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13کيا موتورز به رکورد شكني هايش در اين سال پايان داد

کيا دوستدار محيط زيست 

در حوزه بازاريابی 
دس��تيابی به جايگاه دومين ش��ركت برتر بازار ايران 
در زمينه واردات خودرو و كس��ب 24 درصد از سهم 
بازار، بارزترين دس��تاورد ش��ركت اطلس خودرو در 
س��ال 1390 بوده اس��ت. اطلس خودرو در اين سال 
عالوه بر واردات مدل هاي جديد محصوالت خود، در 
راستای گسترش سبد محصوالت خود يك خودروي 
منحصربه فرد به نام كيا كادنزا را روانه بازار نمود؛  اين 
محصول كه طي مراس��مي در مرداد ماه سال 1390 
به عموم معرفي ش��د در واقع مدل تغيير شكل يافته  
كيا اپيروس است كه با طراحي مدرن ، كارايي بيشتر 
و امكانات قابل توجه تري عرضه مي ش��ود. ش��ركت 
اطلس خودرو در راستاي انجام بهينه مسئوليت هاي 
اجتماعي خود همواره در انجام امور خير پيشگام بوده 
است و عالوه بر حمايت از موسسه نيكوكاري حضرت 
فاطمه الزهرادر س��ال 90 پش��تيبان مالي مسابقات 
ورزشي انجمن خيريه ارامنه تهران نيز بوده است. در 
سال 1390 طرح استانداردهاي جهاني عامليت هاي  
كياموتورز ) Red Cube(  را در عامليت هاي مجاز اين 
شركت در سراس��ر ايران آغاز شده  و اولين عامليت 
مجاز اطلس خودرو كه تماماً مطابق با اين استانداردها 
بنا ش��ده اس��ت در بهمن ماه اين سال در شهر آمل 
فعاليت خود را آغاز نمود.  فرآيند استانداردسازی در 
حال حاضر در كليه عامليت های شركت اطلس خودرو 

در حال انجام است.
در حوزه منابع انسانی

 ش��ركت اطلس خودرو همچنين به عن��وان يكي از 
پيش��گامان حوزه توسعه سيس��تم ها در سال 1390 
مميزي مراقبتي س��اليانه سيستم مديريت يكپارچه 
گواهينامه هاي ISO 9001:2008  در زمينه سيستم 
مديريت كيفي��ت و  ISO10002:2008 در زمينه 
سيس��تم مديريت رسيدگی شكايات مش��تري را با 
موفقيت تمديد كرد. الزم به توضيح است كه در ايران 
تنها پنج شركت موفق به كسب مديريت گواهينامه 
رس��يدگی به ش��كايات مشتری ش��ده اند و شركت 
اطلس خودرو اولين شركت فعال در زمينه خودرويي 
بوده اس��ت كه  موفق به كسب اين گواهينامه شده 
اس��ت .  از ديگر افتخارات ش��ركت اطلس خودرو  در 
اين حوزه دريافت جايزه توانمند سازی منابع انساني 
و اخذ درجه س��ازمان هوش��مند و كس��ب رتبه اول 
كش��ور در س��ال  1390 اس��ت كه حاصل رقابت با 
61 ش��ركت مطرح در حوزه منابع انساني مي باشد.

توجه به اين نكته حايز اهميت است كه امتياز شركت 
اطلس خودرو در تمامي دوره هاي ارزيابي برگزار شده 
بي س��ابقه بوده و اين ش��ركت رتبه اول را نه تنها در 
سال جاری بلكه در چهار سال برگزار شده نيز دريافت 

نموده است.
در حوزه فروش 

براس��اس  گزارش��ات ش��ركت بازرس��ي كيفيت و 
اس��تاندارد ايران »ISQI« ش��ركت اطلس خودرو در 
حوزه رضايتمندي مشتريان از فرآيند فروش خودرو و 
مطابق با آخرين گزارش همين سازمان اطلس خودرو 
در ش��ش ماه��ه اول س��ال 1390 ب��ا كس��ب 670 
امتي��از داراي جايگاه دوم در ميان كل ش��ركت هاي 
عرضه كننده خودروهاي سواري است.  همچنين در 
سال 1390 كيا نيو س��راتو، توانست با كسب امتياز 
809 از هزار در صدر ليس��ت رضايت مش��تريان در 
ش��ش ماه اول س��ال در گروه خودروهاي 40 تا 50 

ميليون تومان قرار بگيرد و مدل كوپه آن نيز توانست 
در رده بعدي يعني رده دوم جاي گيرد.

در حوزه خدمات پس از فروش
طبق گزارشات شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران 
»ISQI« شركت اطلس خودرو در زمينه رضايتمندي 

مشتريان ازش��بكه خدمات پس از فروش درمقايسه 
باس��اير شركت ها در ش��ش ماهه اول سال 90 رتبه 
چهارم را در بين كليه فعاالن خودرويی كسب نموده 
است.  واحد خ��دمات پس از فروش اطلس خودرو با 
شعار هميشگي »پشتيبان همچون خانواده« در سال 
1390 پر تالش تر  و پر توان تر از سال هاي پيشين در 
مسير ارايه خدمات به مشتريان و جلب رضايت ايشان 
گام برداش��ته كه برگزاري س��رويس هاي دوره اي و 
مناسبتي نمونه بارزي از اين فعاليت ها است.  با توجه 
 KACS به عضويت ش��ركت اطلس خ��ودرو در كلوپ
)ارزيابي رضايتمندي مشتريان خدمات پس ازفروش 
كيا ( اين هديه درسال 2010 به شركت اطلس خودرو 
اهدا شد، رضايتمندي كلي مشتريان از  واحد خدمات 
پس از فروش ش��ركت اطلس خودرو درسال  2011 
يك رده نسبت به سال 2010 پيشرفت كرده است ، 
نكته حائز اهميت در ارزيابي سال 2011 ، رشد قابل 
توجه وفاداري مش��تريان نسبت به سال 2010 بوده 
 Loyal customer rate اس��ت به نحوي كه رتب��ه
اي��ران از رتبه 37 ب��ه رتبه 12 در بين كش��ور هاي 
عضو كلوپ صعودكرده است. گفني است كه در اين 
س��ال جايزه ACT Smart Campaign به ش��ركت 
اطلس خودرو تعلق گرفت كه كس��ب اي��ن جايزه با 
توج��ه به استانداردس��ازي هاي ص��ورت پذيرفته در 
عامليت هاي شركت اطلس خودرو و براساس ثبت اين 
اطالعات درسايت DDMS واحدخدمات پس از فروش 

محقق شده است. 
در اي��ن س��ال پر ب��ار تعمي��رگاه مركزي ش��ركت 
اطلس خودرو به عنوان Dealer of the year  سال 
2010 دربين كليه تعميرگاه هاي كيا موتورز انتخاب 
شده است.  همچنين شركت اطلس خودرو موفق به 
 K-SAP و TRP كسب مقام نخس��ت در آزمون هاي
در چهار دوره متوالي بين كش��ورهاي منطقه كسب 

شده است.
در س��ال 1390  دومين دوره مسابقات ملي مهارت 
فني در ش��بكه عامليت مجاز طبق استاندارد جهاني 
كياموت��ورز و اولي��ن همايش قدردان��ي از 29 نفر از 
پرسنل و كارشناس��ان فني داراي رتبه Master در 
مباح��ث K-SAP & TRP در هت��ل المپيك تهران 

برگزار شد.
در حوزه قطعات  

واحد قطعات يدكی اطلس خودرو در سال 90 موفق 
شد در خصوص مهم ترين شاخص عملكردی خود كه 
فاكتور » در دسترس بودن قطعات درخواستی« است، 
به عدد بيش از 80 درصد دس��ت يابد.  ضمن اينكه 
در اين س��ال با تجهيز انبار خود و برقراری سرويس 
تحويل 24 ساعته كاال به شهرستان ها قدم بزرگی در 

راه  ارائه سرويس مطلوب به مشتريان بردارد.
در نهايت به اين نكته نيز بايد اذعان نمود كه شركت 
اطلس خودرو همه موفقيت هاي كس��ب شده خود را 
مرهون نيروی شگفت انگيز كيا، همكاران و همياران 
فع��ال در اين مجموعه خودرويی و نمايندگان پويا و 

توانمند خود مي داند.

اطلس خودرو در سالي كه گذشت

نتايج نظر سنجي پيك اطلس شماره 20 :

مقاله برتر از نگاه خوانندگان: 
»روابط درون سازمانی«

آقای اميد دادگر
  برنده يك عددکارت هديه پيك اطلس 

رای دهنده خوش شانس : 
ايمان علی اکبر

)USB( برنده يك عدد حافظه همراه 
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دستگاه ضبط و پخش جدید کیا این هفته نیز دوباره مورد 
جاسوسی قرار گرفت.  این عکس ها اولین نمای این دستگاه 

را در کابین خودروی جدید به نمایش می گذارد.
درون این خودروی جدید که با نام KH شناخته می شود،  با 
سطوح چرمی و داشبوردی به رنگ سیاه براق،  بیشتر شبیه 
 ویژه بازار اروپا است تا سدان های اپتیما و کادنزا.
یک صفحه لمسی بزرگ در باالی قسمت مرکزی و در کنار 
دریچه های بلند تهویه هوا و تنظیمات س��رگرمی و راننده 

قرار گرفته است.
مانند همتای تثبیت ش��ده اش یعنی هیوندای جنس��یس 
)و برخ��ی از مدل های مرس��دس (، KH نیز دارای پدهای 
کنترلی مشابه بازی های ویدیویی است که بر روی فرمان 

قرار دارند.

انتظار می رود که KH شباهت های بسیاری در تکنولوژی 
و بخش های اساس��ی با جنس��یس داش��ته باشد از جمله 
موتور ه��ای بنزینی V6 و V8 و اتوماتیک ش��ش س��رعته 

همچنین مبدل ده سرعته جدید شرکت نیز در راه است.
با توجه به اینکه فرمان این خودرو در سمت چپ قرار دارد  
آن را مناس��ب کش��ورهایی نظیر کره، آمریکا و کشورهای 

اروپایی می کند. 

کی��ا پی��ش از رونمایی رس��می از  جدیدش در 
نمایشگاه خودرو جنوا، تصویری از این هاچ بک جمع و جور 
منتشر ساخت؛ خواهر آمریکایی این خودرو Forte است.  

با شایعاتی که در مورد Forte به روز رسانی شده در جریان 
اس��ت، به نظر می رس��د که  جدی��د، می تواند 
پیش نمایش��ی باش��د از آنچه ک��ه به عن��وان خودروهای 
جمع و جور آمریکایی کیا، قرار است در فروشگاه ها، عرضه 

شود.
Forte در س��ال 2010 بازار آمریکا را با س��بک های بدنه 

سدان و کوپه تحت تاثیر قرار داد؛  برای مدل سال 2011 
یک هاچ بک نیز به این لیس��ت اضافه شد.  اندازه و قیمت 
ای��ن خ��ودرو از ری��و کوچک تر و کمتر اس��ت.  
جدید که اولین حضورش در نمایش��گاه جنوا می باش��د، 
از نس��خه های قبلی طویل ت��ر و عریض تر اس��ت و چهره 
اسپرت تری را نسبت به Forte فعلی به نمایش می گذارد. 

این خودرو چیزی را به نمایش می گذارد که خودروسازان 
آن را » جدیدترین ترجمان جلوپنجره ی دماغه ببری کیا« 
می نامند و همچنین دارای یک نشان بزرگ کیا، تزئینات 
خارج��ی کرومی تر و چراغ های جلوی��ی متحرک همراه با 
المپ های LED است.  مواد استفاده شده در در داخل این 
خ��ودرو از کیفیت باالیی برخوردار اس��ت؛  همچنین  در 
آن سیستم جهت یابی به روز رسانی شده با صفحه لمسی 

تعبیه شده است.
به نظر می رس��د این خودرو با ظاهر و باطن جذابش،  بازار 

خودروهای جمع  و جور را به تسخیر خود درآورد.

کیا در پی امضای یک یادداشت تفاهم با برنامه محیط زیست 
س��ازمان ملل )UNEP( در 22 فوریه ب��ر حمایتش از روز 
جهان��ی محیط زیس��ت )WED( تاکید کرد.  این مراس��م 
رسمی که در مقر سازمان ملل در نایروبی کنیا برگزار شد 

تاکیدی بود بر تعهد مداوم کیا در حفاظت از محیط زیست.
مراسم بزرگ داشت WED )روز جهانی محیط زیست( که 
از س��ال 1970،  هرساله در پنجم ژوئن برگزار می شود تا 
آنجا پیش رفته اس��ت که به عن��وان یک روز جهانی برای 
فعالیت های محیط زیس��تی مثبت، در بس��یاری از نقاط 
جهان جش��ن گرفته می ش��ود.  WED هر ساله فراخوانی 
جهان��ی برای افراد و س��ازمان ها به منظور بس��یج کردن 
فعالیت هایی در جهت حفظ محیط زیس��ت اعالم می کند.  
امسال کیاموتورز  به پنج سازمان شرکت کننده که نمره اش 
در زمینه بسیج فعالیت های روز جهانی محیط زیست، بر 
اساس معیارهای مورد نظر UNEP، باال باشد یک خودروی 

دوستدار محیط زیست اهدا می کند.

خودروهای اهدایی ش��امل چهار دستگاه کیا ریوی کامال 
جدید 2012 و یک دستگاه کیا اپتیمای هیبریدی 2012 
اس��ت.  این خودروه��ا به دلیل مصرف بهینه س��وخت و 
همچنین برجس��ته کردن ش��عار WED در س��ال 2012 
یعنی»مصرف سبز: شما هم جزیی از این برنامه هستید؟« 

انتخاب شده اند.
در م���راس��م ام��ضای ی��ادداش��ت ت��ف���اهم، آک�ی��م 
اس��تینر)Achim Steiner(، معاون دبیر کل س��ازمان ملل 
و مدی�����ر اج��رای��ی UNEP، ایزاب��ال تی���کس��ی���را 
)Izabella Teixeira(، وزی��ر محی��ط زیست برزی��لی و 

ام کی کیم )MK Kim(، رئیس ستاد منطقه ای خاورمیانه و 
آفریقای کیا، حضور داشتند.

دستگاه ضبط و پخش جدید کیا

کیا  از روز جهانی محیط زیست سال 2012 حمایت می کند

کیاموت��ورز اروپا از یک برنامه خیری��ه طوالنی مدت برای 
کاش��ت درختچه در مالی جنوب��ی واقع در آفریقای غربی 
حمایت مالی می کند.  این پروژه که »کیا- کاش��تن برای 
زندگ��ی بهت��ر نام دارد«، کاش��ت بیش از ش��ش میلیون 
درختچه jatropha )نوعی گیاه بومی مالی(را در طی سه 
سال در این منطقه تضمین می کند. در واقع این برنامه به 
دنبال کمک به تامین یک آینده روش��ن تر برای ساکنین 
این منطقه از طریق بهبود محصوالت کش��اورزی و ایجاد 

منبع درآمد برای کشاورزان و خانواده هایشان است.
این پروژه که توس��ط 14 ش��رکت فرع��ی اروپایی تحت 
مالکیت کامل کیا حمایت می ش��ود، ش��امل اهدا مبلغی 
معادل با کاشت شش jatropha به ازای فروش هر خودرو 
در کشورهای شرکت کننده در این پروژه است که حداکثر 

ارزش آن معادل پانصد هزار پوند در سال است.

این پروژه توس��ط س��ازمان »درخت ها برای همه« که در 
هلند مس��تقر اس��ت، برای کیا اجرا می  شود. این سازمان 
تجرب��ه زیادی در برنامه های کاش��ت این گیاهان دارد و با 
کیای هلند و کیای سوئد از سال 2007 در مالی همکاری 
می کند.  طرح آغازین شامل کاشت 2/3 میلیون درخت و 
ساخت 51 مدرسه برای آموزش بیش از پنج هزار کشاورز 
در رابطه با چگونگی استفاده بهتر از درختچه ها و دستیابی 
به محصوالت بهتر در زمینه غالت کلیدی از جمله ذرت، 

ذرت شیرین و بادام زمینی بوده است.
گیاه jatropha یک گیاه همیش��ه س��بز و مقاوم در برابر 
خشک سالی و آفت است که فواید بسیاری دارد. این گیاه 
برای حیوانات س��می اس��ت بنابراین ی��ک حصار گیاهی 
ایده آل اس��ت که کش��اورزان می توانند ب��رای حفاظت از 
س��ایر گیاهان از آن اس��تفاده کنند. jatorpha همچنین 

از فرس��ایش خاک جلوگیری می کند و از پنج س��الگی به 
بعد به طور میانگین 3/5کیلوگرم climate nut )محصول 
این درخت( تولید می کند که برای تولید نیم لیتر سوخت 
بیو-دیزلی کافی است و بدین ترتیب باعث افزایش درآمد 

کشاورزان می شود.

  کیاموت��ورز همچن��ان ب��ه درو ک��ردن جوای��ز ادام��ه
 می دهد.  جدیدترین آن ها، جوایز انتخاب رانندگان 2012 
)Drivers Choice Awards( است که در نمایشگاه خودرو 

شیکاگو از سوی برنامه MotorWeek یکی از قدیمی ترین و 
پراعتبارترین برنامه های تلویزیونی خودرویی،  به ریو 2012 
کام��ال جدید و اپتیما 2012 اهدا ش��د.  این دو به ترتیب 
در صدر خودروهای Subcompact و سدان های خانوادگی 
قرار گرفتند.  ریو و اپتیمای 2012 از سوی سازندگان این 
برنامه به دلیل عملکرد، مصرف بهینه سوخت و ارزش کلی 
مورد توجه قرار گرفتند.  این خودرو های کیاموتورز شامل 
مجموعه ای از ویژگی ها و تس��هیالت بی نظیر دیگری نیز 
هستند، از جمله فناوری بی سیم بلوتوث R3 با کنترل های 
نصب ش��ده ب��ر روی فرم��ان، USB و جک ه��ای ورودی 
کمکی، خصوصیات امنیتی با فناوری باال و طراحی جذاب.

مایکل اس��پراگو )Michael Sprague( نایب رئیس بخش 

ارتباط��ات و بازاریابی KMA گفت: »کیا ریو و کیا اپتیمای 
2012 نمونه های برجسته ای هستند که نشان دهنده تعهد 
کیا به ارائه ارزش )قیمت( باال همراه با طراحی در س��طح 
جهانی، فناوری های بس��یار جدید، مصرف سوخت بهینه 
 MotorWeek و امکانات مدرن اس��ت. این جوایز از سوی
نشان دهنده آن چیزی است که خریداران خودرو،  امروزه 
در پی آن هستند و تاییدی است بر کیفیت خودروهایی که  
کیاموتورز به مشتریانش عرضه می کند و همچنان به جذب 

افراد بیشتر در نمایشگاه ادامه می دهد.«
جوای��ز انتخ��اب رانن��دگان MotorWeek در ب��ر گیرنده 
بهترین انتخاب ه��ای خودرویی س��ردبیران برنامه،  برای 
طیفی از س��بک های زندگی است.  امس��ال یک تیم 15 
نف��ره از تحریریه MotorWeek، ب��ه ارزیابی بیش از 150 
خودرو، کامیون و خودروهای صنعتی پرداختند. معیارهای 
موردنظ��ر آن ها عملکرد، فن��اوری، کارایی، مصرف بهینه 

س��وخت و ارزش خودروها به دالر اس��ت. ای��ن جایزه به 
بهترین خودرو در هر کالس تعلق می گیرد.  کیا ریو و کیا 
اپتیما که تا به حال برنده جوایز متعددی شده اند در حال 
حاضر به همراه یک وارنتی 3 ساله / 100 هزار کیلومتری 

در فی جی عرضه  می شوند. 

کیا موتورز در عرصه مسئولیت های اجتماعی

کیاموتورز همچنان در اوج

کیاموتورز بازار را به تسخیر خود در می آورد
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 این روزها را باید پرکارترین و ش��لوغترین روزهای کاری 
در تی��م طراح��ی و مهندس��ی  دو ش��رکت خواهر یعنی  

کیا-هیوندایی دانست.
 ه��ر دو کمپانی در ماراتنی نفس گیر تصمی��م دارند تا با 

معرف��ی  مدل های  تولی��دی و یا ای��ده ای در مقابل دیگر 
رقب��ای قدر خویش،  عرض ان��دام کنند و قدرت طراحی و 
ایده پردازی و البته مهندسی  خود را به رخ دیگران بکشند؛  
در ای��ن بین کیا موت��ورز طی 2 ماه اخیر ب��ا ارائه دو مدل 
جدید   و تراکستر که اولی  همانند سلف خویش 
ویژه بازار اروپا طراحی و تولید می شود و دومی  در پوشش 

کانسپت اما در باطن خویش معرف نسل جدید مدل سول 
می باشد، توانست بار دیگر خبر ساز شود.

 پس ابتدا به معرفی  نسل جدید کیا  می پردازیم، 
  ب��رای اولی��ن ب��ار در س��ال 200۶ و در قالب 
خودروی��ی هاچ بک و س��پس استیش��ن ویژه ب��ازار اروپا 

طراحی و ساخته شد.

کیا، رویایی با طعم واقعیت

تراکس�تر همانند دیگر 
ایده های ش�رایر و تیم 
همراهش بر پایه اصل 
سادگی  و زیبایی  شکل 
گرفته و مدی�ر طراحی 
تراکس�تر کسی  نیست 
جز تام کرنز ،کس�ی  که 
پیش از پیوستن به کیا 
کادیالک س�ابقه ای  در 
درخشان داشته و نسل 
از  نی�ز  جدی�د س�راتو 

شاهکار های اوست

 i30 از پلت فرمی مش��ترک ب��ا هیوندایی  
به��ره می برد، هر چند ب��ازار هدف این دو با یک دیگر 
متفاوت ام��ا در قال��ب منافع Interests مش��ترک 

می باشد.
 نسل اول  با ورود پیتر شرایر به تیم طراحی 
کیا در سال 2010 وارد اتاق جراحی شد  و فیس لیفت 
یا به روز رس��انی مختص��ری در ناحی��ه جلو پنجره 

همسان با دیگر اعضای خانواده کیا را به خود دید.
 نسل اول با چهره جدید تا به امسال در سایت تولید 
کیا در کش��ور اس��لواکی تولید می شود که با معرفی  

نسل جدید به زودی جایگزین خواهد شد .
 اما مدل جدید  چگونه شکل گرفت؟

 3 س��ال پی��ش اولی��ن اتود ه��ای طراح��ان کیا به 
سرپرستی پیتر شرایر چهره نسل جدید  را 
شکل داد، توسعه و تحقیق مدل جدید هم زمان و به 
موازات طراحی و توسعه نسل جدید هیوندایی آی  30 

یعن��ی  خواهر  به مدت 
3 س��ال زمان برد تا مدل نهایی 
خش��ن،پی�کره ای  چهره��ای  با 
ع��ضالن��ی و خطوطی محکم و 

برجسته پدیدار شد .
 چه��ره نس��ل جدید  
با فرم آش��نا و خانوادگی کیا در 
جلو پنج��ره و چراغ هایی  متورم 
و کش��یده که در امتداد به خط 
ش��خصیتی  خودرو و ش��انه  های 
خوش فرم ختم می شود به همراه 
برجستگی های روی بدنه، ستون 
خوابیده جل��و و پروفایل جانبی 
تهاجمی و اسپرت حسی متفاوت 

در بیننده ایجاد می کند.
 تاکی��د طراحان بر نام و نش��ان 
کیا در چهره  به راحتی  
این  خود نمایی می کن��د، ضمن 
که با افزای��ش فاصله محور جلو 
و عقب و اندک��ی  افزایش عرض 
خودرو به افزایش فضای داخلی  

در کنار ح��س بصری نمای خارجی  کمک ش��ایانی 
نموده است.

 بر خالف هیوندایی که در طراحی جدید محصوالت 
خود چاش��نی  اغراق Exaggeration را بیش از حد 
به کار می گی��رد، طراح��ی داخلی   مبتنی  
بر فلس��فه نوین طراحی کیا یعنی  سادگی  در نهایت 
زیبایی  و کاربردی بودن استوار می باشد، ضمن اینکه 
با نیم نگاهی  به گذش��ته سعی  داشته تا با به کارگیری 
مواد Materials با کیفیت بهبود یافته، ارتقا ارگونومی 
و فضای سرنش��ینان  را به رقیبی جدی در 

مقابل حریفان تبدیل نماید.
 سطح تجهیزات ایمنی استاندارد در 2012  
کم��ی  بیش از حد توقع مش��تری این کالس خودرو 
اس��ت به گونه ای که ظراف��ت تیم طراحی و تولید در 
ترکیب حسی از زیبایی ، لوکس و اقتصادی بودن را به 

خوبی در  به نمایش گذاشته است. 
 زمان عرضه نسل جدید  در بازار اروپا هنوز 
مشخص نیست، اما امید کیا به نسل جدید  

بسیار است، پس باید منتظر ماند و دید.
 اما دیگر ستاره کیا این روزها کانسپت زیبا و جذابی 
است با نام تراکستر، خودرویی 3 در که گفته می شود 
در پس چهره خود قصد دارد تا پیکره و هندسه نسل 

جدید کیا سول را به نمایش بگذارد.
 تراکس��تر همانن��د دیگ��ر ایده ه��ای ش��رایر و تیم 
همراهش بر پایه اصل سادگی Simplicity  و زیبایی  
ش��کل گرفته و مدیر طراحی تراکس��تر کسی  نیست 
جز »تام کرنز« ،کس��ی  که پیش از پیوستن به کیا در 
کادیالک س��ابقه ای درخش��ان داش��ته و نسل جدید 

سراتو نیز از شاهکار های اوست.
 کرن��ز تاکید زی��ادی بر حفظ هوی��ت خانوادگی کیا 
در چهره تراکس��تر داش��ته اما این بار اسانس جوانی 
و اس��پورتی را بیش از همیشه در کانسپت فوق نشان 

داده است.
 تراکستر بیش از آن که یک کانسپ��ت ج���دید باشد، 
می بایس��ت چهره آینده مدل 
محبوب س��ول را ب��ه همگان 
معرف��ی  نماید، پس ترکیبی  از 
ایده پ��ردازی خالقانه و منطق 
تولید را می بایس��ت توأمان در 
تراکس��تر ارائه می کردیم. این 
مطلب را کرن��ز می گوید، وی 
ادامه می دهد ، در این کانسپت 
ش��ما چهره ای مهیج، عضالنی 
و دوس��ت داش��تنی را در یک 
پس  می کنید،  مشاهده  پیکره 
فرم پردازی سپر، ترکیب رنگ 
و بعضی  خط��وط بر روی بدنه 
می بایست حس��ی جدید را به 
بینن��ده منتق��ل نماید، ضمن 
اینک��ه امض��ای مع��روف کیا 
در فرم پ��ردازی جل��و پنجره 
 Clarity می بایس��ت به وضوح

قابل دیدن باشد.
 تراکس��تر در طراح��ی فضای 
داخل��ی  ب��ار دیگ��ر جاه طلبی 
کره ای ها را به وضوح نش��ان می دهد، جسارتی که در 
طراحی داخلی  کانسپت فوق دیده می شود به راستی  

قابل تحسین است.
 به نظر می رس��د تراکس��تر به زودی در قالب نس��ل 
جدید کیا س��ول و در یکی  از نمایش��گاه های خودرو 
معرفی  خواهد شد  و به اعتقاد شرایر موفقیت سول با 

این چهره جدید بیش از پیش خواهد بود.
، بار دیگر   کانس��پت تراکستر و نسل جدید 
نمایش��ی از تالش جدی و به دور از تعصب، مدیریت 
مقتدر و جس��ارت کمپانی رو به رش��د کیا می باشد، 
ش��رکتی که از هیچ به جایی  رسید که بی اغراق جای 
تحس��ین فراوان دارد، حتی اگر تا رسیدن به بزرگان 
این صنعت راهی  نه چندان دراز در پیش رو داش��ته 

باشد.
منابع:

1-www.netcarshow.com
2-www.kia-buzz.com
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SCRP برنام��ه اي آموزش��ي جه��ت ایج��اد و برق��راري 

اس��تانداردهاي فعالیت هاي مشاور فروش کیا بوده و تالش 
مي کند فعالیت هاي ف��روش را نظام مند کرده و رفتارهاي 
 SCRP .فردي مغایر با این سیس��تم را به حداقل برس��اند
از طریق برنامه آموزش��ي سیس��تماتیک ن��ه تنها به دنبال 
پرورش پرس��نلي برجس��ته بوده بلکه ب��راي آنها جوایزي 
نی��ز در نظر مي گی��رد.  این برنامه آموزش��ي جهت ایجاد 
یکپارچگي بین عاملیت ه��اي مجاز کیا و تدارک تجربه اي 

یکسان براي مشتریان آن در سراسر دنیا مي باشد. 
به ط��ور کلي SCRP از یک مرحله عمومي و س��ه مرحله 
تخصصي Specialty تش��کیل ش��ده که هر کدام ش��امل 
دروس مختلفي اس��ت ک��ه ارتقا از یک مرحل��ه به مرحله 
بعدي، مس��تلزم گذران��دن دروس مرحله پیش از آن دوره 
و قبول��ي در امتحان مربوط به آن دوره مي باش��د. گفتني 
اس��ت که در پایان هر دوره و در صورت احراز نمره قبولي 
در امتح��ان مربوط ب��ه آن دوره گواهینامه اي از ش��رکت 

کیا موتورز براي مشاورین فروش صادر مي شود.
     مرحله عمومي

این مرحله براي تمام کارکنان ش��رکت کیا موتورز در نظر 
گرفت��ه ش��ده و هدف آن ایج��اد دانش عموم��ي در مورد 
ش��رکت کیاموتورز، محصوالت و خدمات آن بوده و شامل 

دروس زیر است: 
كیا را بشناسیم

 ای��ن دوره اطالعاتي در م��ورد کمپاني کیا موت��ورز از قبیل 
تاریخچ��ه، مراکز تولی��د و طراحي خودروهاي کیا، فلس��فه 
مدیریت��ي کیا، دیدگاه کیا در قبال مس��ئولیت و مش��ارکت 
اجتماعي، اهمیت طراحي خودرو از دید کیا، هویت شرکت و 
شعار برند و استانداردهاي ظاهري مجموعه کیا را ارائه مي کند.

محصوالت كیا
 این دوره محصوالت کیا در گروه هاي مختلف خودرویي را 
معرفي کرده و اطالعاتي نظیر مش��خصات مخاطبان هدف 
خودروه��ا، مناطق فروش آن ها، طراحي بیروني و دروني و 

مشخصات فني، ایمني و رفاهي خودروها ارائه مي کند.
بازاریابي خدمات

ای��ن دوره ش��امل اطالعاتي در م��ورد خدم��ات، اهمیت 
بازاریاب��ي خدمات پ��س از ف��روش، اس��تراتژي بازاریابي 
خدم��ات پس از  فروش کیا، انتظارات مش��تري از خدمات 
پس از فروش و تاثیر رضایت Satisfaction مش��تري در 

خریدهاي آتي وي مي باشد.
مرحله تخصصي

 )Certified( داراي گواهینامه
این مرحله براي کارشناس��ان، س��رگروهان، سرپرستان و 
مدی��ران فروش در نظر گرفته ش��ده که پ��س از گذراندن 
مرحله عمومي قادر به ش��رکت در ای��ن دوره خواهند بود. 

ه��دف این مرحل��ه آموزش مهارت هاي پای��ه اي و در عین 
حال ضروري فروش بوده و شامل دروس زیر می شود:

مشاور فروش حرفه اي كیا
 ای��ن دوره اطالعات��ي در م��ورد رفتاره��اي حرفه اي یک 
مش��اور فروش ش��امل تعهد، صداقت، اس��تقالل و معتمد 
ب��ودن، دانش هاي مورد نیاز مش��اور فروش ش��امل دانش 
خودرویي، دانش Knowledge مش��تري و عوامل موثر در 
تصمیم گیري مشتري و دانش صنعت خودروسازي و نهایتا 
مهارت هاي مورد نیاز یک مش��اور فروش از قبیل مدیریت 
زمان، خود مدیریتي و قابلی��ت ارزیابي فعالیت هایش ارائه 

مي کند. 
ده گام فرایند فروش كیا

 ای��ن دوره ده گام فرایند فروش کی��ا را معرفي کرده و به 
طور مشروح فعالیت ها و اهداف هر گام را بررسي مي کند.

تکنولوژي براي كاركنان فروش
 این دوره جهت ایجاد ش��ناخت تکنولوژي صنعت خودرو، 
معرفي سیس��تم هاي ایمني، رفاهي و فني خودرو و قابلیت 

انتقال آن به مشتري به زبان ساده مي باشد.
مهارت هاي ارتباطي

  ای��ن دوره اطالعات��ي در م��ورد نح��وه برق��راري ارتباط 
ب��ا مش��تري از دید کیا موت��ورز از قبی��ل مولفه هاي اصلي 
ارتباطات، سیستم هاي نمایشي ارتباط، ارتباط زباني و غیر 

زباني ارائه مي کند.

 دوره آموزشی فروش
 کیا موتورز  در کیا آکادمی

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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رسیدگي به شکایات
 این دوره اطالعاتي در مورد روش مورد نظر رسیدگي به 
شکایت Complaint کیا موتورز، تشخیص دلیل شکایات، 
مواردي که باعث بروز شکایات از طرف مشتري مي شوند 
 و ش��ش گام رسیدگي به ش��کایات کیا را ارائه مي دهد. 

فروش لوازم جانبي و تزئیني
 این دوره اطالعاتي در م��ورد نحوه صحیح فروش لوازم 
جانبي، مهارت هاي الزم جهت انجام این امر و هفت گام 

فروش لوازم جانبي کیا ارائه می کند.
 )Expert( 2- كارشناس

ای��ن مرحله ب��راي س��رگروهان، سرپرس��تان و مدیران 
فروش در نظر گرفته ش��ده که پ��س از گذراندن دروس 
مرحل��ه عمومي و  Certified و قبولي در امتحان دوره 
Certified قادر به ش��رکت در ای��ن دوره خواهند بود. 

هدف این مرحله آموزش مهارت هاي حرفه اي و پیشرفته 
فروش بوده و شامل دروس زیر است:

فروش موثر
 این دوره اطالعاتي در مورد پرورش نقاط قوت شخصي، 
تحلی��ل نیازهاي حرف��ه اي، مهارت هاي نمای��ش و ارائه 
مطل��ب، مهارت ه��اي مذاک��ره Negotiation، ارزیابي 
صحی��ح از رفتار خود، نیازهاي پنهان و نیازهاي آش��کار 

ارائه مي دهد.
فروش خودروي دست دوم

 ای��ن دوره اطالعاتي در م��ورد درک تفاوت هاي موجود 
در فروش خودروي جدید و خودروي کارکرده، سیاست 
کیا در قبال خودروهاي دس��ت دوم Used Car و نحوه 
بازاریابي آن، مقایس��ه پروس��ه فروش خودروي جدید و 
خودروي دست دوم، نحوه مشاوره، شناسائي فرصت هاي 
موج��ود در ب��ازار خودروه��اي دس��ت دوم و مدیری��ت 

موجودي خودروهاي کار کرده ارائه مي کند.
مبادله حرفه اي خودرو

 ای��ن دوره اطالعات��ي در م��ورد درک نح��وه صحی��ح 
قیمت گ��ذاري خودروي مبادله ش��ده از دید کیا موتورز، 
شناس��ایي فاکتورهاي موثر در ارزش یک خودرو، نحوه 

صحیح ارزیابي فني خودرو و هش��ت گام فرایند مبادله و 
تعویض خودرو از دید کیا ارائه مي دهد.

مدیریت ارتباط با مشتري
 این دوره اطالعاتي در مورد شناسایي گرایشات مختلف 
صنعت خ��ودرو، فراهم کردن اطالعات در مورد نیازهاي 
مش��تري، اهمیت رضایت مش��تري ورابط��ه آن با ایجاد 

مشتري وفادار ارائه مي دهد.
   )Master( 3- استاد

ای��ن مرحله براي مدی��ران فروش در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه ش��رکت در آن مس��تلزم گذراندن مرحل��ه عمومي

Certified ،Expert و اح��راز نم��ره قبولي در امتحان 

دوره Expert بوده و هدف آن آموزش مدیریت سازمان، 
مشتري و بازار بوده و دروس آن به شرح زیر است:   

  تکنیک هاي فروش سریع.
  مدیریت تیم فروش.

  توسعه بازار بومي و محلي.
در نهای��ت باید به این نکته اش��اره کنی��م که کیا موتورز 
اعتق��اد دارد مش��اور ف��روش Sales consultant کیا، 
مش��تري هاي بالقوه را پیش بیني، خرید مجدد را جذاب 
و رضایت مشتري را در تجربه آنها از کیا موتورز جلب مي 
کند؛ او نماینده و س��فیر تصویر، برند و عاملیت مجاز کیا 
بوده و مي بایس��ت دانش حرفه اي جامعي از محصوالت و 
خدمات کیا دارا باشد، نیازها و انتظارات مشتري را درک 
کند، تمام تالش خود را در جلب رضایت مش��تري کرده 
و رابطه خوب و مثبتي با وي برقرار کند. در همین راستا 
مش��اورین فروش کیا با گذران��دن دروس در نظر گرفته 
ش��ده در هر مرحله دانش، مهارت و رفتارهاي مورد نیاز 
را به دس��ت آورده و با به کارگیري آن ها در موثرتر بودن 

فرایند فروش ایفاي نقش مي کنند.       
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نام فارسي دورهنام انگلیسي دورهردیف
1DISCoVER KIAكیا را بشناسیم
2KIA LINE-UPمحصوالت كیا
3KARISMAبازاریابي خدمات
4CoMMUNICATIoN SKILLSمهارتهاي ارتباطي
5PRoFESSIoNAL KIA SALES CoNSULTANTمشاور فروش حرفه اي كیا
6KIA10 - STEP SALES PRoCESS   10گام فرایند فروش كیا 
7CoMPLAINT HANDLINgرسیدگي به شکایات
8SELLNIg ACCESSoRIESفروش لوازم جانبي و تزئیني
9TECHNoLogy FoR SALEتکنولوژي براي كاركنان فروش

آموزش�ي  برنام�ه اي   SCRP

برق�راري  و  ایج�اد  جه�ت 
فعالیت هاي  اس�تانداردهاي 
مش�اور ف�روش کیا ب�وده و 
ت�الش مي کن�د فعالیت هاي 
ف�روش را نظام من�د کرده و 
رفتارهاي فردي مغایر با این 
سیستم را به حداقل برساند. 
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   هدف آیین نامه
درج�ه  در  آیین نام�ه  ای�ن      -
اول ب�ه عن�وان یک چ�ار چوب 
ش�ده  طراح�ی  خود كنترل�ی 
اس�ت، بادر نظ�ر گرفت�ن این 
موضوع، ایزومار/ اتاق بازرگانی 
بین المللی،  استفاده جه��انی 
ای�ن آیین نام�ه را ب�رای نائل 
ش�دن به اهداف زیر پیشنهاد 

می كند:

- تنظی�م قوانی�ن اخالق�ی ك�ه 
محققان ب�ازار بای�د از آنها پیروی 

كنند.
-  باال بردن اعتماد عمومی به تحقیقات 

بازار با تاكید بر حفظ حقوق و اموال كسانی كه تحت 
این آیین نامه كار می كنند.

-  تاكی�د ب�ر نی�از مس�ئولیت بیش�تر در هنگامی 
كه نظر س�نجی از قش�ر جوان�ان یا ك�ودكان انجام 

می پذیرد.
- امنیت آزادی محققان بازار برای جستجو، دریافت 
و سهیم بودن در اطالعات )مندرج در بند 19 پیمان 
بین المللی س�ازمان ملل در خصوص حقوق مدنی و 

سیاسی(. 
- به حداقل رساندن نیاز به قوانین و مقررات دولتی 

یا ما بین سازمان های دولتی.
اصول كلیدی آیین نامه:

آیین نامه بر اس�اس اصول كلیدی زی�ر پایه گذاری 
شده است: 

1-  محقق�ان ب�ازار بای�د از تم�ام قوانی�ن مل�ی و 

 اولین آیین نامه تحقیقات اجتماعی و بازاریابی در س�ال 1948 توس�ط ایزومار تهیه شد. این آیین نامه از نسخ 
قبلی كه توسط تعدادی ازكشورها و اتاق بازرگانی بین المللی )ICC(  تهیه شده بود تبعیت می كرد. در سال 1976  
اتاق بازرگانی بین المللی و ایزومار توافق كردندكه مطلوب تر است به جای دو آیین نامه یک آیین نامه واحد از 
طرف هردو تهیه شود، كه این اتفاق در سال بعد، یعنی 1977 به وقوع پیوست. این آیین نامه در سال 1986 و 
1994 به روز  رس�انی ش�د و در نهایت با كمی تفاوت، آیین نامه جاری تهیه شد. رابطه موثر بین تولید كنندگان 
و مش�تریان ه�ر كاال ی�ا خدمات از هر نوعی كه باش�د در هر جامع�ه مدرنی الزم و ضروری اس�ت.  روش های 
زیادی برای جمع آوری اطالعات وجود دارد كه این روش ها به واس�طه پیشرفت فن آوری های اینترنتی و دیگر 
رس�انه های تعاملی چند برابر شده است.  یکی 
از مهم تری�ن روش ه�ای جم�ع آوری اطالعات 
اس�تفاده از تحقیقات  بازار اس�ت كه دراین جا 
نظر س�نجی  و  اجتماع�ی  تحقیق�ات  ش�امل 
می ش�ود.  تحقیقات بازار جهت موفقیت خود 
نیاز به اعتماد Trust عمومی دارد؛ كه این عامل 
به وج�ود نمی آید مگر با صداقت، هدفمندی و 
عدم وجود هرگونه تخطی عمدی یا غیر عمدی 
نسبت به حقوق یا ضرر رساندن برای ذی نفعان 
در تحقیق.  هدف از تهیه این آیین نامه پرورش 
اعتماد عمومی و نش�ان دادن مس�ئولیت های 
اخالق�ی و ش�غلی تحقیق�ات بازار به كس�انی 
اس�ت كه مش�غول به این حرفه هستند.  نظام 
و چارچ�وب تنظیم كنن�ده خودكنترل�ی ك�ه 
مس�ئولیت به انجام رس�اندن این آیین نامه را 
دارد، سال هاس�ت كه به ص�ورت موفقیت آمیز 

به كار گرفته شده است.
 استفاده از این آیین نامه به این شکل و اجرای 
آن به صورت بین المللی به عنوان بهترین روش برای ایجاد امنیت مضاعف برای مصرف كنندگان شناخته شده 

است.
در همین راستا انجمن تحقیقات بازاریابی ایران به عنوان یکی از اعضای صنفی انجمن تحقیقات بازاریابی اروپا 
ب�ا درک اهمیت موضوع اخ�الق حرفه ای در حوزه های اجرایی مرتبط با تحقیقات بازاریابی با تش�کیل كمیته 

استانداردسازی نسبت به برگردان و تفسیر آیین نامه فوق اقدام نمود.
این آیین نامه نه تنها می بایست به عنوان خط مشی مستند بلکه باید با اعتقاد قلبی به كار گرفته شود. پذیرش 
این آیین نامه Regulations بین المللی یکی از  شرایط عضویت در ایزومار و تمامی نهادهایی است كه به صورت 

رسمی این آیین نامه را برگزیده اند.

بین المللي آيین نام�ه 
 تحق��یقات بازاريابي  
و اجت���م������اع�ي

تعاریف
ال��ف( تحقیق بازار Market research، با ش��امل ش��دن 
تحقیق اجتماعی و افکار سنجی ، یک روش ساختار یافته 
برای جمع آوری و تحلیل اطالعات در مورد اش��خاص یا 
سازمان ها در محیط بازار است که با استفاده از روش ها و 
تکنیک های آماری و تحلیلی مرس��وم در علوم اجتماعی ، 
درک عمیق یا پشتیبانی از تصمیم گیری را فراهم خواهد 

نمود.
هویت پاسخگویان Respondents برای استفاده کنندگان 
از آن اطالع��ات، ب��دون رضای��ت صریح و آش��کار آنان 
امکان پذیر نیس��ت.  هیچگونه فروش��ی به عنوان نتیجه 
مستقیم تحقیق نمی بایست به پاسخگویانی که اطالعات 

آن ها جمع آوری شده است صورت پذیرد.
ب( محقق، هر فرد یا س��ازمانی اس��ت که عمل تحقیق 
را انج��ام می دهد، ی��ا به عن��وان مش��اور در پروژه های 
تحقیق ب��ازار، فعالیت می کند، به انضم��ام افرادی که در 

واحدهای تحقیقات بازار سازمان ها فعالیت می کنند .
ج( کارفرما، هر فرد یا س��ازمانی اس��ت که درخواس��ت، 
ارجاع ی��ا مش��ارکت در تمامی یا بخش��ی از یک پروژه 

تحقیقات بازار را عهده دار می شود.
د( پاس��خگو، هر فرد یا س��ازمانی اس��ت ک��ه اطالعات 
آن ها در راس��تای اهداف یک پ��روژه تحقیق بازار از آنها 
جمع آوری می شود، خواه آن ها از آن مطلع باشند یا خیر 
و حتی به مرحله مصاحبه برس��د یا خیر )کسانی که در 
فهرس��ت نمونه گیری حضور دارند حتی اگر از حضور در 

تحقیق امتناع نمایند نیز پاسخگو محسوب می شوند(.
س( مصاحبه Interview، هر شکلی از تماس با پاسخگو 
به منظور جمع آوری اطالعات برای اهداف پروژه تحقیق 

بازار.  
مفاد

بند 1 : اصول پایه
الف( تحقیقات بازار باید قانونی، صادقانه، حقیقی و عینی 

باشد و بر اساس اصول علمی مناسب انجام پذیرد. 
ب( محقق��ان نبای��د ط��وری عم��ل کنند ک��ه موجب 
بی اعتباری حرفه تحقیقات بازار شوند یا منجر به کاهش 

اطمینان عمومی نسبت به این حرفه شوند. 
ج( تحقیق��ات بازار باید با یک مس��ئولیت حرفه ای اجرا 
شود و بر اس��اس قواعد رقابت سالم به شکلی که عموما 

در کسب و کار پذیرفته شده است ، انجام پذیرد.
د( تحقیق��ات ب��ازار بای��د ب��ه روش��نی از فعالیت ه��ای 
غیرپژوهش��ی جدا و متمایز ش��ود که این شامل هرگونه 
فع��الیت تجاری مرب��وط به اف��راد پاس��خ�گو می شود 
) از قبیل تبلیغات، پیش��برد فروش، بازاریابی مس��تقیم، 

فروش مستقیم، و غیره (
  بند 2 : صداقت

ال��ف( تحقیق��ات ب��ازار نبای��د از اعتماد پاس��خگویان ، 
بی تجربگی یا بی اطالعی آن ها سوء استفاده کند.

ب( محققان نباید درب��اره مهارت ها، تجربه ، فعالیت و یا 

درباره سازمان های خود اظهارات غیر حقیقی ارائه دهند.
 بند 3 : مسئولیت حرفه ای

الف( همکاری پاسخگویان در یک پروژه تحقیق بازار در 
تمامی مراحل کامال داوطلبانه است. آنها نباید در هنگام 

همکاریشان گمراه شوند. 
ب( محققان می بایست تمامی اقدامات احتیاطی معقول 
را صورت دهند تا اطمینان حاصل کنند که پاسخگویان 
به هیچ صورت آس��یب Harm نمی بینند و یا تحت تاثیر 
منفی اثرات مستقیم مشارکت آن ها در پروژه تحقیق بازار 

قرار نخواهند گرفت.

ج( محققان نبای��د دیگر محققان را به ناحق مورد انتقاد 
قرار دهند.

بند 4 : شفافیت
الف( محققان می بایس��ت بی درنگ خود را معرفی کرده 

و به طور صریح و آشکار هدف از تحقیق را بیان کنند.
ب( پاس��خگویان باید قادر باشند تا هویت و حسن نیت 

محقق را بدون هیچ مشکلی بررسی کنند.
ج( محققان باید حس��ب درخواس��ت کارفرما تمهیداتی 
را فراه��م نماین��د ت��ا وی بتواند کیفیت جم��ع آوری و 

آماده سازی اطالعات را مورد بازبینی قرار دهد. 
د( محققان باید جزئیات Detail تکنیکی مناس��بی را در 
م��ورد هر پروژه ای که انجام می دهند به کارفرمای خود 

ارائه دهند.
ه( محقق��ان باید ای��ن اطمینان را به وج��ود بیاورند که 
پروژه ه��ای تحقی��ق بازار به دقت، با ش��فافیت و به طور 

واقع بینانه طراحی، اجرا، گزارش و ثبت شوند.
بند 5 : مالکیت

مالکی��ت معنوی طرح های پیش��نهادی تحقیقات بازار و 
برآورد هزینه ها، متعلق Belonging به س��ازمان یا فردی 
است که آن ها را تهیه کرده مگر اینکه به صورت دیگری 

توافق شده باشد.
بند 6 : فنون مشاهده و ضبط اطالعات

پاسخگویان باید از قبل درباره فنون مشاهده یا ابزارهای 
ضبط اطالعات برای اهداف تحقیق بازار آگاه ش��وند ، به 
غی��ر از مواردی ک��ه این ابزار یا فنون به صورت آش��کار 
در ی��ک مکان عمومی مورد اس��تفاده ق��رار گیرند و نیز 
در ش��رایطی که هیچ اطالعات ش��خصی نی��ز گردآوری 
نمی ش��ود.  در صورت درخواس��ت پاس��خگو، باید ضبط 
انجام گرفته یا بخش��ی که به وی مربوط می شود از بین 
رفته یا پاک ش��ود.  در صورت عدم وجود رضایت صریح 

پاسخگو، اطالعات شخصی وی نیز باید محافظت شود.
بند 7 : حفاظت از اطالعات و رعایت حریم خصوصی

الف( سیاست مربوط به رعایت حریم خصوصی 
محقق���ان بای��د دارای یک سیاس��ت ج��هت رع�ایت 
حریم خصوصی Privacy Policy افراد باشند که حاضر و 
در دسترس پاسخگویانی که از آنها اطالعات جمع آوری 

می شود، قرار گیرد.

م��هم ترین  از  ی���ک�ی 
روش ه��ای ج��مع آوری 
از  اس���تفاده  اطالع�ات 
بازار اس�ت که  تحقیقات 
در این جا شامل تحقیقات 
اجتماع�ی و نظر س�نجی 
می ش�ود.  تحقیقات بازار 
جه�ت موفقیت خ�ود نیاز 

به اعتماد ع�مومی دارد

9

بین المللی مرتبط پیروی نمایند.
2-  محقق�ان ب�ازار باید اخالقی رفت�ار كرده و از 
انجام هر گونه عملی كه به ش�هرت تحقیقات بازار 

صدمه می زند، پرهیز كنند.
3-  محقق�ان ب�ازار در هن�گام تحقی�ق در میان 
جوانان و كودكان باید مالحظات ویژه ای را درنظر 

بگیرند.
4-  هم�کاری پاس�خگویان به ص�ورت اختیاری 
و داوطلبانه اس�ت.  بعد از دریافت توافق ایش�ان 
برای همکاری در پروژه این همکاری باید بر اساس 
اطالع�ات كافی و غیر گمراه كننده در مورد هدف 

كلی و اصلی پروژه باشد.
5-  حقوق پاسخگو به عنوان یک شخص مستقل 
بای�د توس�ط محقق ب�ازار در نظر گرفته ش�ود. با 
همکاری در این پروژه ه�ای تحقیقات بازار، نباید 

به این حقوق آس�یبی برس�د؛ یا با مخالفت مورد 
تاثیر قرار گرفته شود.

6-  محققان بازار نبای�د به هیچ وجه اجازه دهند 
كه اطالعات كسب شده در تحقیقات غیر از مورد 

تحقیق بازار مورد استفاده قرار گیرد.
7-  محققان بازار می بایست اطمینان حاصل كنند 
كه مراحل طراحی، اجرا، گزارش دادن و همچنین 
مستند س�ازی اطالعات در پروژه ه�ای تحقیقات 
بازار ب�ه صورت دقیق، ش�فاف و واقع بینانه انجام 

پذیرد.
8-  محققان بازار می بایست با اصول پذیرفته شده 

در زمینه رقابت سالم، خود را تطبیق دهند.

گستره و محدوده عملکرد آیین نامه
این آیین نامه برای تمامی س�طوح تحقیقات بازار 

الزم االجرا اس�ت. این آیین نامه باید در كنار دیگر 
آیین نامه ه�ا، راهنماه�ا ، اص�ول و چارچوب ه�ای 
تفس�یری ایزومار/ اتاق بین المللی بازرگانی، مورد 

مطالعه قرار گیرد.
این آیین نامه حاوی حداقل اس�تاندارهای الزم در 
مورد اصول اخالقی اس�ت كه می بایس�ت توس�ط 
محققان و مشتریان رعایت شود. در این آیین نامه 
باید كن�ار قوانین اجرای�ی ، اس�تانداردها و یا هر 
مقررات محدود كننده ت�ر دیگری كه برای فعالیت 
در ی�ک بازار خ�اص مورد نیاز خواه�د بود به كار 

گرفته شود.
  اطالع�ات بیش�تر در م�ورد چنی�ن الزاماتی در 

ایزومار قابل دسترس است.

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله
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ب( جمع آوری اطالعات
در هنگام جمع آوری اطالعات ش��خصی از پاسخگویان، 

محققان باید اطمینان حاصل کنند که:
 پاس��خگویان نس��بت به هدف جم��ع آوری اطالعات 
آگاه هستند، ونیز پاسخگویان، در مورد هر گونه فعالیت 
کنت��رل کیفی��ت تحقیقات که نیاز ب��ه تماس مجدد به 

آن ها داشته باشد، آگاه هستد.
ج( استفاده از اطالعات

اطالعات شخصی که مطابق با این آیین نامه جمع آوری 
و نگهداری شده اند بایستی :

 برای اهداف خاص و معین تحقیق جمع آوری ش��ده 
باش��ند و در موارد ناس��ازگار با اهداف این تحقیق مورد 

استفاده قرار نگیرند.
 در ارتب��اط با هدف تحقی��ق مربوطه و یا فعالیت های 
مربوطه متناس��ب یا مرتبط باشند و فراتر از اهدافی که 
اطالعات به منظور آن جمع آوری ش��ده است، نباشند و 
همچنین این اطالعات نباید از آنچه برای پردازش الزم 

است فراتر رود.
 بی��ش از زمان مورد نیاز برای هدفی که این اطالعات 
برای آن جمع آوری ش��ده و ی��ا بعدا مورد پردازش قرار 

گرفته است نگهداری نشود.
محققان باید اطمینان حاصل کنند که هویت ش��خصی 
پاس��خگو از کارفرم��ای تحقیق محفوظ باق��ی می ماند. 
ممکن اس��ت محقق اطالعات قابل شناسایی پاسخگو را 
به کارفرم��ا منتقل کند، مگر اینک��ه قوانین ملی تحت 
ش��رایط زیر نیاز به مقررات س��خت گیرانه تری داش��ته 

باشند:
1 . پاس��خگو ب��ه صراحت Explicitly درخواس��ت خود 

مبنی بر عدم افشای هویت خود را بیان کند 
2 . پاس��خگو رضایت واضح و آش��کار خود را بیان کرده 

باشد 
3 . ب��ا درک اینکه پاس��خگویان در معرض هیچ فعالیت 
تجاری )همانطور که در بند 1 )د(  به آن اشاره کردیم(  
که نتیجه مس��تقیم از اطالعاتی ک��ه از آنها جمع آوری 

شده باشد ، قرار نگیرند.
   د( امنیت پردازش 

محققان باید اطمینان حاصل کنند که تدابیر مناس��ب 
و کاف��ی امنیت��ی را ب��ه منظور محافظت از دسترس��ی 
غیر مجاز، دس��تکاری و یا فاش شدن اطالعات شخصی 

به کار گرفته  شده است. 
اگر اطالعات فردی به  ش��خص ثالث��ی انتقال یابد، باید 
اطمین��ان حاصل ش��ود که آنه��ا نیز تدابی��ر امنیتی را 

حداقل در همان سطح رعایت می کنند.
ه( حقوق پاسخگو

تدابیر مناسبی باید به کار گرفته شود تا اطمینان حاصل 
ش��ود که پاسخگویان از حقوق خود آگاهی کامل داشته 

و می توانند از حقوق خود بهره مند شوند.
  پاس��خگویان می توانن��د در یک پ��روژه تحقیق بازار 

شرکت نکنند.
  پاس��خگویان می توانند در هر زمانی مصاحبه تحقیق 

بازار را ترک کنند.
  پاس��خگویان می توانند درخواست کنند که اطالعات 

شخصی آن ها در اختیار دیگران قرار نگیرد.
  پاس��خگویان می توانند اطالعات ش��خصی نادرست 

مربوط به خود را حذف یا تصحیح نمایند.

و( نقل و انتق�االت بین سیس�تم های كامپیوتری 
كشورهای مختلف

توجه ویژه ای نس��بت به حفظ اطالعات ش��خصی افراد، 
در هنگام انتقال از کش��وری که اطالعات آن ها در آنجا 

جمع آوری شده به کشور مقصد، باید مبذول شود.
زمان��ی که پ��ردازش Processing اطالعات در کش��ور 
دیگ��ری صورت می پذی��رد، باید تم��ام مراحل منطقی 
انجام پذیرد تا اطمینان حاصل ش��ود که تدابیر امنیتی 
مناس��بی مد نظر قرار گرفته است و نیز اصول حفاظت 
از اطالعات عنوان ش��ده در این آیین نامه رعایت ش��ده 

است.

بند 8: كودكان و افراد جوان 
محققان باید در هنگام مصاحبه با کودکان و افراد جوان 
مراقبت ه��ای ویژه ای را به عم��ل آورند. رضایت والدین 
ی��ا قیم قانونی کودک باید قب��ل از مصاحبه با کودکان 

اخذ شود. 
بند 9: مصاحبه های مشترک

محقق��ان باید اگ��ر فعالیت یا پروژه ای که توس��ط یک 
کارفرم��ا ب��ه آنها ارجاع Reference ش��ده اس��ت را با 
فعالیت یا پروژه کارفرمای دیگری ترکیب نماید به آنها 
اط��الع دهد. محقق در صورت ع��دم اجازه کار فرمایان 

مجاز به فاش کردن نام آنها نیست.

بند 10: پیمانکار ثانویه
محققان در صورتی که هر قسمت از کار تحقیقاتی را به 
پیمانکار ثانویه)که شامل اس��تفاده از هر مشاوره خارج 
از س��ازمان نیز می باشد( ارجاع نمایند ، بایستی قبل از 
شروع به کار، موضوع را به اطالع کارفرما رساند. کارفرما 
حسب درخواست بایستی از هویت پیمانکار ثانویه مطلع 

شود.
بند 11: انتشار نتایج 

ال��ف( محققان هنگام گزارش نتایج یک پروژه تحقیقات 
بازار، بایستی تمایز روشنی بین این یافته ها ، تفسیر خود 
از این یافته ها و هر توصیه و پیش��نهادی مبتنی بر این 

یافته ها قائل شوند.
ب( ه��رگاه که کارفرم��ا Employer بخواهد یافته ای از 
یک پروژه تحقیق بازار را منتش��ر کن��د، در ابتدا باید با 
محقق در مورد ش��کل و محتوای انتشار نتایج مشورت 
کن��د. کارفرم��ا و محق��ق هر دو مس��ئول هس��تند که 
اطمینان حاصل کنند که مطالب منتش��ر ش��ده، گمراه 

کننده نیستند. 
ج( محقق��ان بای��د همواره آمادگی ارائ��ه اطالعات فنی 
ضروری، برای ارزیابی اعتبار)روایی( هر یافته تحقیقاتی 

منتشر شده را داشته باشند. 
د( محققان هرگز نباید اجازه دهند که نامشان در نتایج 
منتش��ر شده پروژه تحقیقات بازار ذکر شود مگر این که 

نتایج توسط اطالعات مثبت کافی پشتیبانی شود. 
بند 12: مسئولیت

محقق��ان برای اطمینان حاصل ک��ردن از اینکه تحقیق 
هماهنگ با این آیین نامه بین المللی در حال اجرا است، 
و نی��ز کارفرمایان و گروه های س��وم تحقیق با نیازهای 

آن ها موافق هستند، دارای مسئولیت نهایی می باشند.
محققان مسئولیت کلی دارند که اطمینان حاصل کنند 
ک��ه تحقیق  بر اس��اس ضوابط Criteria ای��ن آئین نامه 
انجام شده است و این که کارفرمایان و دیگر طرف های 

این تحقیق موافق اجرای الزامات آن هستند.
  بند 13: تاثیر اصالح  تخلف انجام گرفته

تصحیحات ثانویه یا اقدامات اصالحی مناس��ب توس��ط 
طرف مس��ئول، در م��ورد تخلفات انج��ام گرفته از این 
آیین نام��ه، مطلوب اس��ت ول��ی باعث تبرئ��ه از تخلف 

نمی شود.  
 بند 14: اجرا

الف( آیین نامه و اصول موجود در آن، بایس��تی توس��ط 
نهاده��ای محلی- ملی ، منطقه ای خ��ود گردان مرتبط، 
به صورت ملی و یا بین المللی، پذیرفته ش��ده و به اجرا 
درآی��د. همچنی��ن این آیی��ن نامه باید توس��ط تمامی 
س��ازمان ها، شرکت ها و افراد مرتبط و در تمامی مراحل 

یک پروژه تحقیق بازار ، مورد استفاده قرار گیرد. 
ب( بازاریابان، محققان و کارفرمایان باید با این آیین نامه 
و نیز دیگر ضوابط نهادهای خودگردان محلی مربوط به 
تحقیق بازار آش��نا باشند و همچنین باید خودشان را با 
تصمیمات گرفته ش��ده توسط این نهادهای خودگردان 

آشنا سازند. 
درخواس��ت برای شرح و تفس��یر اصول و قواعد موجود 
در این آیین نامه را می توان به بخش تفس��یر آیین نامه 
ICC یا کمیته استانداردهای حرفه ای ایزومار ارائه نمود.

ای�ن آیی��ن نامه ح��اوی 
حداقل استاندارهای الزم 
در م�ورد اص�ول اخالق�ی 
م��ی بایس�ت  که  اس�ت 
ت��وس��ط م��حقق��ان 
و مش�تریان رعایت شود 

که در پاس��خ به فرمان خودرو به راس��ت و 
چپ می چرخ��د، بنابراین به جای روش��ن 
کردن مس��یر مستقیم، مس��یر دید راننده 
 ،In addition را روشن می س��ازد. به عالوه
این چراغ ها با توجه به تعداد سرنش��ینان و 
زاویه خودرو به س��مت باال و پایین حرکت 

می کنند.
تجزیه و تحلیل

تجزیه و تحلی�ل NVH )صدا، لرزش و 
سختی(

م��ا برای کنترل س��طح ص��دا و لرزش که 
در هنگام رانندگی با آن روبرو می ش��ویم، 
دالی��ل ل��رزش و چگونگ��ی انتق��ال آن به 
سرنش��ینان خودرو را مورد تجزیه و تحلیل 
ق��رار می دهی��م.  کاهش ای��ن فاکتورها با 
اس��تفاده از شبیه س��ازی کامپیوتری دو تا 
سه سال زودتر از س��اخت خودروی واقعی 

ه���ن�گام  در  م�ا 
خ�ودرویی  طراحی 
راح�ت،  ای���من، 
مق�رون  و  س�ریع 
ب�ه صرف�ه، تم�ام 
کی���فی��ت ه�ای 
ی�ک  موردن��ظ�ر 
در  را  خ���ودرو 
م��ی گیریم،  نظ�ر 
م�واردی همچ�ون 
قدرت، مقاومت در 
ب��رابر تص��ادف، 
خ��صوص���ی�ات 
یرودینام��ی�ک،  آ
مصرف  بی صدایی، 

سوخت و فضا

صورت می گیرد. بعد از اینکه چندین طرح 
مهندس��ی پیش��نهادی مورد آزم��ون قرار 
گرفت، بهترین گزینه، انتخاب و نمونه اولیه 
خودرو س��اخته می ش��ود. برای به حداقل 
رس��اندن صدا و لرزش در زم��ان رانندگی، 
منابع تولی��د صدا را شناس��ایی کرده و به 
حذف Elimination آن ها می پردازیم.  این 
فراین��د با کمک فناوری های کامپیوتری، تا 
س��ه سال قبل از ساخت نمونه اولیه خودرو 
صورت می گیرد. وقتی تمام سرچشمه های 
ممک��ن ص��دا و ل��رزش حذف ش��دند، ما 
می توانیم ساخت اولین نمونه را آغاز کنیم.

تجزیه و تحلیل پایداری 
یک مدل خودروی مجازی ساخته می شود 
تا بتوانی��م به داده های کم��ی در مورد بار 
خ��ودرو که در هن��گام رانندگی از س��طح 
ج��اده ب��ه بدنه خ��ودرو منتقل می ش��ود، 
 Predicted برس��یم. بر اس��اس پیش بینی
میزان بار برای بدنه و سیستم تعلیق، اقدام 
به ی��ک طراحی دقی��ق و همچنین تحلیل 
پایداری می کنیم که ما را قادر می س��ازد تا 
نواحی ضعیف را مشخص کنیم و مطالعات 
مربوط به ارزیابی پایداری را به مرحله اجرا 

درآوریم.
بسته ارگونومیک

ظاهر خ��ودرو  برمی گردد به مجموعه ای از 
کارهای مهندسی که برای تشکیل و ترتیب 
دادن عناصر کلیدی یک خودرو به گونه ای 
موثر، الزم اس��ت و موارد متفاوتی را مورد 
توجه قرار می دهد. در مجموع ظاهر خودرو 
نتیجه تحقق مفاهیم کل فرایند پیش��رفت 
اس��ت؛ از مرحله طراحی مفهومی گرفته تا 
تولید انبوه Mass که در نهایت فرمت ثابت 
را تش��کیل می دهد.  هدف ای��ن فرایند به 
حداکثر رس��اندن آسایش و راحتی مشتری 
از طریق رس��یدن به فض��ای بهینه، میدان 
دید، راحتی، قدرت مانور، میزان فضای بار 
 و سرنش��ین و س��هولت تعمیر و نگهداری

 است.

 طراحی دیجیتالی
 زندگی را  درون  خودروهای رویایی می دمد

مدل های س��اخته شده در دنیای دیجیتال 
از طریق شبیه س��ازی Simulation خودرو 
و یک فرایند طراحی دیجیتالی سه بعدی، 
تحت آزمون تحلیل شبیه س��ازی و ارزیابی 
نصب قرار می گیرند تا مش��کالت احتمالی 
آن ها مش��خص ش��ود. این فرایند، طراحی 
مهندسی را به میزان زیادی بهینه می سازد 
و از س��وی دیگر مدت زمان مورد نیاز برای 

پیشرفت کار را کاهش می دهد.
  طراحی ساختار بدنه

س��اختار بدن��ه نقش��ی مانند اس��کلت در 
بدن انس��ان دارد که چارچوب اصلی برای 
بخش های مختلف مانند موتور، شاس��ی و 
همچنین سیس��تم های تسهیالتی متنوعی 
را مهیا می س��ازد. م��ا در هن��گام طراحی 
خودروی��ی ایمن، راحت، س��ریع و مقرون 
ب��ه صرف��ه، تم��ام کیفیت ه��ای موردنظر 
ی��ک خودرو را در نظ��ر می گیریم، مواردی 
در  مقاوم��ت   ،Power ق��درت  همچ��ون 
برابر تص��ادف، خصوصی��ات آیرودینامیک، 

بی صدایی، مصرف سوخت و فضا.
طراحی عملکردی

طراحی داخل��ی و خارجی ی��ک خودرو با 
تمرکز بر ایجاد ی��ک محیط راحت و ایمن 
برای سرنش��ینان ص��ورت می گی��رد. یک 
تکنولوژی جدید به ن��ام چراغ های جلویی 
انطباقی ش��امل چراغ های نور پایین اس��ت 
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چیس��ت؟  »س��بز«  خ��ودروی  م��ورد  در  ش��ما   نظ��ر 
در مورد مصرف س��وخت بهینه، انتش��ار پایین کربن و یا 
رنگ سبز نئونی چه نظری دارید؟ بگذارید دو فاکتور دیگر 
به این لیست اضافه کنیم:  »مصرف انرژی در طول فرایند 
تولید خودرو« و» درصد percentage بخش های قابل 
بازیاف��ت«،  وقتی که عمر خودرو به پایان می رس��د. کیا 
به عنوان یک ش��رکت دوس��تدار محیط زیست سالهاست 
ک��ه تالش های��ش را برای حمایت از محیط زیس��ت ادامه 

می دهد.
در هفت س��ال اخیر تم��ام کارخانه های کی��ا میزان آب 
مصرفی در تولید را تا 27 درصد کاهش داده اند.  همچنین 
کیاموتورز از س��ال 2005 به منظور کاهش با ثبات میزان 
انتش��ار گازه��ای گلخانه ای، ش��روع به بازیاف��ت گرما در 
فرایند تولید کرده اس��ت. این فرایندهای س��بز خالقانه با 
تعهد کیا برای ارائه استانداردهایی باالتر از الزامات دولتی 

در زمینه کاهش آالینده ها pollutants، تقویت می شود.
کارخانه کیاموتورز در جورجی��ای ایاالت متحده، به طور 
خاص، دارای یک »بیانیه سیاس��ت گذاری محیطی تولید 
کی��ا موتورز در جورجیا« )KMMg( اس��ت که برای تاکید 
مجدد بر دوس��تی با محیط زیست به عنوان ارزش اصلی، 

ارائه شده است. این بیانیه بر موارد زیر تاکید می کند: 
 انطباق با الزامات محیطی و قانونی.

 بهبود مداوم برنامه ها و عملکردهای محیطی. 
 جلوگیری از آلودگی، حداقل س��ازی مواد زاید و حفظ 

منابع طبیعی.
 کاهش تاثیرات محیطی.

 البته کارخانه جورجیا در این زمینه تنها نیست. کارخانه 
کی��ا در زیلینا و اس��لواکی از تکنولوژی های پیش��رفته ای 
برای ایجاد حداقل تاثیر بر محیط زیست استفاده می کنند.  
این کارخانه در س��ال 2008 به عنوان کارخانه دوس��تدار 

محیط زیست شناخته شد و گواهی بین المللی ایزو14001 
را در زمینه مدیریت محیط زیست بدست آورد. 

ب��ه ع��الوه، کارخ���انه ه��ای داخ���ل��ی ک��یاموتورز در 
سوهاری)Sohari( و هواسونگ )Hwasung( کره جنوبی 
سیاست »مواد زاید دورریختنی به میزان صفر« را به مدت 
دو س��ال اجرا کرده است. سال پیش، سه کارخانه کره ای 
برتر س��وهاری، هواس��ونگ و گوانجو تقریبا 94 درصد از 
مواد زائد waste حاصل از تولیداتشان را بازیافت کردند.

کی��ا هم در جهت تولید خودروهای س��بز و هم در جهت 
در نظر گرفتن تاثیرات محیطی تولید این خودروها کامال 
متحول ش��ده است. به یاد داش��ته باشید که »سبز بودن«  
فراتر از تنها صرفه جویی در مصرف سوخت و انتشار کمتر 

گاز دی اکسید کربن است.

کیا  دوستدار محیط زیست
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ش��رکت کیا موتورز اع��الم Announced کرد که فروش 
جهاني خودروهاي مس��افري ) فروش صادراتي، داخلي و 
مونتاژي(، خودروهاي تفریحي)RVs( و خودروهاي تجاري 
در س��ال 2011 به باالترین میزان خود در طول تاریخ این 
شرکت یعني 2 میلیون و 478 هزار و 959 دستگاه رسید 
و موقعیت کیا را به عنوان یکي ازتولید کنندگان خودرویي 
با رش��د شتابنده، تثبیت کرد.  این آمار و ارقام بیانگر یک 
رش��د سالیانه 18/۶ درصدي است.  این نخستین بار است 
ک��ه کیا ب��ه فروش  2/4 میلیون دس��تگاه خودرو دس��ت 

مي یابد. 
همچنین Also از نظر منطقه اي، کیا افزایش فروش ساالنه 
را این گونه اعالم کرد: در آمریکاي شمالي 550هزار و ۶15 
دس��تگاه ، در چین 4۶1 هزار و ۶18 ، در اروپا 478 هزار و 
192 و در کره 493 هزار و س��ه دستگاه ) یعني به ترتیب 
معادل یک افزایش س��الیانه 34/2، 30/1، 22/1، 10/۶ و 

1/8 درصدي(.
ب��راي ماه دس��امبر 2011، بیش��ترین رش��د ف��روش در 
آمریکاي ش��مالي )4۶ هزار و 809 دس��تگاه، یک افزایش 
س��االنه 39/8 درصدي(، چین )47 هزار و 143 دستگاه، 
افزایش س��االنه 37/9 درصدي(، اروپ��ا ) 3۶ هزار و ۶19 
دستگاه، افزایش ساالنه 17/4 درصدي( و بازارهاي عمومي 
)39 هزار و هفتاد دس��تگاه، افزایش ساالنه 5/1 درصدي( 
بدس��ت آمد. ک��ره )45 هزار و 5۶ دس��تگاه( یک کاهش 

خفیف 0/4 درصدي در دسامبر داشت.
پرفروش تری��ن م��دل کی��ا در بازارهاي خارجي در س��ال 
2011، س��راتوي بخش c بود ب��ا فروش 410 هزار و 709 
دس��تگاه.  به دنبال آن کیا اسپورتیج جمع و جور CUV و 
ریوي بخش B به ترتیب با 331 هزار و 33 و 282 هزار و 
77۶ دستگاه قرار مي گیرند. سورنتوي CUV سایز متوسط 
با 220 هزار و 783 دستگاه در مکان چهارم قرار مي گیرد، 

در حالیکه خودروي کراس اور)crossover( شهري سول با 
108 هزار و 109 دس��تگاه رده پنجم را به خود اختصاص 

داد.
معاون ارش��د اجرایي کیاموت��ورز ، توماس اوه در ادامه این 
خبر افزود :  » همه ما از اینکه س��ال 2011 را با ثبت یک 
رک��ورد جدید در ف��روش جهاني با بی��ش از 2/4 میلیون 
خ��ودرو ب��ه پایان رس��اندیم دلگ��رم ش��ده ایم.  علي رغم 

دورنماي اقتصاد جهاني چالش برانگیز، ما امیدواریم که در 
سال 2012 نیز با راضي نگه  داشتن مشتریان مان از طریق 
اعمال کنترل کیفیت بیشتر بر روي تمامي مراحل از مواد 
خام گرفته تا خودروي کامل ش��ده و همچنین ادامه ارتقا 
ظاه��ر برند کیا در بازارهاي جهاني، این روند پرش��تاب را 

حفظ Preservation کنیم«. 

پاياني بي نظیر براي آغازي جديد 

کیا موتورز به رکورد شكني هایش در این سال پایان داد
در پايان سال 2011  افزايش 18.6  درصدي را  در فروش جهاني  تجربه كرد

CuMulatIVE
YEaR-oN -
   YEaR CHaNgE

  YEaR to 
               DatE 2010

YEaR to
  DatE 2011 

YEaR-oN
YEaR
CHaNgE 

DECEMbER
2010     
  

DECEMbER
2011     
  
  

18.6%2,089,3552,478,959global Sales18.4%181,259214,697 global
  Sales

23.7%1,604,8431,985,956 overseas
Sales

24.7%136,043169,641 overseas
   Sales

                  
 By Vehicle
Category

19.8%934,2951,119,119passenger30.5%76,57899,955Passenger

   58%   56%Passenger56%59%Passenger

32.3%618,310818,099             RV18,4%56,20866,544               RV

39%41%             RV41%39%               RV

-6.7%52,23848,738Commercial-3.5%3.2573,142Commercial

3%2%Commercial2%2%Commercial

    By Region

34.2%410,150550,615 North
America

39.8%33,48346,809 North
America

22.1%391,755478,192Europe17.4%31,18736,619                  Europe

30.1%354,944461,618China37.9%34,19447,143                    China

10.6%447,994495,531 general
Markets

5.1%37,17939,070 general
Markets

1.8%484,512493,003 Domestic/
Korea

-0.4%45,21645,056 Domestic
Korea
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 مطالعه رفتار کارکن��ان و واکنش های فردی و یا گروهی 
آنان می تواند تحلیل های بسیار مفیدی را برای پیش بینی، 
کنترل و تغییر هنجار های رس��می و غیر رس��می درباره 
ش��خصیت ، ادراک ، نگرش ، یادگیری و آم��وزش افراد در 
اختیار مدیران قرار دهد تا امکان دستیابی به راهکار های 
تقویت هنجار ه��ا و یا  ح��ذف Remove ناهنجارها برای 
ایشان فراهم آید. سازمان نیز تحت تاثیر نیروهای محیطی ، 

دارای واکنش هایی هستند که رفتار سازمانی نام دارد .
مدیریت و اضطراب را چند گونه می توان به هم ربط دا د. 

حال سه وضعیت را در نظر بگیرید: 
1- وضعیتی که در آن همه چیز آشفته است و همه نگران، 

و کسی توان تصمیم گیري ندارد. 
2- مدیری�ت اضط�راب زا : منظور مدیر ی��ا مدیریتی 
اس��ت که به اش��کال و طرق گوناگون در زیر دس��تانش 
دلهره و تشویش می آفریند. انگیزه اینگونه مدیران که گاه 
ناخودآگاه اض��ط��راب آفرینی می کنند، بازدهی بیشتر در 
کارهاس��ت. اما پیش می آید که از سر نابلدی اوضاع را به 
هم می ریزند و باعث به هم ریختن نظم  و ایجاد تشویش در 
کارکنان، به خصوص کارکنان وظیفه شناس می شوند.  فکر 
کنید با چنین مدیریتی،  فهرست نویس چگونه باید شماره 
بازیابی را صحیح بدهد و کتابدار با چه 

وضعیت عصبی و روانی باید پاسخگوی مراجعان باشد.
3-مدیری�ت اضطراب زدا :  مدیری که رهبر اس��ت.  او 
مجموعه و کارکنان را خوب می شناس��د، در حوزه کاری 
متخصص و در کارهای شخصی و اداری اش منظم است. به 
قول معروف دیسیپلین دارد. دلسوز است و دلسوزی اش را 
نه با آسان گیری در امور جدی ، بلکه در مواقع اضطراب به 

کارکنانش نشان می دهد. 
رفتار سازماني از موارد زیر سرچشمه می گیرد:

1- ش�رایط كاری: عواملی چون شرایط نا مطلوب کاری ، 
تند کاری ، تالش طاقت فرس��ای فیزیکی ، ساعات بسیاری 
 را در محی��ط کار گذران��دن و پ��رکاری مف��رط ، موجب
 اخت��الل Disorder در س��المت روان��ی می ش��ود .کار 
خس��ته کننده و تک��راری و محی��ط نامطل��وب فیزیکی 
و روان��ی از جمله : س��روکار داش��تن با اف��راد تند خو و 
همکاران پرخاشگر عالوه بر اختالل سالمت روانی موجب 
کاهش سالمت جس��مانی نیز می شود. این افراد زودتر و 
 بیش��تر از افراد دیگر به بی�ماری مبتال می ش��وند و دیرتر

 بهبود Improvement می یابند .
2-تراك�م كاری: بعضی افراد زمانی که خیلی نزدیک به 
دیگران کار می کنند احساس ناراحتی می کنند در حالی 
ک��ه اگر عده ای در کنار بقیه کار نکنند احس��اس تنهایی 
می کنن��د . در هر حال��ت تراکم کاری )مثب��ت یا منفی ( 

می تواند ایجاد استرس نماید.
3-ابهام نقش: اگر ش��خص اطالع کافی از ش��غل و 
کاری که به عهده گرفته نداشته باشد بدین معنی 
که اهداف کاری وی چنانچه باید و شاید واضح و 
صریح نباشد و او نتواند با این اهداف و انتظارات 
خود ، همکاران و مسئولیت های محوله ارتباط 
درس��تی برقرار س��ازد این حالت باعث ایجاد 
 نارضایت��ی ش��غلی و اس��ترس و اضط��راب در

 کارمند Employee می شود.
4-تعارض ش�غلی: به این معناست که شخص در 
محیط کار خود با وظایف یا نیازهایی مواجه ش��ود که 
واقعا عالقه ای به انجام آنها نداشته و یا اینکه تصویری از 
انجام آن کارها در ذهن نداشته باشد . متداول ترین مورد 
در این زمینه هنگامی دیده می شود که فرد بین دو گروه 
مختلف که دو خواس��ت و دو هدف متفاوت دارد واقع 
ش��ود و به دو سو کشیده ش��ود و یا در شرایطی قرار 
گیرد که بین خواس��ته ها و انتظاراتی که از او می رود 
تعارض وجود داش��ته باش��د . افرادی که به مشاغل 
اداری و تخصصی اش��تغال دارند بیشتر از بقیه در 

معرض این فشار ها قرار داشته و آسیب پذیر ترند .
5-مس�ئولیت: موجب استرس اس��ت و به نحو 
چشمگیری به افس��ردگی، اضطراب و روان پریشی 
منجر می ش��ود . هر چه م�یزان مسئ�ولیت فرد در 
مقابل دیگران بیش��تر ش��ود وی باید دقت و زمان 
بیش��تری را در واکن��ش Reaction و برخورد با 
سایرین صرف کند و در نتیجه استرس نیز بیشتر 

خواهد شد . 
6-رواب�ط با مافوق: در ش��رایطی که کارکنان 
رئی��س خ��ود را ف��ردی ب��ا فکر و 
مالحظه کار احس��اس می کنند 
رواب��ط دوس��تانه ای ایج��اد 
می شود که بر اساس اعتماد 
متقابل ، احترام و صمیمیت 
ب��وده ، موج��ب ع��دم ب��روز 
استرس بر کارکنان خواهد شد . 

کارکنانی که احس��اس کنند رئیس مراعات آنان را نمی کند و 
نسبت به منافع آنان بی تفاوت است تحت استرس بوده و بیشتر 

در معرض اختالل روانی هستند .
7- روابط با زیر دس�تان: دعوت به تقس��یم کار و مشارکت 
می تواند در برخی از مدیران ایجاد اس��ترس از جمله احس��اس 

تنفر و اضطراب شود.
8- روابط ب�ا همکاران: نبودن رواب���ط خوب بین همکاران 
عامل اس��اس�ی و م�حور بی اع���تمادی ، ع��دم صم��یمیت 
و رقاب��ت Competition نا س��الم یک��ی از عوامل مهم ایجاد 

استرس است .
9- ع�دم امنیت ش�غلی: در ش��رایط فعلی دنیا هیچ شغلی 
دائمی نیست و حفظ شغل و بقای آن بستگی به میزان فعالیت 
خود ف��رد دارد؛ ولی عدم آگاهی از این موضوع موجب ترس از 
کنار گذاشته شدن و بازنشستگی یکی از فشار های روانی است . 
ترس از تنزل مقام یا کنار گذاشته شدن در افرادی که می دانند 
به مدارج باال و باال ترین س��طح پیشرفت در کار خود رسیده اند 
بسیار شدید تر است . این افراد به پرکاری می پردازند تا همچنان 
خود را در اوج نگهدارند و در عین حال می کوشند عدم احساس 
امنیت شغلی را مخفی Hidden کنند و بدین ترتیب بیش از 

پیش در معرض استرس قرار می گیرند. 
اس��ترس نوعی نیاز جسمی یا ذهنی است که در ما پاسخ های 
خاصی را بر می انگیزد  و ب��ه ما امکان می دهد تا با خطر مبارزه 
کنیم یا از آن بگریزیم . مقادیر کم اس��ترس قادر است عملکرد 
شما را در اوضاع و احوال خاصی مثل ورزش و کار بهبود بخشد. 
اما اس��ترس بیش از حد می تواند زیان  های فراوانی را به فرد و 

سازمان وارد آورد . 
 در ادامه مقاله به توضیح نشانه های استرس شغلی می پردازیم 
ک��ه اولین راه مقابله با آن، ش��ناخت کامل آن از تمامی جهات 

می باشد .
عوامل استرس شغلی در محیط كار

در این باره پژوهشگران به ویژه با استفاده از نظریه نقش سعی 
 Recognition کرده اند مس��ایل مربوط به استرس را شناسایی
کنند و دریابند که فش��ار های ناش��ی از نقش تا چ��ه اندازه در 
پدید آمدن اس��ترس شغلی تاثیر دارند؛ بنابراین در نتیجه این 

پژوهش ها چهار نوع ویژگی برای نقش برشمرده اند .
1- ابه�ام نقش : اگ��ر فرد نداند که در محی��ط کار از وی چه 

انتظاراتی دارند، منجر به استرس خواهد شد. 
2- كمباری نقش : وضعیتی که در آن مهارت های ش��خص به 

طور کامل و تمام استفاده نمی شود .
3- گرانب�اری نقش : فرد نتواند از پس انجام کاری که بخشی 
از ش��غل اوس��ت برآید؛ این وضعیت نیز در فرد ایجاد  استرس 

خواهد کرد.
4-ناسازگاری نقش : زمانی رخ می دهد که فرد مجبور می شود 
به الزاماتی که با خصوصیات وی ناس��ازگار اس��ت تن دهد که 

موجب استرس می شود .
عوامل مادی استرس در محیط كار:

- نور) نور ناکافی در کارگاه ، تابش شدید و خیره کننده نور (
- سر و صدا ) قرار گرفتن مداوم در برابر سر و صدای ماشین آالت(

- دما) قرار گرفتن مداوم در برابر گرما و سرما در فضای باز (
- ارتعاش و حرکت )تجهیزات عملیاتی مانند مته ضربه ای (

  پاسخ به استرس 
پاسخ روان شناختی به شرایط استرس زا معموال دارای سه جزء 

می باشد: 
1- پاسخ هیجانی : در موارد خطر Danger این پاسخ به شکل 
ترس ب��روز می  نماید، در موارد تهدید به ش��کل اضطراب بروز 

می کند.

2- پاسخ جسمانی : در موارد تهدید به شکل تحریک سیستم 
عصبی خودکار ، افزایش ضربان قلب ، فشار خون ، افزایش کنش 
عضالنی ، خش��کی دهان و کاهش فعالیت جس��مانی جلوه گر 

می شود.  
3- مکانیس�م روانشناختی : این مکانیسم ها اثر رویدادهای 
استرس  زا را کاهش می دهد تا فرد قادر باشد به فعالیت طبیعی 
خود ادامه دهد مانند شیوه های کنار آمدن با کار ، دوری گزینی 
از موقعی��ت اس��ترس زا و عوام��ل یادآوری کنن��ده مس��تقیم ، 
مکانیس��م های دفاعی اغلب به شکل انکار است و فرد احساس 

می نماید اصال اتفاقی نیفتاده است.
 دالیل استرس های كاری

 شیفت های كا ر: یکی از عوامل عصبانیت و اضطراب در محیط 
کار افزایش ش��یفت های کاری است. قبل از جنگ جهانی دوم 
فقط 15 درصد ازکارگران ش��ب کار بودن��د اما اخیرا تمایل به 
دستیابی به تولید باال باعث شده که اکثر کارخانجات 24 ساعته 

و در سه شیفت کار کنند .
ساعت كار زیاد : مطالعات نشان داده که شرایط کاری در اکثر 
کارخانجات نسبت به گذشته مضرتر شده است.  فشار به پرسنل 
 Productivity جهت کار بیشتر و اضافه کار برای کسب بهره وری
بیشتر باعث شده که کارکنان کمتر به مسائل خانوادگی بپردازند 

و احساس می کنند بین کار و روابط خانوادگی می بایست یکی را 
انتخاب کنند ک��ه این مسئله باعث عدم رضایت آن ها می شود.  
فناوری : کارکنان از اینکه توسط ابزارهای کنترلی زیرنظر گرفته 
شوند و اینکه برده فناوری شده اند و همین فناوری عاملی شده 
که کارش��ان را از دست بدهند احس��اس عدم اطمینان درکار 

می کنند .
اذیت و آزارهای شغلی : عدم رسیدگی به شکایات و پرداخت 
غرامت ب��ه کارکنان، کارهای تک��راری، رقابت غیرمعمول بین 
 Reduction پرسنل و نادیده گرفتن خواس��ته ها باعث کاهش
روحیه پرس��نل، افزایش حمالت روانی و خش��ونت های شغلی 

می شود .
حقوق كم : عدم پرداخت حقوق و امکانات مناس��ب و اختالف 
بین نتایج کار و ارزیابی عملکرد انجام گرفته؛ خصوصا هنگامی 
که این اختالف ناشی از تعصبات نژادی و مسائل جنسیتی باشد 

باعث ناامیدی در بخش پرسنل می شود . 
كوچک شدن سازمان ها: عدم امنیت شغلی به دلیل کوچک 
ش��دن سازمان ها در اثر تجدید س��اختار و مهندسی م���جدد 
ک��ه راه��کاره���ایی برای م��قابل��ه Against با کم ش��دن 
حاشیه سود و س��هم بازار و بهره وری است، عاملی جهت بروز 

پرخاشگری است .
س�بک مدیری�ت : تکنیک های س��نتی مدیری��ت درجهت 
جلوگیری از ناامیدی و پرخاش��گری در کار بی اثر اس��ت و این 
مس��ئله خصوصاً در یک مدیریت سلس��له مراتبی و استبدادی 

بیشتر نمایان می شود .
ش��رکت ها به دلی��ل کمب��ود متخصصانی در ام��ر اضطراب و 
افسردگی و همچنین عدم توجه پرسنل به بیماری های مغزی و 
روانی خود به علت جایگاه بد اجتماعی آن و اولویت قرارندادن 
این مش��کل توسط سازمان ها باعث کاهش قابلیت پرسنل و به 

وجود آمدن افسردگی شده اند .
 اثرات اضطراب در محیط كار

رفتاره�ای تهاجم�ی انفعالی: کارکنان گاه��ا جهت تخلیه 
عصبانیت خود در محیط کارشان به رفتارهای غیرخشونت آمیز 
دست می زنند . ام��روزه این رفتارهای کارک��نان پره��زینه تر، 
زیرک��انه و پیچیده تر Complicated شده است که از این جمله 
می توان به خرابکاری ها، کارشکنی، دزدی و انتشار ویروس های 
کامپیوتری اش��اره کرد که همه ساله میلیاردها دالر به اقتصاد 

جهانی ضرر می رساند.
 راه های كاهش استرس در محیط كار

- به کارکنان و احساسات و آرزوهای آن ها احترام بگذارید؛
- محیط فیزیکی مناسب فراهم آورید؛

- کار و مسئولیت های افراد را با قابلیت آنها هماهنگ کنید؛
- انگیزه ها، امنیت و فرصت الزم را برای کارکنان جهت استفاده 

از مهارت Skill آن ها فراهم آورید؛
- نقش ها و مس��ئولیت های افراد را مشخص و آنها را تشویق به 

مشارکت در تصمیم گیری ها سازید؛
- یک راه ارتباطی برای تقابل اجتماعی بین کارکنان و مدیران 

ایجاد کنید؛
- اطالع��ات و منابع موردنیاز جهت انجام درس��ت کارها، برای 

پرسنل فراهم سازید. 
- عالئم هش��دار دهنده استرس زا را تشخیص دهید و براي رفع 

آن اقدام کنید . 
- از صحبت راجع به مواقعي که دچار استرس هستید نترسید . 
- وقتي دچار اس��ترس هستید آرام قدم بزنید، این کار مي تواند 

آرامش و سالمتي شما را باز گرداند. 
- از بردن کارهاي اداري به منزل خودداري کنید . 

-  س��عي کنی��د متوجه هر گون��ه تغییر در الگوه��اي غذایي و 
نوشیدني خود باشید. 

- به مدیرتان حقیقت Truth را بگویید ، از گفتن اتفاقات موجود 
در دفترتان به مدیر شرکت نهراسید . 

- وقتي فکر کردید که کار زیادي دارید ، حداقل یکي از آن ها را 
به دیگري واگذار کنید . 

- از روش زندگي افرادي که استرس ندار، الگو بگیرید. 
- از انجام کار در آخر هفته یا دیر وقت پرهیز کنید . 

منابع:

1- www.stresstips.com 
2- www.quantadynamics.com 
3- www.stress.org 
4- www.hyperstress.com 
5- www.distress.com 
6- www.utmem.edu
7- www.mums.ac.ir
8- www.ittdublin.ie 
9- www.graves.k12.ky.us
10- chppm-www.apgea.army.mil
11- www.uc.edu
12- www.tarleton.edu
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در ش�رایط فعل�ی دنی�ا هیچ 
ش�غلی دائمی نیست و حفظ 
ش�غل و بقای آن بستگی به 
میزان فعالیت خود فرد دارد؛  
ول�ی ع�دم آگاه�ی از ای�ن 
موضوع موجب ترس از کنار 
گذاشته شدن و بازنشستگی 
روان�ی  از فش�ار های  یک�ی 

است . 

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com

کد مقاله
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استرس کارکنان 
 را چگونه 
کاهش دهیم؟
 ب�ه مجموعه واكنش ه�ا و كنش های پدیده ه�ا، رفتار 
گفته می شود . شناخت و شناس�ائی این رفتار ها امکان 
پیش بین�ی ، كنت�رل و تغییر رفت�ار پدیده ها را میس�ر 
می سازد . در مقوله تجارت و بازار ، مطالعه رفتار مشتری ، 
رفتار كاركنان رفتار س�ازمان ، رفتار رقبا و سایر اجزا از 
اهمیت بسزائی برخوردار است كه باید با روش های علمی 
وتحقیقاتی به آن پرداخته شود . مثال بررسی و شناخت 
رفتار مشتری با محصول ، ما را در زمینه تغییر روش های 

فروش ،تولید توزیع و قیمت راهنمائی می كند .

گردآوری و ترجمه: مونا قدیانلو- کارشناس امورعاملیت های مجاز
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   نشانه رفتن درمسیررسیدن به هدف
ش��ما باید تش��خیص دهید که مش��تریان محصوالت 
شما ، ترجیح مي دهندکه در قبال درخواست آن ها چه 
عکس العملي داشته باش��ید، آیاتمایل دارند صحبتي 
کوتاه درخصوص محصول داش��ته باش��ند یا ترجیح 
مي دهن��د س��ریع بروند س��راغ جزئیات...؟ ی��ا اینکه 
تمایل دارند اول چرخي بین محصوالت ش��ما بزنند؟ 
آیاتاثیرپذیرن��د یا تاثیرناپذیرند؟ تحلیل گرهس��تند یا 

خالق؟
پاس��خ این س��واالت ش��یوه فروش ش��ما را مشخص 
مي کند.  زماني که ش��ما هنرتطبیق روش هاي فروش 
خود را با روش خ����رید مش��تری����ان کسب کنید ،   

به هدف Target زده اید ! 
 رفع مسئولیت لحظه اي

بگذارید ی��ک لحظه درن��گ کنیم . مي دان��م هزاران 
مقال��ه، نحوه فروش، کت��اب، برنامه هاي آموزش��ي و 

غیره در بازار موجود اس��ت که همگي براین تالش اند 
ش��ما را متقاعد کنند که خط مش��ي، اس��تراتژي ها، 
مدل ها و تکنیک هایي که آنه��ا ارائه کرده اند بهترین 
اس��ت.  فروش اس��تراتژیک، فروش چاره ساز، فروش 
مش��تري محور، چگون��ه در فروش هر چیزي اس��تاد 
ش��ویم، نمونه ای از این عناوین اس��ت که به وفور در 

کتاب فروشی ها یافت می شود.   
تالش من این نیس��ت ک��ه با این اف��راد رقابت کنم . 
درس��ت برعکس ، درحالي که آنها برروي اینکه »چه 
مي کنی��د تمرکز دارن��د، این مقاله ب��رروي چگونگي 
انجام آن متمرکز اس��ت و هدف اصلی آن دس��تیابی 

به موارد زیر است:
 موفقیت خود را تا 40درصد بهبود بخشید .

 از اشتباهات پرهزینه Costly بپرهیزید .
 هری��ک از ش��یوه هاي خری��د را هن��گام مواجهه 

بامشتریان تشخیص دهید.

 بامشتریان یا درخواست ها فورا ارتباط برقرار کنید.
 بدانید که در هنگام فروش به مشتریان با شیوه هاي 
خرید متفاوت چه کارهای��ي را باید و چه کارهایي را 

نباید انجام دهید .
 به طور خالصه فلسفه شیوه هاي خرید ، مکملي است 
از هرنوع روش شناسي فروش Sales که هم اکنون نیز 

به کار مي برید .
   به طوركلي 4 شیوه خرید وجوددارد:

فلس��فه رف�تارهاي خری�د براس���اس م�دل رفت�اري 
D - I- S- C  اس��ت .  چهار اصل پایه رفتارهاي خرید 

وج��ود دارد .  البته افراد ترکیبي از ش��یوه هاي خرید 
اس��تفاده مي کنند .  اما  عموما یک��ي از چهار رفتار بر 

الگوهاي رفتاري مشتریان شما را غالب است.
 High-D )مستقیم(

رفتار خرید D رفتاري مستقیم و قطعي است . آن ها از 
ش��ما مي خواهند اصل موضوع را بیان کنید . مستقیماً 

پیک اطلس    شماره بیست و یکم  ،  فروردین 1391
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com
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رف�ت�����ارهاي  ف��ل��س�فه 
م���دل  ب�راس��اس  خری�د 
رف��ت��اري D - I- S- C  است .  
چهار اصل پایه رفتارهاي خرید 
وج�ود دارد .  البته افراد ترکیبي 
از ش�یوه هاي خری�د اس�تفاده 

مي کنند

ب��ه آنها بگویید که قصد انجام چه کاري رادارید و به 
آنها نشان دهید که این کار چه سودي برایشان دارد .  
اگر بیش از حد دررساندن مطلب به آنها زیاده گویي 

کنید آن ها از کوره درخواهند رفت .
 High I  )تاثیر پذیر( 

در این نوع رفتار، مش��تریان از اینکه درگیر مکالمه 
و بحث پیرامون موضوع اصلي ش��وند لذت مي برند. 
آن ه��ا مي خواهند در صحنه Scene باش��ند . تمایل 
دارند تا با ش��ما پیرامون نیازها و تجاربشان صحبت 
کرده و آن ها را درای��ن موضوع که چگونه مي توانند 
محصوالت ش��ما را به کار ببرن��د درگیر کنید . اگر به 
س��راغ جزئیات بروید و یا در صورت��ي که مکالمه را 
متقابل نگاه ندارید و متکلم وحده ش��وید به سرعت 

عالقه خود را به ادامه ارتباط از دست مي دهند .
   High S )پیوسته(

 اف��راد با این نوع رفتار تمای��ل Tendency دارند تا 
آن هارا بشناس��ید .  ب��راي این افرد ایج��اد ارتباط از 
اهمیت به سزائي برخوردار است .  آن ها از شما خرید 
مي کنند چون ش��ما را دوست دارند و به شما اعتماد 
دارن��د.  اگر چیزي را به آنها تحمیل کنید و یا مدام 

ازآن ها تقاضا کنید از آنجا خواهند گریخت .
   High C  )تسلیم(

 ای��ن گ��روه از اف��رادکاري باعقاید دیگ��ران ندارند.
آن ها مي خواهند مطمئن ش��وند که تصمیم درستي 
مي گیرن��د .  آن ها از ش��ما انتظار دارن��د تا اطالعات 
را ب��ه ص��ورت منطقي به آن ها ارائ��ه کنید . آن ها به 
جزئی��ات و همچنین زم��ان براي تجزی��ه و تحلیل 
آنه��ا نیازمندند. اگ��ر ادعائي بکنی��د و نتوانید براي 
آن اس��تدالل محکمي بیاورید یا قبل از اینکه آماده 
تصمیم گیري باش��ند تصمیمي را ب��ه آن ها تحمیل 

کنید، آن ها را ازدست خواهید داد . 
اکثر فروشندگان طوري مي فروشند که تمایل دارند 
ب��ه آنها فروخته ش��ود ، به جاي اینک��ه رفتار فروش 
خود را با رفتارخرید مش��تري تطبیق دهند. خوب ، 
زماني که یک فروشنده High D )که سریع سر اصل 
مطلب مي رود ( تالش مي کند تا محصولي را به یک 
مشتري High S  )که تمایل دارد اول او را بشناسد ( 
را بفروش��د ؟ چ��ه اتفاقي مي افتد؟ یا یک فروش��نده 

گردآوری و ترجمه : رویا فرزاد- کارشناس فروش
www.salesgravy.com :منبع

روش های
خـریـد 

تاكنون این عبارت را ش�نیده اید : » این مهم نیست كه چه مي گویید، مهم این است 
كه آن را چگونه مي گویید.«

 به نظر مي رس�د كه بیراه نیس�ت اگر فرض كنیم كه همه ما حداقل در س�طح پایه و 
اولیه با این عبارت موافقیم . حقیقت این است كه كماكان آنچه مي گوییم مهم است 
اما مطمئنم مواردي به ذهنتان مي رسد كه چگونگي بیان مطلب توسط شخص بوده 
كه تفاوت مثبت ایجاد كرده اس�ت؛  همین موضوع در بحث فروش نیز كاربرد دارد .  

براي پیروزي در تجارت شما مي بایست به زبان مشتري سخن بگویید.

رفتار خرید D رفتاري مستقیم 
و قطعي اس�ت . آن ها از ش�ما 
مي خواهن�د اص�ل موض�وع را 
بی�ان کنید . مس�تقیماً ب�ه آنها 
بگویی�د ک�ه قصد انج�ام چه 
کاري رادارید و به آنها نش�ان 
دهی�د که این کار چه س�ودي 

برایشان دارد   

پرح��رف و داس��تان گو ب��ا رفت��ار High I  بخواهد 
محصولي رابه یک مش��تري بارفت��ار High C  )که 
تمایل دارند صرفا حقایق را بشنود( بفروشد؟ معموال 
اتفاقي نمي افتد جز اینکه معامله اي انجام نمي گیرد .

اگر ش��ما با رفتارهاي خرید مش��تریان خود سازگار 
نشوید ، فروش را ازدست خواهید داد . نه به این دلیل 
که محصول ش��ما نیاز مش��تري را برطرف نمي کند 
و یا اینکه قیمت آن باالس��ت ، به طورکامال ساده  ، به 
این دلیل اس��ت که شما رفتار فروش اشتباهي به کار 

برده اید .
 تشخیص رفتار فروش

حقیق��ت این اس��ت افراد از آن چه ش��ما تصورش را 
مي کنید قابلیت استفاده و پرداخت بهاي محصول شما 
را دارند و به راستي مي خواهند آن محصولي که شما 
ارائه مي کنید را خریداري کنند اما عاجزانه به دنبال 
این هستند که شما با توجه و تطبیق شیوه خرید شان 
 ب��ه آن ها بفروش��ید؛ پ��س دقیقاً چگون��ه مي توانید 
شیوه Method خرید یک شخص را تشخیص دهید ؟
درحقیقت اگر به دنبال سرنخ ها Clues باشید کشف 
این رفتارها بسیار آسان خواهد بود و افراد همیشه و 
همه جا سرنخ هایي از رفتارهاي خرید خود را به جاي 
مي گذارن��د، در حرف هایي که مي زنند ، س��بکي که 
دفترکار خود را تزئین مي کنند و حتي در پیغام هاي 

تلفني خود .
 به طورمثال :

»اگر ش��ما با ف��ردي تماس بگیری��د و از پیام گیر او 
بش��نوید که »مي دانید باید چ��کار کنید« بالفاصله 
متوج��ه مي ش��وید رفت��ار خ��رید ای�ن ف��رد از نوع 
High D  اس��ت .  شما مي بایست خالصه و مستقیم 

با اوس��خن بگویید .  سر اصل مطلب بروید ، باسخنان 
بي مورد وقت را هدر ندهید و شما تمام این اطالعات 

را فقط از همان 4 کلمه تشخیص مي دهید .
 یاتصوركنید بش�نوید »متاس��فم ، اکنون قادر به 
پاس��خگویي نیستم . اما تماس ش��ما براي من بسیار 
مهم اس��ت. لطفا پیغام بگذارید و مطمئن باش��ید با 
شما تماس خواهم گرفت . روز خوبي داشته باشید.« 
ش��ما از نحوه صحبت او مي توانید تش��خیص دهید 
ک��ه این ف��رد فریاد مي زند که با من ارتباط داش��ته 
باش و یک فرد با خصوصیت رف���تاري بس���یار باال 
از High S  اس��ت .  این افراد انتظ��ار دارند آن ها را 
بشناس��ید .  آن ها توقع دارند که شما براي شناختن 
نیازه��اي آن ها زمان بگذارید و اعتمادش��ان را جلب 

کنید .
نکته این اس��ت که افراد به ش��ما مي گویند که چه 

رفتار خریدي با آن ها داشته باشید ، اگرشما به آن ها 
توجه کنید و بدانید که باید به دنبال چیزي بگردید.

   به ثمرنشیني و بهره برداري
ش��ما احتماال با استفاده از شیوه هاي فروش شخصي 
خود موفقیت هایي را در امر فروش داشته اید.  تصور 
کنید اگر ش��یوه هاي خرید هریک از مشتریان خود 
را مي ش��ناختید و شیوه فروش خود را با آن تطبیق 
 Successful مي دادی��د چ��ق��در بی�ش��تر موف��ق
مي ش��دید ؛  به هرحال پیام ما به ش��ما بسیار ساده 

است:
 ش��یوه فروش خود را با شیوه خرید مشتري تطبیق 
دهید یا کمتر از چیزی که  قابلیتش را دارید، موفق 

شوید.

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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 قدم ها
طبیعي باشید 

 پی��دا کردن لیس��تي ک��ه معاني تمام ح��رکات را در بر 
داشته باشد ، کار ساده اي است و مرجع هاي متعددي در 
خصوص نشانه ها و رمزگش��ایي Decipher آن ها نوشته 
شده است )براي نمونه به جدول پیوست مراجعه کنید( .  
معني این عالئم از شخصي به شخص دیگر و از فرهنگي 
به فرهنگ دیگر متفاوت است.  ضمنا کنترل کردن همه 
اعض��اء بدن و ص��ورت که ممکن اس��ت معني خاصي را 
برساند نیز براي شما غیرممکن است . حتي اگر موفق به 
کنترل همه آن ها از روي لیست نیز شوید ، رفتار شما به 

نظر طبیعي نخواهد آمد .
الگوهاي رفتاري خود را بشناسید 

م��ردم م��دت زمان زی��ادي را صرف دیدن بدن ش��ما و 
پیغام ه��اي آن مي کنن��د .  آن ه��ا چه مي ینن��د؟ تالش 
آگاهانه اي را در همین شناخت انجام دهید تا بدانید زبان 
بدن ش��ما در خصوص اف��راد و زمان هاي مختلف چگونه 
تغییر مي کند. آینه نق��ش موثري را دراین خصوص ایفا 
مي کند اما زمان بیش��تري صرف شناسایي عکس العمل 
بدنتان در هنگام عصبانیت ، خوشحالي و هیجان نمایید. 
ای��ن موضوع را کنترل نمایید که زبان بدنتان با کالمتان 
در هماهنگي اس��ت یا خیر .  آیا ایستادن شما اعتماد به 
نفس را نشان مي دهد یا حتي در هنگامي که کلمات تان 
حاک��ي از اعتماد به نفس اس��ت ، بدنت��ان عدم اطمینان 
و ضعف را نش��ان مي دهد؟ اگر عالئم غیرکالمي ش��ما با 
کلمات ت��ان در هماهنگي باش��د نه تنها ارتباط ش��فافي 
خواهی��د داش��ت بلکه کم ک��م ش��خصیتي کاریزماتیک 

خواهید بود.
دیدتان را عوض کنید، تمام ش��ب را صرف این نکنید که 
فردا درجلسه با انگشت اش��اره خود چه قله هایي را فتح 
خواهید نمود ! هر کدام از اعضاي بدن  شما در هماهنگي با 
معني کلمات تان، واکنش نشان خواهند داد . به اهدافتان 
 عمیقا فکر کنید ، اعضا خودشان به کمک تان خواهند آمد.

اشتباهات بزرگ را اصالح كنید 
اگر قرار باشد فقط یک نقطه از این مقاله را به یاد داشته 
باشید ، باید »طبیعي بودن« باشد .  شک نکنید ، این نشان 

مي دهد که موقعیت اصالح زبان بدن خودتان را دارید .
اگر ب��ه رفتاره��اي منفعالنه ع��ادت دارید، بهتر اس��ت 
جهت اصالح آن اقدام نمایید. براي مثال ش��ما کامال قوز 
کرده ای��د و صورت خود را لمس مي کنید ، ش��ما هرگز با 

اعتماد به نفس ، معاش��رتي و راحت به نظر نخواهید 
آم��د .  ارتق��ای وضعی��ت بدن��ي و 

س��عي در رفع ک��ردن تیک هاي 
عصبي ، س��خت و زمان بر اس��ت 

ام��ا اگر برروي نکات اساس��ي آن 
وقت بگذارید، به صورت کلي وضعیت 
ارتباط غیرکالمي تان بهتر خواهد شد .

در صورتي ک��ه ب��ه تازگ��ي وارد محی��ط 
جدیدي ش��ده اید، باید زب��ان بدن خودرا 
تنظی��م کنی��د.  نش��انه ها و معان��ي آنها 
باتوجه ب��ه فرهنگ هاي مختل��ف تغییر 
مي کنند )براي مثال فاصله ایس��تادن از 
دیگران، ن��وع و میزان ارتباط چش��مي 
با آن ها و اش��اراتي ک��ه تابو هاي رفتاري 

هستند(.
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از زبان ب�دن براي درک بهت�ري از خودتان كمک 
بگیرید

اگ��ر در خصوص چگونگي حس تان در مورد ش��خصي یا 
چیزي کامال مطمئن نیس��تید، دقت کنی��د بدنتان چه 
مي گوید.  دقیقا همان طور که دیگران به بدن شما توجه  
مي کنند تا درک کنند ش��ما چه حس��ي دارید ، شما نیز 
مي توانی��د از بدنتان یاد بگیری��د.  مهم ترین مطلب این 
اس��ت که ش��ما باید بهتر از هر ش��خص دیگري بتوانید 
با زبان بدنتان آشنا باش��ید، فقط باید کمي توجه کنید.  
استفاده از زبان بدن فقط جهت برقرارکردن رابطه نیست 

بلکه براي شناخت بهتر خودتان نیز موثر است .
 علت را درمان كنید ، دنبال عالئم نگردید

 زبان بدن ابزار مفیدي در زمینه رش��د ش��خصي است، 
چرا که درونیات تان را براي ش��ما آش��کار مي  کند؛ نقاط 
قوت ، ترس ها ، امید ها و غرایض .  اش��خاصي هس��تند که 
صنعت��ي چندین میلی��ون دالري را به وجود آورده اند که 
در آن به ش��ما بگویند چگونه خ��ودرا پیچ و تاب داده یا 
چش��مانتان را بچرخانید تا با اعتماد به نفس بیش��تري 
در بی��ن همکارانتان ب��ه نظر بیایید ! ام��ا منفعت چنین 
دستور العمل هایي بس��یار محدود است .  حتي با بهترین 
تمرین ه��اي ش��خصي نیز زبان ب��دن در هن��گام دروغ 
گفت��ن و متقاعد کردن ، هماهنگ به نظ��ر نخواهد آمد .  
حت��ي اگر تمام س��عیتان را کردید که از انواع و اقس��ام 
ش��واهد بدني براي بیان چیزي که ب��ه آن اعتقاد ندارید 
 اس��تفاده کنید و موف��ق بودید ، بدانی�د که خ��ودتان را 
گ�ول Fooling مي زنید .  پسندیده تر آن است که کنترل 

احساسات ) به عنوان منشا زبان بدن ( را بدست آورید .
نکات

 گاهي اوقات درک برخي از عالئم که در اطرافتان زیاد 
مي بینید، آسوده تر است.  وقتي مي بینید که اغلب افراد 
حال��ت خاصي دارند ، ش��ما نیز بیاموزی��د و بکار ببندید . 
ممکن اس��ت خیلي کاریزماتیک نباشد اما تازماني که به 
فرهنگ جدید خو بگیری��د، کمک مي کند بهتر فهمیده 

شوید.
 المان ه��اي مثب��ت خود را )و یا حت��ي در صورت نیاز 
منفي ها را( ظرف 5 ت��ا 10 ثانیه اول ارتباط بروز دهید، 
چ��را که به یاد ماندني ترین لحظه یک رویارویي همان 5 
تا 10 ثانیه اول اس��ت.  ضمنا خاطرتان باشد در 5 تا 10 
ثانیه آخر از المان هایي که نش��ان دهنده قاطعیت باش��د 

استفاده کنید .

 ه��ر چن��د وقت یک ب��ار حالت خ��ودرا ب��ا چیزي که 
مي گویی��د از هماهنگ��ي خ��ارج کنید .  این ب��ه منظور 
گمراه کردن ش��نونده نیس��ت  بلکه کنترل مي کنید که 
آیا ش��نونده به ش��ما توجه مي کند یا خیر.  اگر متوجه 
ش��د )آگاهانه یا غیر آگاهان��ه( در ذهنش مي گوید »یک 
لحظ��ه صبر کن، اجازه بده من مطمئن ش��وم ش��ما چه 

مي گویید«.
 ه��ر چند که تن صداي واقعي که بین افراد در جامعه 
جاري اس��ت خیلي بررس��ي نمي شود اما تن صدا و لحن 
نیز معاني زیادي به همراه دارند.  سعي کنید آنرا اشتباه 

تفسیر نکنید .
 اگر عالمتي را اس��تفاده مي کنی��د که مي دانید ممکن 
اس��ت باعث س��وء تفاهم شود ، خیلي س��ریع آن را نشان 
داده و خیلي سریع تر در همان لحظه معني موردنظرتان 
را بیان کنید.  مثال اگر س��ردتان بود و دس��ت به س��ینه 
ایس��تاده اید و کسي قرار است به س��مت تان بیاید ، فورا 

بگویید » هوا س��رد ش��ده « تا او احس��اس نکند که شما 
عالقه به برقراري رابطه با او ندارید.

 ص��ادق باش��ید و قض��اوت نکنی��د، س��خن ش��ما و 
بدن ش��ما هر دو باه��م بیان کننده چیزي هس��تند که 
منظورتان اس��ت .  اگر واقعا چی��زي را بگویید که منظور 
 دقیق ت��ان باش��د ،  ب��دن نیز ب��ه همراهي خواه��د آمد.
  خیل��ي س��عي در خواندن زبان بدن دیگ��ران نکنید. 
احس��اس راحتي را از آنان مي گیرد و حسي مي دهد که 

احساس کنند، قضاوت مي شوند.
 هشدارها

 توجه داش��ته باش��ید همه حالت ثابت��ي را براي بیان 
یک منظور به کار نمي برن��د .  براي مثال در امریکا وقتي 
که ایس��تاده اید و پاها از هم باز است معموال این حس را 
القا مي کند که »من آرام هس��تم اما از موضع خود کوتاه 
نمي آیم«. اما در ژاپن ب��راي بیان این معني باید پاها به 
هم چسبیده و دست ها مس��تقیما در کنار باشند. گاهی 

اوقات هر دو را در یک مذاکره تمرین کنید.
 اس��تفاده افراد از زبان بدن مي تواند در طول زمان هاي 

مختلف تغییر کند. 
 بدانید که افراد ممکن است از  عالئم شما سوءبرداشت 
داشته باشند .   همیشه سعي کنید که شفاف عمل کنید 

و منظورتان را برسانید.
  ح��االت تقلب��ي Fake و ی��ا تغییر در ص��ورت براي 
رساندن معني ، کامال ش��بیه دروغ گفتن است و بالطبع 
همانگونه برداش��ت خواهد ش��د . وقتي م��ردم مي گویند 
ش��خصي حقه باز اس��ت ، معموال با رجوع ب��ه نوع رفتار 
تقلبي او چنین برداش��تي دارند.  در شماره بعدي بیشتر 

در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

 زب�ان بدن اب�زار مفیدي در 
زمینه رشد ش�خصي است، 
چرا که درونیات تان را براي 
ش�ما آش�کار مي  کن�د؛ نقاط 
و  امید ه�ا  ترس ه�ا ،  ق�وت ، 
غرایض .  اش�خاصي هستند 
ک�ه صنعتي چندی�ن میلیون 
دالري را به وجود آورده اند که 
در آن به شما بگویند چگونه 
خ�ود را پی�چ و ت�اب داده یا 
چش�مانتان را بچرخانی�د تا 
ب�ا اعتماد به نفس بیش�تري 
در بی�ن همکارانت�ان به نظر 

بیایید

پیش بیني، انتظار مالش دست ها
اعتماد به نفس، تفوق ،برتري دست ها قفل کرده زیر سر و پاها روي هم

باز ، خلوص ،معصوم کف دست ها نمایان
ارزیابي منفي دست زدن به وسط بیني ، چشم ها بسته

بي صبري انگشت ها برروي میز ضرب گرفته
اقتدار و اعتبار انگشت ها افراشته

فقدان اعتماد به نفس ، عدم اطمینان نوازش کردن یا بازي کردن با موها
عالقه مندي سر کج شده

سعي در تصمیم گیري بازي کردن با چانه
عدم اعتماد پایین را نگاه کردن، رو برگرداندن

عصبي ، بي اعتمادي ناخن به دندان جویدن
دودلي و تردید بازي کردن با گوش

اعتماد به نفس سرزنده ، چابک و راست راه رفتن
آمادگي ، تهاجم دست ها پشت، ایستاده

بي حوصلگي ، حوصله سررفته نشسته ، پاها روي هم و با پا بازي مي شود
باز ، پذیرا ، آرام نشسته ، پاها باز ازیکدیگر

تدافعي دست به سینه
افسردگي ، سرافکندگي دست ها در جیب و قوزکرده راه رفتن

ارزیابي ، تفکر )دست به گونه )صورت
عدم پذیرش ، شک ، دروغ لمس کردن یا خاراندن بیني به آرامي

)شک، عدم اعتماد )باور مالیدن چشم
عصبانیت ، ناامیدي، هراس دست ها در پشت قفل شده

هراس قوزک هاي به هم چسبیده
بي حوصلگي دست زیر سر، چشم ها افتاده
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چگونـه از طریـق
 زبان بـدن ارتباط 
بــرقـرار کنیـم؟

همانط�ور كه پیش�تر گفته ش�د در روابط 
چهره به چهره  و حتي ارتباطات فیزیکي، 
كلماتي ك�ه به زبان مي آوری�م كمتر از 10 
درصد پیامي اس�ت كه مي رس�انیم .  زبان 
بدن بیش از نیمي از این پیام را مي رساند 
)و تن صدا قرار اس�ت بقیه مس�ئولیت را 
برعه�ده بگی�رد( .  قبال ه�م توضیح داده 
شد كه زبان بدن به قدري اهمیت دارد كه 
اگر سخني كه مي گویید با زبان بدنتان در 
هماهنگي نباشد ، ش�نونده زبان بدن شما 
را باور خواهد كرد.  به دلیل اهمیت رش�د 
كیفی�ت زندگي ، در اینج�ا چگونگي ارتقا 
زبان ب�دن در م�راودات روزم�ره را با هم 

بررسي خواهیم كرد.

برروي شرایط سخت تمرکز کنید.  اغلب مراودات روزمره 
ما با اشخاصي است که آنها را خوب مي شناسیم.  هر چه 
بیش��تر شما را بشناسند ، خواندن زبان بدن شما برایشان 
راحت تر مي شود که این بدان معني است که )چه خوب 
و چه بد( آن ها به ندرت تفس��یر Interpretation غلطي 
از رفتار ش��ما خواهند داش��ت.  با این حال همیشه سعي 
داش��ته باش��ید زبان بدن تان براي اشخاصي هم که شما 
را نمي شناس��ند به س��ادگي قابل برداش��ت باش��د.  این 
موقعیت ه��ا )اولین قرارهاي مالقات یا مصاحبه( س��زاوار 
توج��ه مخصوص هس��تند .  روب��روي آینه بروی��د و این 
برخورده��ا را تمرین کنید. با صدایي بلند تر از همیش��ه 
حرف بزنید و ببینید عکس العمل بدنتان چیس��ت ، حتي 
مي توانی��د از خودتان فیلم بگیری��د و آن را بارها و بارها 

ببینید تا کم کم بهترین وضعیت بدنتان را پیدا کنید.
 براي رس�اندن پیامتان بیشتر از یک ژست داشته 

باشید
 در صورتي ک��ه مي خواهی��د از منظورتان سوءبرداش��ت 
 gesture نش��ود، هنگامي که بیان مي کنید، هر دو ژست
را اس��تفاده کنید. اگر او هر کدام را برداشت نکرد بسیار 
متمای��ل خواهد ب��ود که معني دیگ��ري را دریافت کند .  
الزم نیس��ت براي هر کلمه یک یا دو ژست داشته باشید 
اما براي جلوگیري از از سوءتفاهم بهتر است تعداد زیادي 
از این ژست ها را مثل کیف ابزار به همراه داشته باشید.

ژس��ت هاي مثبت را به سمت شنونده هدایت کنید.  این 
به س��ادگي نش��ان مي دهد که منافعي در میان است که 
شما به شنونده تان پیشنهاد مي دهید و هدایت ژست هاي 
منفي به س��مت دیگري غیر از شنونده ، نشان دهنده دور 

کردن موانع از اوست.
  منظورتان را بگویید

در اغل��ب اف��راد وقتي که واقع��ا چیزي ک��ه مي گویند 
هماني باش��د که منظورش��ان اس��ت ، زبان ب��دن آن ها ، 
اتوماتی��ک وار به طور هماهنگ و صحی��ح عمل مي کند.  
مشکل این جاست که عموما و عمیقا چیزهایي که برزبان 
مي آوری��د منظور دقیق تان نیس��ت یا کامال به آن اعتقاد 
ندارید .  براي مثال اگر قرار باشد به دروغ کسي را متقاعد 
 guidance کنید ، بای��د زبان بدن را در جهت��ي هدایت
کنید که حس بد گماني ش��نونده را بی��دار نکنید . حتي 
اگر قصد فریب نداشته باش��ید ممکن است واقعا چیزي 
که مي گویید ، چیزي نباش��د که احس��اس مي کنید )در 
فرهنگ ما ایرانیان اصطالحا »رودربایس��تي« بسیار رواج 
دارد(.  فرض کنید در موقعیتي گیر  کرده اید و دوس��تي 
از ش��ما لطفي را تقاضا مي کند، ش��ما ممکن است 
جوابتان مثبت باش��د  اما 
آنچن��ان  اس��ت  ممک��ن 
رغبت��ي نداش��ته باش��ید . 
احساس��ات در ه��م ریخته ، 
پیام ه��اي در ه��م ریخت��ه را هم 
ارس��ال خواهد ک��رد، به ط��وري که 
 مي گویی��د »بل��ه ، حتما« اما بدن ش��ما 
ش��ک Doubt را فری��اد مي زند .  هرچند 
در خصوص کنت��رل و عوض کردن زبان 
بدن صحبت هاي فراواني کردیم، اما اغلب 
راحت ترین ، این اس��ت که فقط چیزي را 

که احساس مي کنید به زبان بیاورید .

گردآوري و ترجمه :بهرنگ خسروي نژاد- سرگروه فروش
) بخش چهارم( www.wIKIHOw.cOmمنبع:

انتخاب برترین مقاله 
pr@atlaskhodro.com
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طرح ویژه نوروز 91 شرکت اطلس خودرو
بخش خدمات ویژه، واحد خدمات پس از فروش شرکت 
اطلس خودرو  با برگزاري طرح هاي ویژه و وجود ش��بکه 
امداد ، سعي در ارائه خدماتي متفاوت به مشتریان داشته 
و پاسخ گوي مش��تریان امدادخواه مي باشد و همواره در 
جهت جلب رضایت مشتریان گام بر مي دارد.  این شبکه 
در مناسبت هاي خاص و تعطیالت با برگزاري طرح هاي 
وی��ژه و امدادجاده اي اطمینان خاطر را براي مش��تریان 
کیا به ارمغان مي آورد. یکي از مهم ترین مناسبت هاي ما 
ایرانیان تعطیالت نوروز مي باشد که شرکت اطلس خودرو 
در چهارمین بهار تاس��یس ش��رکت ، براي چهارمین بار 
طرح ویژه نوروزي 91 را ، در قالب بازدید قبل از سفر در 
عاملیت هاي مجاز و خدمات امداد جاده اي در مسیر هاي 
پرتردد کش��ور با ش��رایط متفاوت و ویژه اي نس��بت به 
دیگر طرح هاي امدادج��اده ای ، از تاریخ 90/12/20 الي 
 91/01/13 ب��راي خانواده معظم کیا برگ��زار مي نماید.

 زمان و مکان هاي برگزاري طرح ویژه نوروزي

عاملی��ت ها، کارش��ناس����ان و ام���دادگران ش��رکت 
اطلس خ��ودرو در ای��ام ن��وروز در کلی��ه عاملیت ه��اي 
مج��از و کمپ هاي ام��دادي به صورت زیر پاس��خگوي 
 مشتریان در جاده هاي پرتردد و توریستي ایران خواهند

 بود. 
 از تاری��خ 90/12/20 لغایت 90/12/28 بازدید قبل از 

سفر در کلیه عاملیت هاي مجاز.
 از تاری��خ 90/12/29 الي 91/01/13 به صورت امداد 
جاده اي در 19 کمپ امداد ن��وروزي و ارائه خدمات در 
برخي از عاملیت ها مطابق شیفت کاري .  جهت اطالع از 
ش��یفت کاري عاملیت ها با ش��ماره 021-44503۶77 

تماس حاصل نمایید.
 تجهیزات طرح ویژه نوروزي

خودروه��اي امدادش��رکت اطلس خودرو مجه��ز به آرم 
و عالئم اس��تاندارد ش��رکت، چراغ گ��ردان، جعبه ابزار 
طراحي شده براي این خودرو، ابزارآالت، قطعات امدادي 

و مجوز تردد از س��ازمان مربوطه مي باش��ند. چادرهاي 
ام��داد داراي آرم و عالئ��م اس��تاندارد ش��رکت به رنگ 
قرمز بوده و طراحي مناس��ب جهت نصب و مقاومت در 
مقابل ش��رایط آب و هوایي دشوار بوده و داراي امکانات 
رفاهي جه��ت امدادگر، تجهیزات فراه��م نمودن برق و 
تجهی��زات ایمني چادر مي باش��د. امداگ��ران نیز داراي 
 آموزش هاي الزم و کارت امدادگري از س��ازمان ذیربط 

مي باشند.
  مزایاي طرح ویژه نوروزي براي مشتریان

10 درصد تخفیف اجرت سرویس هاي دوره اي.
 10درصد تخفیف قطعات مصرفي )شامل : فیلتر روغن  فیلتر 
هوا – فیلتر تهویه هوا – صافي بنزین – لنت ترمز  تیغه برف 

پاک کن – شمع – تسمه دینام – تسمه و زنجیر تایم (.
 30درصد تخفیف روغن موتور توتال.
 بازدید فني خودرو به صورت رایگان.

 خدمات امداد جاده اي .

  نحوه ارائه خدمات به مشتریان
ب��ا مراجعه مش��تریان ب��ه عاملیت ها خودروي ایش��ان 
مطابق چک لیس��ت ارائه ش��ده به عاملیت ه��ا به طور 
رایگان مورد بازدید قرار گرفته و موارد نیاز به س��رویس 
به مش��تري پیش��نهاد مي گردد و در صورت درخواست 
 مش��تري س��رویس هاي درخواس��تي مش��تري انج��ام 

مي پذیرد. 
انج��ام س��رویس هاي دوره اي و قطع��ات مصرف ش��ده 
مطاب��ق تخفیف ه��اي در نظ��ر گرفت��ه ش��ده جه��ت 
خودروهاي ش��رکتي انج��ام مي پذیرد. خ��ودرو بعد از 
تس��ت تحویل مشتري می ش��ود و در پایان فاکتور ارائه 
خدمات به همراه هدایا و نقش��ه جاده هاي ایران و محل 
اس��تقرار کمپ هاي امداد به مش��تري تحویل مي شود. 
مشتریان مي توانند در طول سفرهاي نوروزي در صورت 
نیاز به مش��اوره فني و ام��داد با کمپ هاي امداد تماس 
 حاص��ل نموده و یا به کمپ هاي اس��تقرار یافته مراجعه 

نمایند.
  نحوه امداد رساني  به مشتریان

با توجه به معرفي ش��ماره تلفن مرکز امداد ، پاسخ گویي 
و امدادرساني به مشتریان با استقرار کارشناسان شیفت 
در واح��د خدمات پ��س از فروش ، آمادگ��ي عاملیت ها، 
امدادگ��ران چادرهاي نوروزي و تیم هاي س��یار اعزامي 
از ش��رکت  به نحوه مطلوبي انج��ام مي پذیرد. الزم به 
ذكر است كه ش�ماره تلفن های همراه خودروهای 
 ام�داد از تاریخ 90/12/28  قابل دس�ترس خواهد 

بود.

 شماره تلفن هاي ضروري
 

445037۶۶ )021(تلفن ثابت مرکز امداد

445۶1234 )021(تلفن شرکت اطلس خودرو

09128191873خودروي امداد مسیر تهران - گرگان

09128191874خودروي امداد مسیر تهران - رشت

09128191875خودروي امداد مسیر تهران - اهواز

0912819187۶خودروي امداد مسیر تهران - کرمان

09128191877خودروي امداد مستقر در رامسر

09128191878خودروي امداد مستقر در استان کرمانشاه

تلفن عاملیتعاملیت مسئولمحل نصب چادرشماره چادرردیف
۶374111 )0411(تبریز – کهنمویي - 521ورودي تبریز11
445037۶۶ )021(مرکز امدادخروجي رشت  به جاده  فومن22
445037۶۶ )021(مرکز امدادورودي رامسر33
3481111 )0121(آمل – موسوي - 224چالوس -  نمک آبرود44
3481111 )0121(آمل – موسوي - 224نور -  محمودآباد55
3252020)0111(بابل-بزرگ روشن - 223بابلسر - خزر شهر۶۶
3419245 )0151(ساري-نادري-221سه راه قائم شهر  به ساري77
445037۶۶ )021(مرکز امدادورودي گرگان88
7528811 )0511(مشهد-سیاسي-422ورودي مشهد99

2292553 )0281(قزوین-احمدي نعمتي-251ورودي قزوین -  پلیس راه1010
4۶79259 )02۶1(کرج – معیني و زماني 121کرج – عوارضي سابق قزوین1111
2251824۶ )021(تهران – آرتین خودرو پرشین - 109جاده هراز – پمپ بنزین مشاء1212
2921181)0251(قم-آرمضاني-332ورودي قم - پلیس راه1313
4-۶2۶1181 )0311(اصفهان-نیلي-311ورودي اصفهان )مورچه خورت(1414
5-8254024 )0351(یزد-فرشي-321ورودي یزد1515
331000۶ )0341(کرمان – امیري مقدم -451ورودي کرمان1۶1۶
2222897 )0711(شیراز-شجاعي-۶43ورودي  شیراز1717
4479093 )0۶11(اهواز – خیاط زاده - ۶11پلیس راه اهواز - اندیمشک1818
445037۶۶ )021(مرکز امدادورودي کرمانشاه1919

محل استقرار چادرهاي امداد نوروزي

مشتری�ان مي ت��وان�ند 
س���ف�رهاي  ط�ول  در 
ن�وروزي در ص�ورت نیاز 
به مش�اوره فن�ي و امداد 
با کمپ هاي امداد تماس 
حاص�ل نم�وده و ی�ا ب�ه 
کمپ هاي اس�تقرار یافته 

مراجعه نمایند

 نظرسنجي از مشتریان
به منظور دریافت نظرات و پیشنهادات مراجعه کنندگان 
به کمپ های امدادی و مش��تریان امدادخواه در جهت 
ارتقاء و بهبود خدمت رسانی  فرم های نظر سنجی تهیه 
و در کمپ های ام��داد در اختیار مراجعه کنندگان قرار 

می گیرد. 
 مسئولیت طرح و نفرات شركت كننده

مسئول اجراي طرح ، بخش خدمات ویژه واحد خدمات 
پس از فروش ش��رکت اطلس خودرو  مي باش��د که با 
استقرار کارشناس شیفت در شرکت و اعزام کارشناس 
به عاملیت ها و چادره��اي نوروزي به صورت تیم هاي 
س��یار و ثابت ، همچون اعضاي یک خانواده ، پش��تیبان 
مش��تریان محترم خانواده کیا بوده و خدمت رس��اني 

خواهند نمود.
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 تاریخ برگزاري 
  15/بهمن/90   لغایت   20/بهمن/90   به مدت 6 روز

 مکان برگزاري  
8 عاملیت در تهران

)ش�ی��دایي(،    105 104)دیب�ازر(،  )بالی�ران(،   103  
108)مهاج�ر(، 109 )آرت���ی�ن خودرو پرش�ی��ن(  

112)حسیني(، 113 )امجد(  114 )محمدي طامه (، 
 5 عاملیت در شهرستان ها

 121 )معین�ي، زماني - كرج (، 311 )نیلي - اصفهان(، 

422 )سیاس�ي - مش�هد(، 643 )ش�جاعي- شیراز( 
451 )امیري مقدم – كرمان( 

ط�رح بازدید تخصص�ي گیربکس اتوماتی�ک، در 13 
عاملیت مجاز منتخب در تهران و شهرستان ها برگزار 
شد.  اطالع رساني از طریق 2 نوبت ارسال پیام كوتاه 
ب�ه كلیه مش�تریان  و درج در س�ایت اطلس خودرو 

انجام پذیرفت. 
كارشناس�ان فني ش�ركت اطلس خودرو با حضور در 
عاملیت ه�اي منتخب، ضمن نظ�ارت بر نحوه پذیرش 
و مش�تري مداري در  عاملیت ه�ا، كارشناس�ان فني 
عاملیت ها را در بررسي و عیب یابي خودروها همراهي 
نم�وده و همچنی�ن مش�تریان را ب�ه تعوی�ض روغن 

گیربک�س اتوماتیک در كیلومتر كاركرد معین ش�ده 
مش�اوره و راهنمایي نمودند . طرح مذكور با همکاري 
صمیمان�ه عاملیت هاي مج�از ش�ركت اطلس خودرو 
تحقق یافت و اس�تقبال 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

 10درصد تخفیف اجرت تعویض روغن گیربکس

بازدید تخصصي گیربکس اتوماتیک
گرد آوري : ادریس بیداران - كارشناس خدمات ویژه

پذیرش خودرو– عاملیت 105 تهران

تعمیرات و عیب یابي – عاملیت  451 كرمان

ورودي تعمیرگاه – عاملیت 311 اصفهان

راهنمایي و مشاوره فني به مشتریان– عاملیت 451 كرمان

تعویض روغن گیربکس – عاملیت 643 شیرازتعمیرات و عیب یابي – عاملیت 311 اصفهان

پذیرش خودرو– عاملیت 113 تهران

خودروهاي پذیرش شده – عاملیت 114 تهران

مشاوره فني به پرسنل – عاملیت 121 كرجكارواش خودرو – عاملیت 113 تهران

پذیرش مشتریان – عاملیت 103 تهران
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افقي:
1 یک�ي از خدمات ارائه ش�ده در 
ط�رح بازدید تخصصي زمس�تانه 
اطل�س خودرو - وس�یله نقلیه ای 
ك�ه به منظ�ور جابجای�ی چندین 
سرنش�ین و یا حم�ل كاالی درون 

شهری طراحی گردیده است
2- بله  انگلیس�ي - نظرات – نت 
ششم موس�یقي - ش�هر مذهبي 

عراق
3- كالم پرسش�ي - دور از هم - 
قس�متی از سیس�تم ترمز وسایل 
نقلیه اس�ت كه با ب�ه وجود آوردن 
اصط�کاک ب�ا كاس�ه ترم�ز باعث 

شتاب منفی در خودرو می شود
- قزوی�ن  س�یماني  ش�هر   -4 

 بي سواد قدیمي - مقصود
5- ن�ام مدی�ر ارش�د كیاموتورز 

استرالیا - حرف دوم انگلیسی
6- قوم مغول – همان كله است 

7- هنوز بیگانه - بركت برنج - از 
سبک هاي موسیقي

8- ژست بازیگر - فیلمی از یدا... 
صمدي

9- ش�عله آتش - خی�س - من و 
شما

 - الس�تیک  ت�ه  برآمدگ�ي   -10
آسمان و فلک

11- سفیر مشهور برند كیاموتورز 
12- از كمیت هاي فیزیکي - زمان 
خوابیدن - كاب�وس مار! - حدیث 

معروف نبوی
13- درد - جزی�ره ای در جن�وب 
كشورمان - از انواع ماهي - حرف 

ندا
14- ایل�ي از طوای�ف ت�رک - از 
پیامبران بني اسرائیل - لباس شنا

15- چله كمان - یکي از روش هاي 
بهبود كیفیت كار

 عمودي:
1- در سال 2012 تولید این خودرو 
در كیاموت�ورز افزای�ش مي یاب�د 
- یک�ي از ش�هرهایي ك�ه ام�داد 
جاده اي تعطیالت زمس�تان 90 در 

آن صورت گرفت
2- گزند - سردار قوم هون - اسم 

غیر اصلي
3- فرمان توقف - یکي از باورهاي 

سه گانه برند كیاموتورز
4- خان�م متعج�ب م�ي گوی�د - 
نس�ل چهارم این خودرو یک سیر 
انقالبي را طي نموده است - یازده
5- منزل�ت - پول هخامنش�ي - 

محل قرارگیري لنت ترمز 
6- تر و تازه - خانه هاي شعري

7- عاملیت 224 اطلس خودرو در 

این شهر افتتاح شد - خاور
8- طایف�ه - ح�رف ده�ن كجي - 

گونه صورت - گل بتونه
9- موي گردن اسب - از سازندگان 

تلفن همراه
10- چاش�ني اصل�ي غذا - س�وره 

هشتم قرآن مجید
11- عاري از میکروب – هر بخش از 

بازي تنیس - روغن فروش
12- ناق�ص و غیركام�ل - زاه�د - 

گیاه تاجریزي
13- از دام�ن زن او ب�ه معراج مي 
از  پرن�دگان - قس�متي  از   – رود 

چشم - كالم درد
14- برآمدگي ناشي از درد - یکي 
از پنج جز اصل�ي زنجیره تامین - 

گدا
15- آخری�ن ملکه مص�ر - آغازگر 

عصر جدیدي در خودروسازي كیا

حل جدول - پیک اطلس  شماره20

جدول شماره 21 جدول كلمات متقاطع
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 –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 (021)88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد ديبازر حسینی6
صیاد شیرازي- پالك 1320 - كد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی كندوانی7
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

تهران - میدان شهداء - خیابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسید رضا ریحانی 8
- پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شريعتی – پايین تر از پمپ بنزين بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ايستگاه عوارضی – پالك 346-كد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 (021)22518246 (021)109تهرانتهرانشركت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-كدپستی: 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801(021)88403723(021)111تهرانتهرانكاركین آرمنیانس11
پالك79 - كد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوين-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347(021) 55407848(021)113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 لقمان الدوله- پالك 237 - كد پستي 1333653111

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری  66519246 (021) 66510280 (021)114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
پالك 257و 259  -  كد پستی 1451784797

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی هدايت (0561) 32226590-2237030 (0561)431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدايتی15
 پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
 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 زاده17
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آیت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار18
 كد پستي 6198693569

 زنجان – كمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمایندگي ایران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان19
كدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مکتبي 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 1391/01/01
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دفتر مركزی

نمايشگاه مركزی

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

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

www.atlaskhodro.com
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