهاناستقرار خودروي امداد – كرج ابتداي جاده چالوس

اهداء هدیه به مشتري -  خزر شهر

همكاري با پليس راهور – اصفهان )مورچه خور(

همكاري با پليس راهور - قزویناستقرار خودروي امداد در جاده هاي پر تردد

امدادرساني در محل مشتري – چالوس
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  با تغيير فصل و س�رد ش�دن هوا ، كليه سيستم هاي 
خودرو به خصوص سيستم گرمایشي خودروها نياز به 
بازدید قبل از تغييرفصل را دارند؛ بخش خدمات ویژه 
ش�ركت اطلس خودرو جهت رفاه حال خانواده بزرگ 
كيا هر س�اله با آغاز فصل زمس�تان اقدام به برگزاري 
طرح بازدید تخصصي زمس�تانه جهت تحقق این امر 

مي نماید.
س�رویس كليني�ک زمس�تان 90 از تاری�خ 90/10/3 
لغای�ت 90/10/8 در كلي�ه عامليت هاي مجاز ش�ركت 

اطلس خ�ودرو برگزار ش�د كه جهت كس�ب رضایت 
بيش�تر مش�تریان ای�ن بازدی�د به ص�ورت رای�گان 
صورت گرفت . كارشناس�ان ش�ركت اطلس خودرو با 
حض�ور در عامليت هاي مجاز ، ضمن نظ�ارت بر نحوه 
پذیرش و مش�تري مداري در عامليت ها،كارشناس�ان 
فني عامليت ه�ا را در بررس�ي و عيب یابي خودروها 
همراهي نموده و همچنين به س�واالت مطرح شده از 

طرف مشتریان پاسخ دادند.
 همچني�ن مش�تریان محت�رم ب�ا حض�ور خ�ود در 
تخفيف ه�اي  از  اس�تفاده  ب�ر  ع�الوه  ط�رح  ای�ن 
 وی�ژه، زمس�تان گرم�ي را ب�ا خان�واده خ�ود آغ�از 

كردند. 

خدمات قابل ارائه در طرح بازدید تخصصي زمستانه :
  بازدید فني وسيستم گرمایشي به صورت رایگان

 20درصد تخفيف روغن موتور توتال
 10درصد  تخفيف اجرت سرویس هاي دوره اي

 10درصد  تخفيف قطعات مصرفي
 كارواش رایگان

 سرویس کلینیک زمستان 90
گرد آوري : ادریس بيداران - كارشناس خدمات ویژه

خودروهاي پذیرش شده – عامليت 114 تهران

مشاوره فني به مشتریان – عامليت 251 قزوین

تعميرات خودرو – عامليت 371 اراك

خودروهاي در انتظار  پذیرش – عامليت 105 تهران

تعميرات – عامليت 108 تهرانعيب یابي – عامليت 311 اصفهان

خودروهاي پذیرش شده– عامليت 232 رشت

اهدا هدیه به مشتري – عامليت 643 شيراز

ورودي عامليت– عامليت 223 بابلپذیرش خودرو– عامليت 109 تهران

ثبت پذیرش – عامليت 111 تهران
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افقي:
1- برتری�ن خودروی شاس�ی 
بلند س�ال ب�ه انتخ�اب گروه 
total4x4 - ای�ن قطع�ه در 

موت�ور خ�ودرو، پيس�تون را 
ب�ه ميل لن�گ وص�ل می كند 
2- اتحادیه فوتبال اروپا - از 
گل ها - نااميدي 3- قس�متی 
از لب�اس - مث�ل و ش�بيه - 
برتري 4- س�طح دس�ت - از 
خوردن�ي  كيک ه�اي  ان�واع 
ك�ودكان - اصي�ل و ش�ریف 
5- نش�انه اله�ي - یك�ي از 
كارخانه ه�اي ش�ركت كيا در 
این كشور است - تنها 6- ماه 
هفتم س�ال قمري - خواهش 
و التم�اس 7- عالم طبيعي - 
واح�د پول ژاپ�ن - پروردگار 
8- آرایش و زینت - پایتخت 
اك�وادور 9- طایف�ه - اس�ب 
ترك�ي - از عوامل درونی آن 
كم�ال گرایی و نگرانی اس�ت 
10- بزرگت�ر - لوله گوارش�ي 
11- بي س�واد قدیمي - یكی 
از دو كشور برگزار كننده جام 
ملت های اروپ�ا 2012 ميالدی  
- گ�ذرگاه 12- ش�ل و رقيق 
پوس�تين   - آالت  و  اب�زار   -
13- اس�كلت بندی خودرو را 
می گوین�د - فهرس�ت - هنر 
نمای�ش 14- نيك�و و زیب�ا - 
بخش�ی از شهرستان نطنز در 
اس�تان اصفهان – نماد شكل 
پذی�ری 15- یك�ی از عالی�م 
فش�ار عصب�ی و اس�ترس - 
حامي مس�ابقات ی�ورو 2012 

ميالدی

 عمودي:
1- ای�ن خ�ودرو از واحدهاي 
الكتروني��كي ه���وش�مند 
تشكيل شده اس�ت  - پایان 
گزارش�گران  از   -2 جن�گ 
فوتبال كش�ورمان - اس�تان 
مرزی كشورمان - از شهرهای 
اس�تان آذربایجان شرقی 3- 
بال و آس�يب- این افراد زیاد 
به زمين ن�گاه می كنند - این 
هوش�مندانه  تركيبي  خودرو 
ف�رم  و  عملك�رد  آش�تي  از 
اس�ت 4- پای�گاه اینترنت�ي 
- پوش�يدني پ�ا - حرف دوم 
انگليس�ی 5- جانشيني - از 
تج�اری  خودروه�ای  ان�واع 
س�نگين- ناپسند 6- عالمت 

مفعول�ي - س�يلي - خانه كنار 
زب�ان  ب�ه  معمول�ي   -7 دری�ا 
انگليسی - زاپاس 8- دوندگي 
و جس�تجو- از روان���دازهای 
ب��ان��وان 9- پایتخت اتریش 
- خ�ط فرض�ي زمي�ن 10- آش 
هف�ت دان�ه - حرف آخ�ر الفبا 
- خ�ون و نفس 11- ش�اه ادبي 
- م�دل مفهومی جدی�د كيا - 
در ام�ان ب�ودن 12- نت س�وم 
موسيقی- شكسته – قدم یكپا  
13- ش�خص دقيق و كنجكاو- 
رود   – داده  دس�ت  از  پ�در 
جيح�ون14- كالم درد - ظرف 
و مخ�زن روغن را كه زیر موتور 
بس�ته می ش�ود گوین�د- قلب 
ناپذیر-  خودرو 15- خس�تگي 
قوطی گرد س�ياه رنگ�ی كه در 
پش�ت موت�ور و معم�وال طرف 

راننده قرار گرفته است

حل جدول - پيک اطلس  شماره19

جدول شماره 20 جدول كلمات متقاطع
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آدرسنمابرتلفن   ثابتكد شهر استان عاملیترديف

تبریز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ 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- كد پستي  1698481759

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

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

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

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

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

تهران - میدان شهداء - خیابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسید رضا ریحانی 9
- پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شريعتی – پايین تر از پمپ بنزين بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر10
 ايستگاه عوارضی – پالك 346-كد پستي 1564915587

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

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

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني13
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

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

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

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی هدايت (0561) 32226590-2237030 (0561)431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدايتی16
 پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمايندگی سايپا - كد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خیاط زاده18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 - كد 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار19
پستي 6198693569

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

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

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 (0251)2914003 (0251)332قمقمحمید  آرمضانی22
 كد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 (0341)3310006 (0341)451كرمانكرمانجاوید امیری- یوسف امیری مقدم23
كدپستی 7616673386

 رشت - خیابان شهدا- روبروي كارخانه شیر پاستوريزه- 4-8842002 (0131)4-8842002 )0131(232رشتگیالن كامبیز پور رستگار24
كد پستي2593282851

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

 بابل – كمربندي امیركال - جنب پمپ بنزين - 3251919(0111)3252020)0111(  223بابلمازندرانشركت بزرگ روشن 26
كد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی27
كد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري28
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر29
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد30
 كد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی31

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1390/12/01



دفتر مرکزی
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