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نمایشگاه خودرو بین المللی بوسان 2012 در روز 24 ماه می 
)4 خرداد( آغاز به کار کرد. بر اساس مضمون این نمایشگاه که 
»انقالب-هوشمند« است، کیا خودروهای مفهومی متفاوتی 
را در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشت؛ خودروهایی 
چ��ون Track’ster ، Kia GT دینامی��ک و قدرتمند که 
اولین بار در نمایش��گاه خودرو فرانکفورت به نمایش درآمد 
و در نهایت جدیدترین مدل تولیدی کیا، س��دان پرچم دار 
KH که با نام K9 در کره به فروش می رسد. نمایشگاه بین 

المللی خودرو بوس��ان با مضمون »س��فر خودرو سبز تا آن 

س��وی اقیانوس«، در BEXCO واقع در بوسان کره جنوبی 
برگزار ش��د. این نمایش��گاه به مدت 11 روز تا س��وم ژوئن 
دایر بود.  نمایشگاه خودرو بوسان که نخستین بار به عنوان 
نمایشگاه افتتاحیه برای BEXCO پا به عرصه وجود گذاشت، 
در حال حاضر به صورت دو ساالنه برگزار می شود و بخشی 
از تالش هایی است که برای ارتقا صنعت خودرویی منطقه و 
تقویت اقتصاد آن صورت می گیرد. این نمایشگاه تبدیل به 
یکی از رویدادهای خودرویی عظیم ش��ده است که به طور 

معمول بیش از یک میلیون بازدید کننده دارد.

خودرو اس��پرت دوزیست »ش��یر دریایی« قادر است در 
خش��کی با س��رعت 201 کیلومتر در ساعت و در آب با 

سرعت 96 کیلومتر در ساعت حرکت کند.
خودرو دوزیس��ت یا خودرو- قای��ق Sea Lion حاصل 
ابتکار و ش��ش س��ال تالش  »مارک ویت« برای ساخت 

یکی از سریع ترین خودروهای دوزیست جهان است.
»ویت« کار طراحی و س��اخت خودرو Sea Lion را از 
سال 2006 آغاز کرد. این خودرو دارای یک موتور دوار 
)موتور احتراق داخلی( ضد آب اس��ت که امکان حرکت 

در خش��کی و آب را فراهم می کن��د؛ بدنه خودرو نیز از 
آلومینیوم و فوالد ضد زنگ ساخته شده است.

»ش��یر دریایی« در خش��کی یک خودروی اسپرت تمام 
عیار با حداکثر سرعت 201 کیلومتر در ساعت است، اما 
امکان ارتقاء قدرت موتور برای افزایش س��رعت حرکت 
ت��ا 290 کیلومتر در خش��کی و بیش از 96 کیلومتر در 

آب نیز وجود دارد.
شایان ذکر است قیمت خودرو دو زیست »شیر دریایی« 

260 هزار دالر اعالم شده است. 

کیاموتورز در نمایشگاه بین المللی بوسان

کیا موتورز  و حمایت از فعالیت های فرهنگی

طراحی یک خودرو دوزیست با سرعت 200 کیلومتر بر ساعت

کیاموتورز اسپانسر یک ش��و لباس در سئول کره با نام 
»زندگی به رنگ صورتی«  می شود.  نام این شو در واقع 
عبارت فرانسوی »La Vie En Rose« است که معنای 
تحت الفظی آن زندگی به رنگ صورتی است اما معنای 
سمبولیک آن »زندگی خوب« است؛ وقتی که همه چیز 
کامل اس��ت. این نمایشگاه به افتخار اولین طراح لباس 
زن کره ای، »نورا نو« برگزار  می شود که اولین شو لباس 

را در س��ال 1956 برپا کرد. این رویداد گذش��ته نگر به 
دنبال بزرگداش��ت نقاط عطف کاری »نورا« اس��ت که 
 او را تبدی��ل ب��ه یکی از برجس��ته ترین طراحان کره ای

 کرد.
به عنوان بخشی از این نمایشگاه، برخی از »خودروهای 
 هن��ری« کیا ب��ا طرح ها، الگوه��ا و نقوش ن��ورا تزئین 

شدند.

 SIA بیس��تمین نمایش��گاه خودرو بین المللی کی یف با نام
2012، در مرکز نمایشگاه های بین المللی اوکراین برگزار شد. 
بیش از 400 خودرو و شرکت های خدماتی خودرویی از هفده 
کش��ور جهان در این نمایش��گاه حضور داشتند؛ کشورهای 
حاضر ش��امل بالروس، بلژیک، بریتانیا، آلمان، ایران، ایتالیا، 
چی��ن، لیتوانی، مولداوی، ک��ره جنوبی، لهس��تان، رومانی، 
روسیه، ترکیه، اوکراین، فرانسه و جمهوری چک هستند. بنابر 
اعالم کمیته هماهنگ کننده، این نمایشگاه دارای غرفه های 
گروهی خودروس��ازانی از لهس��تان، ترکیه و چین نیز است. 

نمایش��گاه خودرو کی یف، صحنه نمایش تازه های خودرو در 
بازار خودرو  اوکراین اس��ت که توس��ط نوزده برند خودرویی 
عرضه می ش��ود. کیا در این نمایشگاه به طور خاص به دنبال 
ن�مایش  KIA و نس��خه پنج درب KIA Rio بود.

نمایشگاه SIA 2012 در عین حال بزرگ ترین گردهمایی 
ش��رکت های خدماتی خودرو در نمایش��گاه اوکراین اس��ت. 
ش��رکت های مذکور خدماتی نظیر قطع��ات، اجزا، یدکی ها، 
تزئینات، تجهیزات، تایره��ا، برق خودرو و فناوری های مرکز 
خدماتی را به متخصصان بازار و صاحبان خودرو ارائه می کنند. 

اولین عکس جاسوسی از کیا سورنتو، این خودرو را در حالی که بر 
Nurburgring  روی دو چرخ قرار داشت و در حال جوالن در
آلمان بود، نش��ان می داد.  متاسفانه این نمونه اولیه همچنان در 
استتار ماند تا سبک و استایل نهایی پوشیده بماند؛  اما حاال شما 
می توانید اولین نما از این مدل را که باالخره از استتار خارج شد، 
ببینید. سورنتو نخستین بار در سال 2009 و قبل از اعمال تعداد 
اندک��ی به روزرس��انی، در مدل فعلی روانه بازار ش��د. برای مدل 
2014، ش��اهد تغییرات جدیدی هستیم؛ به طور مثال قسمت 

جلویی خودرو به شدت تغییر کرده است و نمایشگر سبکی است 
 K9 که بسیار مشابه زبان طراحی خودرو پرچمدار این برند یعنی
است. در زیر کاپوت همان آپشن های موجود در مدل فعلی وجود 
دارند و تغییری صورت نگرفته است.  این آپشن ها شامل دو واحد 
بنزینی و دو واحد گازوئیلی است به همراه موتور V6 3.5 لیتری 
که 276 اسب بخار و 336 نیوتن متر گشتاور تولید می کند. انتظار 
می رود که کیا س��ورنتو 2014 قبل از پایان س��ال و احتماال در 

نمایشگاه خودرو پاریس در ماه سپتامبر به نمایش درآید.

کیاموتورز حامي رس��می » نمایش��گاه 2012 یوسو کره« 
شد. این نمایشگاه جهانی که در یوسو، کره جنوبی، برگزار 
می شود، بزرگ ترین رویداد بین المللی با مضمون دریایی، 
در تاریخ اس��ت. انتظ��ار می رود این نمایش��گاه حدود 11 
میلیون بازدید کننده در طی سه ماه برگزاری اش )12 می 
تا 12 اگوست سال 2012( داشته باشد.  همچنین شبکه 
خبري CNN آن را به عنوان یکی از مکان  های برتر دیدنی 

در سال 2012 نام گذاری کرده است.
مضمون این نمایشگاه »س��احل و اقیانوس زنده « است و 
بر اساس گفته های برگزارکننده ها، این نمایشگاه » فرصتی 
اس��ت برای باال بردن درک و آگاه��ی جامعه از عملکرد و 
ارزش اقیان��وس و س��احل و در عین حال دانس��تنی هایی 

درباره استفاده صحیح از آنان را به اشتراک می گذارد.«
مس��احت 2 میلیون و 710 هزار متر مربعی نمایش��گاه با 
غرفه هایی زیبا و هنرمندانه پوشیده خواهد شد که تمامي 
غرفه ها با معماری فوق مدرن طراحی می ش��وند و مملو از 
جاذبه های س��رگرم کننده و آموزنده خواهند ش��د و برای 
ش��رکت کنندگان این امکان را مهیا می س��ازد تا فناوری و 

علوم دریایی مدرن را تجربه کنند.
غرفه  هیجان انگیز کیاموتورز  به شکل عصر فضا، با  25 متر 
ارتفاع در یک فضای 1400 متر مربعی به گونه اي طراحی 
شده  که نشان  گر توجه به محیط زیست و راهبرد مدیریت 
بازیافت منابع کیاموتورز اس��ت. کیا همچنین جاذبه های 
متعددی همچون جلوه های هنری بصری سه بعدی و 150 

قطعه مجزا از اپتیما/K5 هیبریدی را که بر روی یک دیوار 
شبکه مانند بزرگ پخش شده است، به نمایش می گذارد. 

حضور کیاموتورز  در نمایشگاه SIA2012 اوکراین

در انتظار کیا سورنتو 2014 باشید 

کیا موتورز حامی ساحل و اقیانوس
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کیا در عرض تنها چند ساعت شهر ورشو، محل آغاز مسابقات یورو 2012 را روشن ساخت

گردآوری و ترجمه: سمیه سعادتی- كارشناس روابط عمومي

www.kia-buzz.com  :منبع 
مس��ابقات ی��ورو 2012 در ح��ال برگ��زاري اس��ت . کیاموت��ورز  به عنوان ش��ریک 
مراس��می  در   )UEFA EUROTOP Partner( مس��ابقات  ای��ن  اروپای��ی  برت��ر 
یعن��ی  ب��ا مش��ارکت ش��رکت خواه��ر  را ک��ه  رس��می، 309 خ��ودرو س��واری 
هیون��دای ب��رای ای��ن روی��داد فراه��م کرده اس��ت، معرف��ی ک��رد. کیاموت��ورز با 
 پش��تیباني اش از مس��ابقات ج��ام ملت ه��اي اروپا هم��گان را از ارایه حم��ل و نقلی  

کارآمد Efficient و راحت در طی این تورنمنت مهم که در دو کشور 
میزبان Host  یعنی لهس��تان و اوکرای��ن در حال برگزاری 

است، مطمئن ساخت.
 Guy-Laurent تیم مدیریت ارشد کیا موتورز و 

Epstein، مدی��ر بازاریاب��ی UEFA از نمونه 

ناوگان خودرویی و خودروهای  یورو 2012 
بازدید کردند.

کیاموتورز تعداد زی��ادی از مدل های 
تحس��ین ش��ده اش را ب��ه عن��وان 
خودروهای رس��می این تورنمنت 
به کار گرفته اس��ت، خودروهایی 
نظیر  ، ریو و اس��پورتیج 
که همگی  جز مدل های پرفروش 
در اروپا محس��وب مي شوند. کیا 
همچنی��ن س��دان های لوک��س 
خودیعن��ی کیا کادن��زا و اپتیما 
هیبریدی را که هنوز به مشتریان 
اروپایی عرضه نشده است، به این 

ناوگان اضافه کرده است.
طبق برنامه، مس��ابقات یورو 2012 

 در هش��تم ژوئن در ورش��و لهس��تان

از ای��ن تورنمن��ت لذت ببرن��د. برنامه 
»توپ جمع کن های مس��ابقات رسمی 
کیا«، یکي از برنامه هاي جذابي اس��ت 
ک��ه کیاموتورز  براي نوجوانان عالقمند 
ب��ه ورزش فوتبال تدارک دیده اس��ت.  
مس��ابقه مذکور در واقع رقابتی اس��ت 
بین نوجوانان 12 تا 14 س��اله مشتاق 
فوتب��ال که رویایش��ان وارد ش��دن به 
می��دان مس��ابقه اس��ت. کیا از س��ال 
2008 اجرای ای��ن برنامه را آغاز کرده 
 اس��ت. همچنین  مسابق���ات آماتوری
  Champ into the Arena یک��ی 
دیگ��ر از برنامه ه��ای کیاس��ت ک��ه از 
اس��تعدادهای فوتبالی و آماتور سراسر 
جه��ان دع��وت ک��رده ت��ا با ه��م به 
 رقاب��ت بپردازن��د و در عی��ن حال
  فرص��ت Opportunity دیدن 
نهایی  نیمه  مسابقه هیجان انگیز 
یورو 2012 را به دست آورند. 

تبلیغات  ای��ن،  ب�����ر  ع��الوه 
 آفالی��ن و آنالی��ن کی��ا مانند
ج��اده ای  نمایش��گاه های   «   
در  ک��ه  کی��ا«  ی��ورو 2012 
ش��هرهای مختل��ف اروپ��ا در 
ح��ال برگزاری اس��ت، هیجان 
ب��رای  را  بیش��تری  ل��ذت  و 
 مس��ابقات یورو 2012 به ارمغان 

آورده است.

با ما تا آخرین شب  یورو 2012 بیدار بمانید
 آغاز kick off شده است و قهرمان این 
 بازی ها در یکم جوالی در کی یف اوکراین
 تاج گ��ذاری Crowned خواهد کرد.  
مس��ابقات در هشت ش��هر مختلف در 

لهستان و اوکراین در جریان است. 
همچنین کیاموت��ورز برنامه هاي مفرح 
مختلف��ي ب��راي طرفداران مس��ابقات 
یورو 2012 تدارک دیده اس��ت تا افراد 
سرتاس��ر  در  مختل��ف 
جه��ان هرچه 
بیش��تر 

5

نتیجه قرعه کشی: خانم فرانک میرزا حسیني - برنده یک عدد کارت هدیه پیک اطلس

3 421

نظر سنجی شماره 23
س�وال نظرس�نجی: کدامی�ک از ویژ گی های  کیا را بیش�تر دوس�ت دارید؟

70 درصد12 درصد13 درصد5 درصد

طراحی ایمنی
 دوستدارعملکرد

 محیط زیست



www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و چهارم  ،  تیر  1391

6

در  نماین���دگي ه��ا  یکسان س��ازی  ط��رح 
 راس��تای ای���ج��اد ه����وی��ت س��ازمانی

Corporate Identity کیا در حال حاضر 

در سراسر کش��ور در حال اجراست. اجراي 
ای��ن استاندارد س��ازي به طور کلي در س��ه 
بخ��ش اصلي ذیل با توجه به فضاي فیزیکي 

موجود در نمایندگي ها صورت مي گیرد.

Full Red Cube )1
Compact Red Cube )2

Semi Red Cube )3

    طرح استاندارد س��ازی عاملیت های مجاز کیاموتورز، پروژه ای گس��ترده  است که در 
ابعاد وسیع از سال 2011 میالدی به طور جدی در حال اجراست.

کیاموت��ورز کره جنوبی در ای��ران، ملزم 
به اج��رای این پ��روژه مي باش��د، واحد 
با انجام  تبلیغات ش��رکت اطلس خودرو 
برنامه ریزي ه��اي الزم ط��رح مذکور را 
ب��ه اج��را درآورد . هدف از اج��رای این 
ط��رح، نظ��ام یکپارچه س��ازی در میان 
فضاه��ای بیروني و داخل��ی عاملیت ها و 
نمایشگاه های کیاموتورز و ایجاد روحیه 
یکسان Identical در میان آن ها است 
ت��ا با ایج��اد ای��ن تغیی��رات، ت���مامی 
ن���ماین�دگی های کیاموتورز در سراسر 
دنیا برای مش��تریان و مراجعه کنندگان، 
ب��ا توجه ب��ه تمایز طراح��ی فیزیکي از 
سایر نمایندگي ها قابل تشخیص باشند.  

استاندارد سازی 2012 

هویت فراگیر، فضایي یکسان درجهان
)Global   Space   Identity( 

نوشته :    سيد علي شفيعي- سرپرست تبليغات

نمای بیرونی نماي داخلي

متفاضي عاملیت در حال استانداردسازي)آخوندي - قم(عامليت221 نادري در حال استاندارد سازيعامليت521  كهنمويي در حال استاندارد سازيبرندوال و ميز پذيرش استاندارددر عامليت 221نادري ساري

برندوال و ميز پذيرش استاندارد در نمايشگاه كيشنمايي از اجراي الزامات استاندارد در نمايشگاه كيشنماي داخلي نمايشگاهنماي بيروني استانداردسازي عامليت آرمنيانس- تهران

استاندارد سازي عامليت532 قربانيان زنجان

اجراي نمايشگاه استاندارد در كيش  برند وال و ميز پذيرش استاندارد در نمايشگاه  كيش

استاندارد سازي عامليت224 موسوي- آمل نمایی از ورودی تعمیرگاه عاملیت114 طامه

استانداردسازي عامليت121 )معيني-زماني(

استانداردسازي عامليت101 محسنيان

متقاضي عاملیت در حال استاندارد سازي قم- عاملیت آخوندي

برند وال و ميز پذيرش استاندارد در عامليت521كهنمويي- تبريز

استاندارد سازي متقاضي عامليت211 )گرگان، جاللي(

7

اس��ت خانواده اطلس خ��وردو به عنوان 
پیش��گام اج��رای هویت س��ازمانی کیا، 
بتواند با همیاری اعض��اي خانواده خود 
)عاملیت های مج��از اطلس خودرو(، در 
اجراي این پروژه، برای جامعه مخاطبان 
ایرانی خود معرف ش��خصیت ارزش��مند 

خانواده کیا باشد. 

ب��ا اج��رای این طرح، رنگ س��ازمانی کیا، فرمت اداری و روحیه کل��ی و ایده آل های 
کیا موتورز به لحاظ طراحي داخلي و  نماي خارجي، به اجرا و نمایش در می آیند.

با ش��باهت و یکپارچگی عاملیت ها، مخاطب و مشتري در هر جای دنیا، با مراجعه به 
نمایندگي کیاموتورز با توجه به عناصر، رنگ های غالب و چیدمان Order داخلی یکسان، 
به این درک خواهد رسید که به نمایندگی کیاموتورز مراجعه کرده است. به طور مثال 
اگر چشمان مشتري را در یک نمایندگي کیا در کشوری، ببندند و در یک نمایندگي در 
شهر و کشوري دیگر چشمان او را باز کنند، نباید احساس کند که در محل دیگري قرار 
گرفته است و همان حس اولیه به او القا شود.  به این ترتیب با هر بار دیدن رنگ قرمز 
 مختص کیا، مخاطب و مشت���ری، کی���اموتورز را به خاط��ر خواهد آورد و این نوعی 
تبلیغات ناخودآگاه Unconscious Advertising اس��ت که به آش��نایی تدریجی 
عموم مردم با برند کیا کمک خواهد کرد. در این طرح کیاموتورز سعی بر این دارد که 

بتواند شخصیت identity مشخصی از خود 
 را به مشتریان م��عرفی ک��ند و ب����ا ایده 
م���کعب ق�رمزRed Cube اقدام به اجرا 
و معرفی این هویت مشخص نموده است. 

این یکس��ان س��ازی، ایده آل کی��ا- یعنی 
همان هماهنگی ب��ه همراه روحیه خالق و 
پویا- را به نمایش می گذارد و در عین حال 
این تغییرات به هرچه زیباتر ش��دن فضاي 
عاملیت ه��ا و نی��ز زیبایي فض��ای معماری 
ش��هری خودم��ان کم��ک خواه��د کرد و 
بازخورهای وسیعی نیز خواهد داشت. امید 

 ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن مهم که ش��رکت 
اطلس خودرو به عنوان نماینده رس��می 



www.atlaskhodro.comپیک اطلس      شمـــاره بیست و چهارم  ،  تیر  1391

8

78 س�وال مهم 
ب�رای رهبران

1 - مدیریت یعنی چی؟
2 - چه احساسی از مدیر بودن دارید؟

3 - چطور می خواهید به خاطر آورده شوید؟ )به چه چیزی می خواهید یاد شوید(
4 - آیا احساس شادی می کنید؟

5 - از چه چیزی می ترسید؟
6- آیا در مورد سئواالتی که می خواهید بپرسید مطمئن هستید؟

7 - چرا با ما تجارت می کنید؟
8 - چرا با  رقبای ما تجارت می کنید؟

9 - چه زمانی کار کردن با ما  برای شما سخت شده است ؟
10 - در آینده چه انتظاری از ما خواهید داشت؟

11 - اگر به جای من بودید، چه کاری در سازمان انجام می دادید؟
12 - چطور می توانیم خوشحالی خود را از ارتباطمان با شما انتقال بدهیم؟

13 - چطور پول در می آوریم؟

14 - چطور کار شما باعث موفقیت ما می شود؟
15 - چطور می توانیم جلوی هدر رفتن پولمان را بگیریم؟

16 - چطور می توانی در کارت اثربخش تر باشی؟
17 - مهم   ترین نکاتی که در مورد مشتریان می دانید شامل چه مواردی است؟

18 - چه موضوعات دیگری را می توانیم به مشتریان خود پیشنهاد بدهیم؟
19 - در مورد رقبا چه فکر می کنید و دوست دارید در مورد آن ها چه مواردی را بدانید؟

20 - چه عاملی باعث می شود به وظایف خود عمل کنید؟
21 - مدیر شما  با انجام چه کارهایی باعث عالقمندی شما به کار می شود؟

22 - تازه ترین تصمیم مدیریت که از آن درک درستی نداشته اید چه بوده است؟
23 - چطور تصمیمات مدیریتی را می توانیم به شما بگوییم؟

24 - اگر در مورد رفتار سازمانیمان یکی را می خواستیم تغییر بدهیم، چه پیشنهادی داشتید؟
25 - چه منفعت بالقوه ای می توانیم به شما پیشنهاد بدهیم که برایت مفید باشد؟ 

26 - کار کردن در یک تیم در شرکت ما به مثابه چیست؟
27 - اول هفته چه احساسی نسبت به کار خود دارید؟
28 - آخر هفته چه احساسی نسبت به کارخود دارید؟

29 - چه کارهایی را به صورت داوطلبانه انجام می دهید؟
30 - چه  عاملی باعث افتخار شما به عنوان پرسنل این سازمان می شود؟

31 - چه  نکته جدیدی در هفته پیش یاد گرفتید؟
32 - عواملی که باعث جذابیت کار شما می شود را نام ببرید؟

33 - چه موضوعی برای شما در کارت با مزه است؟
34 - چه چیزی به زندگیت معنی می دهد؟

 سئواالتی که 
رهبران بایستی از 
خودشان بپرسند

 سئواالتی که رهبران 
باید از مشتریان 
بپرسند

سئواالتی که رهبران 
باید از کارکنانشان 
بپرسند )در ارتباط با 
تجارت(

سئواالت عمیق تری 
که رهبران باید از 
کارکنانشان بپرسند

گرد آوري و ترجمه : فرهاد احتشام زاد- معاونت اجرایی

35 - دلیل واقعی پیوستن شما  به شرکت ما چه بوده است؟
36 - اگر بخواهید با یک لغت سازمان را تعریف کنید، چه می گویید؟

37 - بهترین سئوالی که من از یک همکار جدید می توانم بپرسم چیست؟
38 - چه سئوالی در ذهنت هست که می توانم به آن جواب بدهم؟

39 - چه مزیتی را با خودت به شرکت آورده ای؟
40 - چه مهارت هایی را باید یاد بگیری؟

41 - چه مهارت های سازمانی ای را باید تجربه کنی؟
42 - چه کسی را در سازمان می خواهی بیشتر بشناسی؟

43 - ظرف پنج سال اول چه کارهایی را می خواهی انجام دهی؟

72 - چه چیزی در حال تغییر کردن است؟
73 - برای کار من چه اتفاقی می افتد؟

74 - چه کسی مدیر من می شود؟
75 - آیا ارزش های سازمان پا بر جا می ماند؟

67 - چه اتفاقی افتاده؟
68 - بعدش چی میشه؟

69 - برای من چه اتفاقی می افتد؟
70 - ماه دیگه هنوز من سر کارم هستم؟

71 - تاثیر بلند مدت این بحران چیه؟

نحوه پاسخ دادن وقتی که پاسخ نمی دانم است
نحوه پاسخ دادن وقتی که پاسخ منفی است

نحوه پاسخ دادن وقتی که پاسخی وجود ندارد
نحوه پاسخ دادن وقتی که پاسخی نمی توانید بدهید

نحوه پاسخ دادن وقتی که هیچ کس نمی خواهد جواب شما را بشنود
نحوه پاسخ دادن به یک سئوال خیلی شخصی

76 - سازمان چه کاری برای حمایت از من انجام می دهد؟
77 - منفعت من در چیست؟

87 - چه اتفاقی برای آینده شغلی من می افتد؟

44 - فکر می کنی به چه دلیل شما را به عنوان  مدیر انتخاب کردیم؟
45 - بهترین مدیری که تا حاال دیدی چه کسی بوده؟

46 - برای اینکه مدیر بزرگی باشید چه مواردی را  باید یاد بگیرید؟
47 - چطور باید پشتیبانیت کنیم تا در موقعیت خود رشد کنی؟

48 - رو به راهی؟
49 - چه چیزی می خواهی بدانی؟

50 - چه  چیزی نیاز داری؟

51 - فکر می  کنید ظرف 12 ماه آینده چه اتفاقی برای سازمان ما خواهد افتاد؟
52 - آینده صنعت ما را چگونه می بینی؟

53 - چه چیزی در مورد آینده برای شما هیجان انگیز است؟
54 - از مشتریان و مراجعه کنندگان چه موضوعاتی را یاد گرفتی؟

55 - چطور می دانی من در کارم به چه نحوی عمل می کنم؟
56 - چگونه می توانم سبب پیشرفت و ترقی سازمان خود شوم؟

57 - چطور تصمیم می گیری؟
58 - چطور وقت فکر کردن پیدا می کنی؟

59 - چه موضوعی در محل کارت باعث عصبانیت شما می شود؟
60 - چطور موفقیت را اندازه می گیری؟

61 - در حال حاضر مشغول یاد گرفتن چه هستید؟
62 - چطور می توانی مثبت فکر کنی؟

63 - چطور می توانی دوباره برای پر اشتیاق شدن جرقه بزنی؟
64 - عاشق چه چیزی در کارت هستی؟

65 - چه کاری را فقط برای خنده انجام می دهی؟
66 - چه چیزی به زندگی شما معنی و مفهوم  می دهد؟

سئواالت برای 
کارکنان جدید

سئواالتی برای 
رهبری

سئواالتی برای 
مدیران تازه ارتقا 
یافته

سئواالتی در زمان 
بروز بحران

سئواالتی که نیاز 
هست مدیران پاسخ 
دهند

در حین ادغام یا 
مالکیت

پاسخهایی برای 
مواقع خاص در حین 
بروز بحران تجاری

آمادگی برای پاسخ 
به سئواالت 

در حین بروز بحران 
برای یکی از کارکنان

منبع :

  “78 Important Questions Every 

Leader Should Ask and Answer “  
Chris Clarke-Epstein
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به منظور به کارگیری یک قلب دوم در 
این فضای محدود و کوچک، یک موتور 
الکتریک��ی س��نکرون مغناطی��س دائم 
)IPM( انتخاب ش��ده اس��ت. به عالوه، 
چندی��ن فن��اوری خالقانه دیگ��ر نظیر 
یک سیس��تم خنک کننده داخلی برای 
خنک نم��ودن موثر نیز مورد اس��تفاده 

قرار گرفت.
این نوع موتور الکتریکی حداکثر بازده و 
گشتاوری به ترتیب معادل 30 کیلووات 
و 205 نیوت��ن مت��ر مهیا می س��ازد که 
نش��ان دهن��ده ب��ازده 95 درصدی آن 
اس��ت. وقتی که تبدیل به موتور بنزینی 
بازده 40.8 پاسکال  می ش��ود، حداکثر 
و حداکث��ر گش��تاور 20 کیلوگ��رم متر 
می ش��ود که مش��ابه تاثیر اس��تفاده از 
 ی��ک موتور کوچ��ک اضافی مي باش��د.

 II 1- موتور منحصر به فرد هیبریدي 2.4 لیتری تتا
موتور جدید هیبریدی تتا II جایگزین موتور بنزینی تتا در این خودرو ش��ده اس��ت. 
این موتور هیبریدی با عملکرد فوق العاده اش حداکثر قدرتی معادل 168 اس��ب بخار 
و kgfm  21 گش��تاور تولید می کند. در عین ح��ال این موتور عملکردی قابل قیاس 
با موتور بنزینی معمولی داش��ته و تقریباً 10 درصد مصرف سوخت کمتری نسبت به 

آن نیز دارد.
به منظور توسعه ساخت این نوع موتور دوستدار محیط زیست و با کارایی باال، محققان 

کیاموتورز انواع مختلفی از فناوری های جدید را به کار گرفته اند.
 موتور هیبریدی تتا II، تمام معیارهای محیطی و انتش��ار آالینده ها برای اس��تاندارد 
AT-PZEVs  ) فن��اوری پیش��رفته خودروه��ای ب��ا انتش��ار آالین��ده تقریب��ا صفر( 

در ی��ک ارزیاب��ی محیط��ی environmental ک��ه در کالیفرنی��ا ص��ورت گرف��ت 
) ک��ه برخ��ي از س��خت ترین قوانی��ن محیط��ی در جهان را ش��امل می ش��ود(، دارا 
براب��ر   3.5 ح��دود   AT-PZEVs اس��تاندارد  در  نیتری��ک  اکس��ید  انتش��ار  ب��ود. 
انتش��ار آالیندگ��ی  ب��ا  LEVs )خودروه��ای  از اس��تانداردهای  س��خت گیرانه ت��ر 
 پایین( اس��ت، که در آن س��طوح اس��ید نیتریک ح��دود 0.0125 گرم ب��ر کیلومتر 

می باشد. 

اپتیمای هیبریدی
اوج فن�اوری   
کیا موتورز جدید 

 ام�روز می خواهی�م به معرفی خودرو جدید و دوس�تدار 
محیط زیس�ت کی�ا یعن�ی Optima Hybrid بپردازیم. 
کیاموتورز با توجه به طبیع�ت و آینده، اولین قدم هایش 
را برای تبدیل ش�دن به اصلی ترین بازیگر عرصه تجاری 
کردن خودروهای اکو )دوس�تدار محیط زیست( برداشته 
اس�ت. حال ما به ارائه جزئیاتی بیشتر از اپتیما هیبریدی 

کامال جدید و قلب سبزش می پردازیم.
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2- موتورالکتریک�ي منحصر به فرد 
هیبریدی با قدرت باال

موت��ور الکتریک��ی ، »قل��ب دوم« ی��ک 
خودرو هیبریدی محسوب می شود. یک 
 موتور الکتریکی همان چیزی اس��ت که 
ب����ازده   Responsible م��س��ئول 

هیبریدی و موتور می باشد.
هی����بریدی الکتری���ک��ی   م��وت��ور 

 Optima Hybrid بین موتور بنزینی 
و سیس��تم انتق��ال قدرت ق��رار گرفته 
 اس��ت. به عبارت دیگر مبدل گش��تاور
)torque converter(سیستم انتقال 
ق��درت ش��ش س��رعته جدا ش��ده و با 
یک موتور الکتریک��ی جدید که در نوع 
خودش اولی��ن نمونه اس��ت ، جایگزین 

شده است.

در کالس هیبری��دی متوس��ط فرات��ر 
م��ی رود و به انطباق عملک��رد قدرت و 
 اس��تانداردهای ش��تاب کمک می کند.
باتری پلیمر یون لیتیوم 270 ولتی

 Optima Hybrid ب��ا باتری پلیمری 
یون لیتیوم 270 ولتی کار می کند.

ای��ن اولین باتری پلیم��ری یون لیتیوم 
در جه��ان اس��ت که در ی��ک خودروی 
هیبری��دی نوع -س��خت ب��ه کار رفته 
 Forte LPi Hybrid است. از آنجا که
اولی��ن خودرو نوع-نرم در جهان بود که 
از بات��ری پلیمری یون لیتیوم اس��تفاده 
می کرد، این شرکت دوباره یک سیستم 
بات��ری ب��رای اس��تفاده در خودروهای 
نوع-س��خت ساخته اس��ت که مختص 

کیاموتورز است.
عناصر کنترلی نیمه رسانای باتری ولتاژ 
باالي پلیمری یون لیتیوم، از سایر رقبا 
ولت��اژ باالتری دارد و ش��امل سیس��تم 
باتری ولتاژ باالی 270 ولتی اس��ت. به 
عالوه، شارژ/تخلیه باتری شرایط مطلوب 
را از طریق طراحی متعادل پیل و کنترل 

دما )خنک کنندگی( نگه می دارد. 
ع��الوه بر این ه��ا، به منظ��ور ایمن نگه 
داش��تن باط��ری، ی��ک سیس��تم برای 
متوق��ف کردن جریان ولت��اژ باال و یک 
فیلتر با پوشش س��رامیکی ساخته شد. 
مکانیزم ه��ای حفاظت فع��ال ولتاژ باال، 
مانند رله ها و فیوزها نیز در این سیستم 
برای پایداری و اطمینان به کار رفته اند.

3- ژنراتور استارتر هیبریدی  
یک��ی از عوام��ل متمایز کننده Optima Hybrid ، ویژگ��ی کلیدی آن یعنی ژنراتور 
اس��تارتر هیبریدی )HSG( اس��ت، که به خودرو این توانایی را می دهد تا در وضعیت 
کامال الکتریکی حرکت کند یا از وضعیت الکتریکی به وضعیت هیبریدی منتقل شود.
سیس��تم HSG موتور را در وضعیت الکتریکی، تنها با محرک الکتریکی و در وضعیت 
هیبریدی با هر دو موتورهاي بنزینی و الکتریکی ، به راه می اندازد. در حالی که س��ایر 
خودروهای موجود، هم اس��تارتر و هم آلترناتور )دس��تگاه تولی��د برق متناوب( دارند، 
Optima Hybrid از HSG استفاده می کند که به منظور ترکیب این دو قطعه، برای 

کنترل مطلوب و همزمان ساخته شده است.
4- سیستم انتقال قدرت شش سرعته انحصاری هیبرید

خ��ودروي  Optima Hybrid یک سیس��تم انتقال قدرت اتوماتیک ش��ش س��رعته 
معمول��ی را ب��ه کار می گیرد که به تازگ��ی و به طور اختصاصی ب��رای این خودروی 

هیبریدی منحصر به فرد Unique ساخته شده است.
ب��ه عنوان یک خودرو هیبریدی در حالت الکتریکی، این خودرو نمی تواند با سیس��تم 
انتق��ال قدرتی ک��ه در خودروهای گازوئیلی/ بنزینی معمولی اس��ت کار کند، و از آن 
جایی که محدودیت هایی برای بهبود مصرف سوخت وجود دارد، الزم است که مفاهیم 

جدیدی برای سیستم انتقال قدرت Optima Hybrid تعریف شود.
 سیس��تم ان����تق��ال ق��درت ان���حص��اری Optima Hybrid مب����دل گش��تاور

 )torque converter (  را که در سایر سیستم های انتقال قدرت استفاده می شود، 
حذف کرده اس��ت و به جای آن یک کالچ موتور قرار داده اس��ت. این یک پیکربندي 
انحصاری HEV اس��ت که از یک تعدیل کننده پیچش��ی اس��تفاده می کند. سیس��تم 
انتقال قدرت ش��ش س��رعته انحصاري  Optima Hybrid به هم��راه موتور بنزینی 
2 لیتری با پیمایش 21 کیلومتر به ازای هر لیتر س��وخت، از مصرف بهینه س��وخت 

سیس�تم انتق�ال قدرت 
شش س�رعته به همراه 
موتور بنزینی 2 لیتری با 
پیمایش 21 کیلومتر به 
ازای هر لیتر سوخت، از 
مصرف بهینه سوخت در 
هی���بریدی  ک��الس 
متوس�ط فراتر می رود و 
به انطباق عملکرد قدرت 
و اس�تانداردهای شتاب 

کمک می کند

11
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سواالت بس��یاری در مورد تاثیر استفاده 
از سای��ت های شب�که  اج��تماعی نظیر 
Facebook، My space ،Twitter و... 

به عنوان اب��زارهای نوین ارت�باطی   ب�ر 
روی فعالیت ه��ای بازاریابی در سراس��ر 
جهان در میان کارشناسان و متخصصان 

مطرح شده است.
در س��ال های اخیر رس��انه های سنتی 
انحص��ار Monopoly خود در انتش��ار 
اخبار و اطالعات  را از دس��ت داده اند. 
این  ارتباط��ی  نوی��ن  تکنولوژی ه��ای 
ام��کان را ب��رای افراد فراه��م کرده اند 
که با داش��تن یک کامپیوتر شخصی و 
دسترس��ی به اینترنت کلی��ه اطالعات 
م��ورد عالقه خ��ود را از طریق اینترنت 
فراهم آورند. این تغییرات رس��انه های 
س��نتی را به این واداشته که در جهت 
این تغیرات به روز رسانی شوند. امروزه 
نسخه الکترونیکی بسیاری از روزنامه ها 
و مجالت به صورت الکترونیکی موجود 
است. بس��یاری از شبکه های تلویزیونی 

میلیون ها نفر از مردم در سراس��ر دنیا و همچنی��ن در ایران از اینترنت و دنیای وب 
برای جمع آوری اطالعات و جزئیات در مورد یک ش��رکت ، برندها و محصوالتش��ان، 
س��رویس ها و در ارتباط بودن با دیدگاه های سیاسی، لذت بردن از موسیقی و فیلم، 
بازنگری و نظر دادن در مورد محصوالت مختلف، بحث و گفتگو در مورد سرگرمی ها 
و شرکت کردن در گروه های On-line استفاده می کنند. این تکنولوژی ها و ابزارهای 
نوین ارتباطی ، به رس��انه های نوین اجتماعی معروف هس��تند ک��ه راهی برای بیان 
و تش��ریح نظرها به صورت  On-line می باش��ند.  با توجه به گس��ترش کاربران و 
همچنین محبوبیت این سایت ها  و امکان نظر دهی در مورد محصوالت مختلف ، این 
امکان برای ش��رکت ها فراهم می آید که با مشتریان خود به صورت بی واسطه ارتباط 
برقرار کنند. تحقیقات نش��ان داده اس��ت که این سایت ها روی تصمیم گیری خرید 
مش��تریان اثر می گذارند. در بس��یاری از تحقیقات این مسئله بارها ثابت شده است 
ک��ه افراد در هنگام خرید محص��ول یا خدمت به دنبال نظرات دیگران می گردند . در 
حقیقت 78درصد از مصرف کنندگان جهانی این مس��ئله را اب��راز کرده اند که آن ها 
به توصیه های دیگران در مورد محصوالت اعتماد و اعتقاد بیش��تری نس��بت به سایر 
رسانه ها دارند. در میان محققان ، نظرات افراد در مورد محصوالت ازمهم ترین اهداف 
بازاریابی شرکت ها محسوب می شود و شرکت ها برای پیدا کردن نظرات افراد امروزه 
از س��ایت های اجتماعی بهره می گیرند. اعضای این شبکه ها در یک زمان دو نقش را 
ایفا می کنند. هم خالق محتوا Content هس��تند و هم مصرف کننده محتوا.  بیشتر 
خلق کنندگان این پیام ها مصرف کنندگانی اس��ت که هرگاه پیام آن ها توسط مراجع 

 رسانه های نوین ارتباطی
تحول�ی در ب���ازاریابی  

نوشته : مرضيه كثيري- قائم مقام مدیر بازاریابی
منبع : پایان نامه کارشناسی ارشد

مناسب دریافت ش��ود بسیار ارزشمند 
تلقی می گردد.

ش�بکه های اجتماع�ی اینترنت�ی ، 
اب�زار قدرتمندی ب�رای انجام امور 
ض�روری بازاریاب�ی از جمله موارد 

زیر می باشند:
  تقویت بازاریابی دهان به دهان 

  انجام تحقیقات بازاریابی
  بازاریابی کلی

  خل��ق ای��ده ب��رای ایج��اد و تولید 
محصول جدید

  خالقیت
  خدمات مشتریان 

  ارتباطات کارمندان
  مدیریت شهرت و اعتبار برند

اس��تفاده از ای��ن ابزار ب��رای بازاریابی 
دارای مزایایی است از جمله:

 افزایش میزان آگاهی از برند 
 افزایش ترافیک روی وب سایت شرکت

 افزایش وفاداری نسبت به برند 
 افزایش موفقیت یک محصول

محص��والت خ��ود دارد. در دهه1980 
وفاداری مشتری موضوع مهم در ذهن 
اغلب بازاریابان بود . شرکت های بسیاری 
میلیون ه��ا دالر روی مدیریت ارتباط با 
مش��تریان س��رمایه گذاری می کردند با 
هدف این که مش��تری را نسبت به خود 
وفادار سازند. مبحث وفاداری مشتریان 
قابل تش��خیص نیست . برای بسیاری از 

ش��رکت ها مشکل مش��تری و وفاداری 
در مبح��ث رفتاری چیزی ج��ز تکرار 
خرید نمی باشد. در حقیقت بسیاری از 
ش��رکت ها تالش می کنند تا با افزایش 
تعداد خریده��ا، تعداد تکرارهای خرید 
را در بی��ن مش��تریان افزای��ش دهند. 
در جه��ت حمای��ت از ای��ن تالش ه��ا 
گس��ترش  بازاریاب��ی  اس��تراتژی های 
یافته ب��رای مدل های پیش بینی کننده، 
اهمی��ت درج��ه افزایش تک��رار خرید 
مش��تری در بین مش��تریان  را نش��ان 

می دهد.
مفهوم بازاریابي یک به یک پیش زمینه 
نیاز ارتباط با مشتریان را براي شرکتها 
ایجاد کرده اس��ت. ای��ن مفهوم یکي از 
ابزارهاي مدیریت ارتباط با مش��تریان 
اس��ت که به صورت س��نتي ترکیبي از 
ف��روش و بازاریابي مي باش��د و ابزاري 
براي حمایت از کار و تجارت محسوب 

مي گردد.
در روش سنتي ارتباط با مشتریان یک 
طرفه بوده ک��ه با هدف انجام معامالت 
تغییر با مش��تریان کامل ش��ده است و 
هدف از آن تش��ویق مشتریان به خرید 

مجدد از برند مي باشد.
نوع جدی��د این اب��زار مدیریت ارتباط 
با مش��تریان اجتماعی می باشد که در 
حقیقت مش��تریان توانایی این را دارند 
ک��ه خواسته هایش��ان را با ش��رکت ها 
مط��رح کنن��د. »جیکوب م��ورگان« ، 
متخص��ص رس��انه های اجتماع��ی این 
مطلب را اظهار داش��ته است که با این 
اب��زار بازاریابی به جای اینک��ه پیام را 
Consumer بدهد،  به مصرف کنن��ده 
برنده��ا صحبت می کنند و مش��کالت 
تجاری خود را حل می کنند، مشتریان 
را ب��رای بی��ان تجربیاتش��ان قدرتمند 
می س��ازد و با مش��تریان خ��ود رابطه 
برقرار می کند به امید اینکه مشتری را 

مدافع خود کند.  

نس��خه ای از برنامه های خود را بر روی سایت هایی نظیر YouTube  قرار می دهند. 
عالوه بر این هر فردی که دسترسی به کامپیوتر و اینترنت دارد خود می تواند صاحب 
 33.200.000 ، Internet world stat رسانه باشد. براساس آخرین گزارش سایت
نفر ایرانی دسترسی به اینترنت دارند و این تقریباً  برابر با 42.6درصد از جمعیت کل 

کشور می باشد که درصد قابل توجهی است.
 On-Line میلیون ه��ا نفری که دسترس��ی به اینترنت دارند ، همانند ی��ک ارتباط گر
عمل می کنند. خبرهای خود را خلق Create کرده و انتشار می دهند. آن ها نظرات 
خود را نسبت به اشخاص، شرکت ها ، سازمان ها ، برندها و محصوالتشان ابراز می کنند 
و این نظرات را با دیگران به اش��تراک می گذارند. این اطالعات برای هر کس��ی که از 
اینترنت استفاده می کند قابل دسترسی است و بر خالف رسانه های سنتی دیگر این 

مطالب تحت کنترل و نظارت دروازه بانان اطالعاتی نیست.
به عالوه رکود اقتصادی ، تاثیرات عمیقی را روی محیطی که شرکت ها در آن فعالیت 
دارند ، می گذارد. اعتماد افراد به رس��انه های س��نتی پایین می آید در عین حالی که 
اعتماد به صداقت آنچه دوس��تان و گروه های مرجع Reference  توصیه می کنند، 
در این سایت ها باال می رود. در واقع همه این ها به این معنی است که قدرت در حال 

حاضر در دست مصرف کننده است.
تغییی��رات تکنولوژیک��ی و اجتماع��ی، تاثیرات گس��ترده ای روی فعالی��ت بازاریابی 
شرکت ها گذاشته و آن ها را با فرصت ها و چالش های )تهدیدهای( جدیدی در صنعت 
خود روب��رو می کند. امروزه به جای ه��دف قراردادن مخاطبان توس��ط دروازه بانان 
خبری و یا کارشناس��ان بازاریابی، این امکان برای ش��رکت ها و س��ازمان ها به جود 
آمده اس��ت که مس��تقیما با مخاطب یا مصرف کننده خود در ارتباط باش��ند و برای 
این کار از کانال های گوناگون ارتباط On- Line  استفاده کنند. درنتیجه متخصصان 
و کارشناس��ان بازاریابی نیاز دارند که تغییرات تکنولوژیکی را بشناس��ند و به سمت 

دیدگاه مشتریان و رفتار آن ها حرکت کنند. 
رس��انه های نوین ارتباطی ازجمله س��ایت های ش��بکه اجتماعی محل مناسبی برای 
جمع ش��دن افراد به صورت مجازی می باش��د و در آنجا افراد ایده ها و نظرات خود را 
راجع به موضوعات مختلف به اشتراک می گذارند. شرکت ها ، سازمان ها و یا برندهای 
مختلف با عضویت در این س��ایت ها س��عی می کنند که نحوه جدی��دی از ارتباط با 
مخاطبان خود را تجربه کنند . براس��اس آخرین گزارش منتش��ر ش��ده در مورد آمار 
مصرف کنندگان Facebook حدود 770.000.000 صفحه در Facebook هر ماه 
توسط اعضای این سایت بازدید می شود و هر فرد به طور متوسط در ماه 15 ساعت 

و 33 دقیقه از وقت خود را در این سایت سپری می کند. 
 با افزایش محبوبیت سیس��تم های پیش��نهاد محصول، وب س��ایت های ش��بکه های 
اجتماعی و برنامه های گفتگوی آنالین و شبکه های اجتماعی بزرگ در همه جا وجود 
خواهند داشت بنابراین شبکه های اجتماعی به طریقی تجارت الکترونیک را متحول 
س��اخته و آن را به س��مت مس��یری جدید س��وق می دهند که با این روش تجارت 
الکترونیک بر مس��ائل و مش��کالت موجود در کس��ب و کار و بنگاه های الکترونیکی 

غلبه کرده است.
م��ا در قلب غرش جامعه جهانی زندگی می کنیم ، جایی که اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی در میان افراد برای اس��تفاده شخصی و حرفه ای ها گستردگی بسیاری پیدا 
کرده است تا جایی که پیش بینی Predicted  شده بود که سال 2010 زمانی  است 
که از رس��انه های اجتماعی در جهت اهداف بازاریابی استفاده شده و به عنوان بخش 

مهمی از فعالیت شرکت ها روی آن تمرکز شود.    
وف��اداری به برند هدف نهایی اس��ت که یک ش��رکت ب��رای بازاریاب��ی و برندینگ 

براساس آخرین گزارش 
منتش�ر ش�ده در م�ورد 
مصرف کنن�دگان  آم�ار 
ح���دود   Facebook
صفحه   770.000.000
ه�ر   Facebook در 
ماه توس�ط اعض�ای این 
س�ایت بازدید می شود و 
ه�ر فرد به طور متوس�ط 
در ماه 15 س�اعت و 33 
دقیق�ه از وق�ت خ�ود را 
 در ای�ن س�ایت س�پری

می کنند

1-The –New-Rules-of-Marketing and PR
2-Consumer Trust: Word of mouth rules. )2007, November(. Brand Strategy, 40-41.
3-Digital marketing and Social media – the challenges- facing – the PR- Industry The Watson Helsby Reports | 2010
4-Carlsson 2010
5-Pepper and Rogers, 1993
6-Pitta,1998
7-How is social media changing customer relationship management, Andrea watts,2009
8-Social CRM
9-Jacob Morgan
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مختلف. در این سیس��تم قیمت تگ ها 
نقش تعیین کننده ای دارد.

: RFID 3- حوزه های کاربرد 
توس��عه RFID در پن��ج ح��وزه کلیدی 

تعریف می شود.
3-1- مدیریت زنجیره تامین

مانن��د: مدیری��ت زنجی��ره تامین برای 
مش��تری و خرده فروش، واس��طه های 
دولتی، بازارهای صنعتی، ش��رکت های 
بازرگانی بزرگ مثال: بهبود روند تحویل 
خودروهای فولکس واگن با اس��تفاده از 

این فن آوري. 
 3-2- تولید موجودی در حال ساخت

مانن��د: فرایند مونتاژ خ��ودرو، تولیدات 
صنعتی، تولید مواد نفتی و ش��یمیایی. 
هر گاه خودرو از یک ایس��تگاه مجهز به 
سیس��تم RFID عبور می کندکارمندان 
س��ریعا به ط��ور اتوماتی��ک از مکان و 

شرایط آن مطلع می گردند.
3-3- مدیریت اموال

مانن��د: مدیری��ت ام��وال در بازاره��ای 
و  ف��رودگاه  در  ردیاب��ی  صنعت��ی، 
شرکت های مس��ا فربری هوایی، مدیریت 
محوط��ه نگه��داری خ��ودرو و  ردیابی 

اموال عمومی.
یک مثال مشهور در این مورد بازخوانی 
14/4 میلیون حلقه الستیک فایرستون 

گون�ه ای  ب�ه    RFID
پرشتاب تمامی زندگی 
روی ک�ره خاک�ی را یا 
فت�ح ک�رده اس�ت و یا 
خواه�د کرد و ب�ه قول 
» وین�ت س�رف«، پدر 
پروتکل ه�ای آی پ�ی، 
م�ی رود تا بخش�ی از 
دوم  اینترن�ت  نش�انی 

)IPV6( شود

 گردآوري : ميالد سليقه – كارشناس كنترل موجودي- واحد قطعات

RFID1- معرفی
شناخت به کمک امواج رادیویی یا RFID( Radio Frequency Identification(   به 
مفهوم تعیین موقعیت یک شخص یا یک شئ با به کاربردن انتقال فرکانس رادیویی 
درفرکانس��های         MHz، 125kHz 900 13.5  ب��ه ب��اال م��ی باش��د. مقدمات 
شکوفایی RFID   بوسیله R.F.Hamylton در سال1960با تئوری الکترو مغناطیس 
بوجود آمد. ابزار فوق برای اولین بار در جهان، در س��ال 1991 در ایالت اوکالهومای 
آمریکا و برای کنترل سرعت و اخذ عوارض وسائل نقلیه در نقاط متعدد بزرگراه های 
آن ایالت نصب ش��د. بعد از آن در س��ال 1992 در منطقه هوستون نیز قرائت گرهای 
مربوطه جهت ایجاد یک سیس��تم یکپارچه با همسایه جنوبی )اوکالهاما( نصب شد. 
همچنی��ن جزوه »تازه هاي اینترنت« حاوی کاربرده��ای RFID در اینترنت، از طرف 

اتحادیه بین المللی مخابرات )ITU( منتشر شد.
RFID  به گونه ای پرش��تاب تمامی زندگی روی کره خاکی را یا فتح کرده اس��ت و یا 

خواهد کرد و به قول » وینت س��رف«، پدر پروتکل های آی پی، می رود تا بخش��ی از 
نش��انی اینترنت دوم )IPV6( ش��ود. آن وقت دیگر هر شیء و هر کسی را که مجهز 
 به RFID اس��ت می توان در گوگل جس��ت وجو کرد و یافت و با RFID به وی متصل 

شد.
RFID 2- انواع سیستم

2-1( سیستم بسته
در این سیستم تگ هایی روی کاالیی زده می شود که به دست مشتری رفته و مجددا 
عودت داده می ش��ود و این کاال  به صورت نس��بتاً دائم مورد اس��تفاده می باشد. مانند 

کتاب درکتابخانه.
2-2( سیستم باز

در این سیس��تم ش��ئ مورد ردیابی Tracing قابل برگش��ت نمی باشد. لذا تگ بعد 
ازمدتی از بین می رود مانند بسته های پستی، پارچه، مواد غذایی و اجناس مغازه های 

MHz

 RFID   و
 کاربرد آن در 

کنترل موجودي

دقت بس��یار زیاد را در عمل منجر   می 
ش��وند. کاه��ش نقش نیروی انس��انی و 
هم چنین تقلی��ل درگیری زمان اپراتور 
جهت ورود دس��تی اطالع��ات از جمله 
دس��تاوردهای دیگ��ر اس��تفاده از ای��ن 

تکنولوژی در صنعت می باشد.
)Location(سیستم جانمایی •

 بهره گی��ری از سی���س��تم ج���انمایی
 )Location( یک��ی از مزای��ای مه��م 
اس��تفاده از تکنولوژی بارک��د در انبارها 
است. پس از آن که هر کاال و یا محصول 
بارکد مخصوص به خود را دریافت نمود 
باید در انبار) تمامی ان��واع انبار( نیز در 
ج��ای مناس��ب و تعیین ش��ده ای قرار 
بگیرد. این امکان وجود خواهد داش��ت 
ک��ه به محض اس��کن نمودن برچس��ب 
بارک��د ه��ر کاال م��کان قرارگی��ری آن 
کاال مش��خص و ب��ه عن��وان یک��ی از 
 س��وابق آن کاال در سیس��تم ثبت شود.

منابع :

1-www.decisioncraft.com
2-www.srco.ir

در سال 2000 است که شرکت فورد به دلیل این بازخوانی تقریبا 2/6 میلیارد دالر 
)1/70 دالر در هر واحد از س��هام شرکت( ضرر کرد. اگر امکان آن وجود داشت که 
به طور دقیق مش��خص می شد که الس��تیک های معیوب در کدام خودروها استفاده 

شده اند بازخوانی دقیق تر و بی سر و صداتر انجام می شد.
 3-4- امنیت و کنترل دستیابی

مانند: ردیابی کانتینرها، امنیت ملی
 3-5- قابلیت ردیابی

مانند: بهداش��ت و داروسازی، ردیابی تولیدات غذایی، مدیریت طیور، ردیابی نامه ها 
و بسته های پستی

کاربردهای RFID  در کنترل موجودی
مدیریت موجودی ها

هدف از مدیریت موجودی ها حفظ س��طح موج��ودی در کمترین حد ممکن، بدون 
مواجهه با کمبود می باشد. در صنعت خودروسازی کشور انبارها از وسعت قابل توجهی 
برخ��وردار ب��وده و گاهی ت��ا 3000 نوع از قطع��ات مختلف را در آن ه��ا نگهداری 
می نمایند. بنابراین مدیریت موجودی ها در این صنعت مستلزم برنامه ریزی دقیق بر 
مبنای برنامه های تولید، ذخیره در دست، قطعات در گردش و حتی زمان های کوتاه 
بارگیری Loading می باشد. در این راستا تکنولوژی RFID می تواند اطالعات قابل 
اطمینان��ی را در ارتباط با قطعات در گردش و میزان موجودی آن ها در هر موقعیت 

مکانی، با سرعت باال و تقریباً بدون دخالت انسان ارائه نماید.
   مزایا:

1- کاهش سطح موجودی اطمینان

2- جلوگیری از خروج ناخواسته مواد
3- دقت و سرعت باالی جریان قطعات

4- کاه��ش هزین��ه ب��االی سفارش��ات 
اضطراری

5- عدم نیاز به جس��تجو جهت قطعات 
مفقود ش��ده )در صورتی که از سیس��تم 

RTLS  بهره جوییم(

6- کنترل خودکار ورودی ها و خروجی ها
7- پش��ت�����یبانی از سیس�����������تم
 Vendor Management Inventory) VMI ( 

  مدیریت ورود و خروج کاال
ب��ا توجه ب��ه اس��تفاده از دس��تگاه های 
پیشرفته جهت تولید و هم چنین خواندن 
بارکده��ای اختصاص داده ش��ده به هر 
کاال، تمامی ثبت های مربوط به ورود و یا 
خروج به صورت سیستماتیک و مکانیزه 
 انجام پذیر می باش��د. دستگاه هایی نظیر
 pocket pc و یا اس��کنر، بدون نیاز به 
تخصصی خاص جه��ت کاربری افزایش 
س��رعت، کاهش خطا Mistake و البته 

ب�ا  ام�روزه  بارکده�ا 
وج�ود حافظ�ه ه�ای 
ذخی�ره  جه�ت  ب�اال 
خ�ود،  در  اطالع�ات 
ک��اربرده�ای  دارای 
صنعت  در  زی���ادی 
می باشند. یکی از این 
کاربرده�ا امکان ثبت 
وضعی�ت  اطالع�ات 
ک�����االها  کیفی�ت 

می باشد

)LIFO/FIFO(اصول چیدمان 
ب�ا توجه ب�ه هر صنع�ت، رون�د اجرایی سیس�تم انبار 
)انباره�ای مواد اولی�ه، قطعات، محص�ول و . . .( ، اعم 
از ورود و ی�ا خ�روج کاال متف�اوت می باش�د. از دیگر 
انباره�ای س�ریالی  در  بهره ب�رداری  قاب�ل  امکان�ات 
مبتن�ی بر ف�ن آوری بارکد آن اس�ت که م�ی توان از 
اصول چیدمان اس�تاندارد LIFO/FIFO استفاده نمود. 
ب�رای ای�ن منظور ب�ا توجه ب�ه س�ریال های مربوط به 
ه�ر بارکد و مش�خصات تولی�دی هر کاال، سیس�تم به 
ص�ورت هوش�مند پیش�نهاد قرارگی�ری آن کاال را در 
 مکان مش�خص ش�ده در انبار به کاربر اع�الم می دارد.

 کنترل کیفیت
بارکده�ا امروزه با وجود حافظه ه�ای باال جهت ذخیره 
اطالعات در خ�ود، دارای کاربردهای زیادی در صنعت 

هس�تند. یکی از ای�ن کاربردها امکان ثب�ت اطالعات 
وضعیت کیفیت کاالها می باش�د. مراکز کنترل تطابق، 
آزمایش�گاه ها و مراکز کنترل کیفی نقش بسیار مهمی 
در عرص�ه صنع�ت ایف�ا می نماین�د. به منظ�ور ثبت و 
بایگانی و در نهایت گزارش گیری از چگونگی عملکرد، 
ایج�اد بان�ک اطالعات�ی وضعی�ت کیفی�ت کاال امری 
اجتناب ناپذیر می باشد. ثبت نتایج کنترل کیفیت کاال 
ک�ه در دو بخ�ش انبار مواد اولیه و انب�ار قطعات یدکی 
بس�یار ب�ا اهمیت می باش�د، ازطریق ثبت درسیس�تم 
با اس�تفاده از تکنولوژی بارکد میس�ر می باشد. از این 
پ�س تنها با خواندن بارکد هر کاال می توان مش�خصات 
کلی آن کاال را که ش�امل سوابق کنترل کیفیت آن نیز 

می شود، استخراج نمود.
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وقت�ی تالش های همه افراد س�اکن ب�ر روي کره 
زمی�ن در یک راس�تا قرار گیرند و ب�ا هم ترکیب 
ش�وند، فرم�ول کامل�ی ب�رای پای�داری آش�کار 
می ش�ود. از هم�ان لحظه ای که چش�مان خود را 
می گش�ایید تا هنگام�ی که به بس�تر می روید، با 

انجام کارهای کوچکی می توانید تفاوت بس�یاری 
در زندگ�ی و دنیا ایجاد کنید. ح�ال به چند نکته 
که رعایت روزانه آن ها می تواند تغییرات مهمی را 

سبب شود توجه کنید.

ق�دم ه�ای کوچک 
ب�رای تغییر جهان

رانندگی اکو را عملی کنید
مسیر سفرتان را قبل از آغاز سفر مشخص 
کنید، به این ترتی��ب می توانید از ازدحام 
و ش��لوغی اجتناب کنید و مصرف سوخت 
اضاف��ی را که به دلیل گم ش��دن در جاده 
رخ می ده��د، ب��ه حداقل برس��انید. وزن 
خودرو تاثیر قاب��ل مالحظه ای در مصرف 
س��وخت دارد؛ بنابرای��ن بار اضاف��ی را از 
 خ��ودرو خ��ارج کنی��د. محدوده س��رعت

 60-80 کیلومت��ری ب��ر س��اعت بهترین 
 حالت برای مصرف بهینه سوخت است، در

 بزرگراه ها Highways رعایت کنید و از 
اس��تارت، ترمز و شتاب ناگهانی بپرهیزید. 
فش��ار مطلوب ب��اد الس��تیک ها را حفظ 
کنید، و در هنگام خرید خودرو، به دنبال 

خودرویی با مصرف سوخت بهینه باشید.

از گذاش�تن وس�ایل برقی ب�ه روی حالت 
آماده به کار اجتناب کنید 

11 درصد از کل مصارف انرژی خانگی مربوط به 
حالت آماده به کار standby است، بنابراین اگر 
شما وس��ایل برقی را بعد از مصرف از پریز خارج 
کنید، به ازای هر سال، یک ماه در مصرف انرژی 
صرفه جویی خواهید کرد. به خارج کردن وسایل 
برق��ی از پریز عادت کنید و در هنگام خرید یک 
وس��یله برقی جدید، اطمین��ان حاصل کنید که 

دارای برچسب انرژی باشد.

 دوش گرفتن هایتان را کوتاه تر کنید
آی��ا می دانید که میزان آبی که ما در دو دقیقه 
حمام کردن مصرف می کنیم معادل آبی اس��ت 
که ی��ک آفریقای��ی در طول ی��ک روز مصرف 
می کن��د؟ عادت کنی��د در زمان��ی کمتر از 5 
دقیق��ه دوش بگیرید؛  ب��ه این ترتیب به حفظ 
منابع ارزشمند Valuable آب، کمک خواهید 

کرد.

 اس�تفاده از م�واد ی�ک بار مص�رف را به 
حداقل برسانید

س��عی کنید از س��بدهای خری��د و لیوان های 
دارای قابلیت مصرف مجدد استفاده کنید.

کامپیوتر خود را خاموش کنید
 حالت اسکرین سیور)Screen Saver(تقریبا 
به همان اندازه روش��ن بودن کامل نمایش��گر، 
ان��رژی مص��رف می کن��د. وقت��ی از کامپیوتر 
اس��تفاده نمی کنید، نمایشگر را خاموش کنید. 
همچنین وس��ایل دفتر کارتان را طوری تنظیم 
کنی��د تا هنگامی ک��ه در حالت آم��اده به کار 

هستند، به روی حالت ذخیره انرژی بروند.

 دمای مطلوب اتاق را حفظ کنید
دمای مطلوب اتاق 28-26 درجه سانتی گراد در 
تابستان و 20-18 درجه سانتی گراد در زمستان 
است. در تابستان از یک پنکه به همراه دستگاه 

تهویه هوا استفاده کنید. این برای سالمتی شما و 
همچنین خنک تر کردن اتاق بهتر است.

تمرکز کنید، داشتن نقطه پایان در ذهن 
ش��ما را در رس��یدن به هدف راهنمایي 

مي کند.
  2- دلیلي براي اهدافشان دارند.

داش��تن ه��دف تنه��ا ی��ک قس��مت از 
ماجراست. براي اینکه به هدفتان برسید 
باید دلیلي داش��ته باش��ید. اف��راد موفق 
در پش��ت تمامي اهدافشان دلیلي دارند 
ک��ه آن دلیل حرکت آن ها را به س��مت 
هدفشان تداوم مي بخشد. راه رسیدن به 
اهداف در زندگي همواره س��هل و آسان 
نیست، افرادي که براي اهدافشان دلیلي 
ندارن��د در نیمه راه از پا مي افتند و کنار 

مي کشند. 
مث��ال اگ��ر هدفت��ان اینس��ت ک��ه زبان 
انگلیس��ي بخوانید ول��ي دلیلي براي این 
کار نداری��د، هرگز نخواهید توانس��ت در 
این کار به مهارت Proficiency کافي 
برس��ید ولي اگر هدفي هر چند سطحي 
مانند اینکه شما قادر خواهید شد که در 
سفرهاي خارجي از پس مکالمه و گذران 
امور خود برآیی��د حتما دلیلي در جهت 

موفقیت خواهید داشت.
پس وقتي ش��ما دلیل خوشایندي براي 
اهدافت��ان دارید، مي توانید با آس��ودگي 

بیشتري به مقاصدتان دست پیدا کنید.
  3- حامي و پشتیبان دارند.

رس��یدن به مقاص��د خ��اص در زندگي 
دش��واري هاي خ��اص خ��ود را دارد که 
گاهي انس��ان به تنهایي ت��وان مقابله با 

آن ها را ندارد.
س��عي کنید با برخي از دوستان خوبتان 

در این مسیر همقدم شوید. 
البت��ه پیش��نهاد مي ش��ود در انتخ��اب 
دوس��تان دقت الزم را ب��ه خرج دهید و 
س��عي کنید افرادي را که مثبت اندیش 
هس��تند و اهدافي ش��بیه ش��ما دارند را 

برگزینید. 
  4- آن ها دقیقا مي دانند که وقتشان 

را صرف چه چیزي مي کنند.
اگر نمي دانید که وقتتان را چطور سپري 
کنید، تقریب��ا همه وقتتان را از دس��ت 
 داده ای��د. زمان یک��ي از ب��ا ارزش ترین 

منابع ایس��ت که انس��ان در اختیار دارد. 
 Waste ش��ما مي توانید پولت��ان را هدر
دهی��د و دوب��اره ب��راي کس��ب پ��ول 
برنامه ری��زي کنید. ولي زمان از دس��ت 
رفته را نمي  توان برگردان��د. باید مراقب 

نحوه سپري شدن زمانتان باشید. 
  5- س�ریع تالش مي کنند، سریع از 
شکست مي گذرند، تالش مي کنند و 

هرگز از حرکت نمي ایستند.
 اگ��ر براي ب��ار اول به تیران��دازي بروید، 
نمي توانید اولین گلوله را دقیقا به هدف 
بزنی��د. در زندگي هم براي رس��یدن به 
اه��داف باید ت��الش کرد. به س��ادگي از 
هدفتان دس��ت نکش��ید، خیل��ي چیزها 
هس��تند ک��ه ش��ما نمي دانی��د و با هر 
ب��ار شکس��ت Failure آن ه��ا را تجربه 

مي کنید. 
 به شما پیش��نهاد Proposed مي شود 
از همین حاال براي اهدافتان برنامه ریزي 
کنید و  از کلیده��اي اصلي موفقیت  در 

این مسیر استفاده نمایید:
1- برنامه ریزی

 برنامه ریزی ب��رای موفقیت برج مراقبت 
پیشروی به سمت اهداف است. 

2- خودباوری
 اس��اس ایمان خودباوری اس��ت. انسان 
خودب��اور به توان خوی��ش ایمان دارد و 

ایمان انتظاری مطمئن است. 
3- حرکت

 خ��روج از س��کون و ع��دم توقف ضامن 
موفقیت اس��ت؛ اما حرکتی که حس��اب 

شده و طبق برنامه باشد. 
4. جرأت

 عدم هراس و پذیرش شکست ها اساس 
موفقیت است. 

5- خودتشویقی
انسان گاه نیاز دارد فهرست موفقیت های 
خ��ود را تنظی��م کند و حت��ی به بعضی 
تقدیرنامه ها چش��م بین��دازد تا باور کند 
دوباره می تواند موفقیتی جدید به وجود 

آورد.
 انسان برای موفقیت باید بلند نظر باشد 
و از بلند پروازی معقول نهراس��د. باید به 
جای غرق ش��دن در نهرهای کوچک به 
س��مت دریاهای موفقیت حرکت کند؛ از 
جویبار حقیری ک��ه به چاله ای می ریزد، 
هیچ ک��س مروارید صی��د نخواهد کرد. 
ش��اهین موفقیت در افق ه��ا و بلندی ها 

است و مروارید توفیق در اقیانوس ها. 
موفقیت براي هر کسي که دنبالش برود 
دس��ت یافتني اس��ت، همه مي خواهند 
موفق باش��ند ام��ا یک فرق ب��زرگ بین 
»خواس��تن چی��زي« و »ت��الش ب��راي 
بدس��ت آوردن چیزي« وجود دارد. شما 

باید تالش کنید تا بدست آورید.
شما مي توانید ...

 به نظر شما موفقیت چیست؟
»برایان تریس��ي« مربي و سخنران حرفه اي در زمینه موفقیت، مدیر شرکت بین المللي 
برایان تریس��ي در س��والتابیج کالیفرنیا و مشاور بیش از پانصد شرکت معتبر بین المللي 
معتقد اس��ت که انسان موفق کسي اس��ت که هدف زندگي اش را مشخص نموده، براي 
رس��یدن به آن هدف برنامه ریزي کرده و هر روز با جدیت تالش مي کند که الاقل یک 

قدم به هدفش نزدیکتر شود.
وي در ی��ک گفتگوي اختصاصي با ماهنام��ه »Healthy Wealthy«  کلید موفقیت را 
اینگونه بیان مي دارد: »اول خوب فکر کنید تا بفهمید دنبال چه هس��تید، از زندگي چه 
مي خواهید و با چه برنامه اي مي خواهید به هدفتان برسید و سپس به برنامه ریزي، کار و 
تالش بپردازید. به نیروي قاهر خداوند معتقد باش��ید و از او کمک بخواهید و بدانید که 
انسان هاي موفق در زندگي دائما مشغول تالش و یادگیري اند و هرگز فراموش نمي کنند 

که رسیدن به موفقیت مستلزم صرف زمان و زحمت است.« 
همچنین »اس��تفاون کاوي« مدیر و موسس کانون رهبري و مشاور بیش از پانصد مرکز 
رس��مي و بین المللي از جمله آي.بي.ام بوده است در توصیف انسان هاي موفق مي گوید: 
تمام انسان هاي موفق و موثر جهان هفت خصلت Character اصلي را در خود دروني 
نموده اند تا زندگي پربارتري داش��ته باشند. این خصلت ها عبارتند از: عامل بودن، شروع 
از پایان، اولویت بندي دقیق، اندیشیدن با ذهنیت برنده، بیشتر گوش کردن، تولید انرژي 

گروهي و بازسازي خویشتن. 
بعضی از صاحب نظران معتقدند موفقیت مثلثی طالیی است؛ 

مثلثی که سه ضلع آن عبارتند از:
نظم و آرامش ، برنامه ریزی و دقت ، سرعت عمل و زمان شناسی

در حقیقت هر انس��انی ناخدای کشتی زندگی خویش اس��ت و زمانی موفق خواهد بود 
که خوب بیندیشد، خوب حرکت کند، خوب با تغییرات سازگار شود، خوب برنامه ریزی 

و خوب عمل کند.
 اما چطور مي توان انس��ان هاي موفق را شناسایي کرد؟ به همین منظور چندین ویژگي 

اصلي انسان هاي موفق را از نظر مي گذرانیم: 
1- در ذهنشان پایاني وجود دارد.

اگر ش��ما در ذهنتان نقطه پایاني براي کاري که مي کنید نداش��ته باش��ید، بعد از مدت 
زماني احس��اس س��ردرگمي مي کنی��د. افراد موفق دقیق��ا مي دانند ک��ه از زندگي چه 

مي خواهند و براي انجام هر کارشان هدفي دارند.
 وقتي ش��ما هدفي در زندگي داشته باش��ید، مي دانید که باید دقیقا بر روي چه چیزي 

ت ي  ي  ق  ف  و  م 
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 8. خ�ود را با تفاوت ه�اي فرهنگي 
وفق دهید

به یاد داش��ته باش��ید که پروسه مذاکره 
و نحوه آن به ش��دت از فرهنگ طرفین 
مذاکره تاثیر مي پذیرد. پس اگر با افرادي 
با فرهنگ هاي متف��اوت در حال مذاکره 
هستید این تفاوت ها و تاثیرگذاري آن ها 
در ش��یوه مذاکره، اهداف و تاکتیک هاي 
مذاک��ره م��ورد اس��تفاده ط��رف مقابل 
را مد نظ��ر ق��رار دهی��د. در عی��ن حال 
تفاوت هاي خود را نی��ز در نحوه مذاکره 
و تصمیم گی��ري در نظ��ر بگیرید و دقت 
کنید که طرف مذاک��ره به این تفاوت ها 

چگونه نگاه مي کند.
و  منطق�ي  ذهن�ي  چارچ�وب   .9  

هدفمند داشته باشید
اگر طرف مقابل تحت تاثیر احساس��اتش 

قرار گرفت یا به شخصیت شما حمله کرد 
آن را ش��خصي نگیرید و فقط به موضوع 
مورد بحث و مذاکره توجه کنید. خود را 
درگیر طغیان هاي احساسي طرف مقابل 
نکنید. اجازه دهید ط��رف مقابل خود و 
 Release فش��ار روي خود را تخلی��ه
کند، سعي کنید شخصي برخورد نکرده 
و مشکل یا استراتژي پشت این خشم را 

درک کنید.
در آخر به یاد داش��ته باشید که مذاکره 
جه��ت توافق ی��ا حصول توافق بر س��ر 
موضوع یا موضوعاتي مش��خص بوده که 
طرفین مذاکره س��عي مي کنن��د تا آنجا 
ک��ه مي توانند ب��ا اس��تفاده از تکنیک و 
تاکتیک ه��اي مختلف و با در نظر گرفتن 
موارد باال ب��ه امتیازات م��ورد نظر خود 
دس��ت یابند. گاهي اوقات حصول امتیاز 
ب��راي ش��ما به قیم��ت از دس��ت رفتن 
امتی��ازي از ط��رف مقابل ب��وده و گاهي 
اوق��ات ای��ن امتی��از لطمه اي ب��ه طرف 
مقاب��ل نمي زند به این دلی��ل که او نیز 
امتیاز Concession مورد نظر خود را 
گرفته است. در هر صورت فرایند مذاکره 
ش��امل گفتگو و تالش جهت دسترس��ي 
ب��ه این امتیازات ب��وده و میزان موفقیت 
ی��ک مذاکره منوط به میزان دسترس��ي 
به اهداف و امتی��ازات مورد نظر طرفین 

مي باشد.          

منبع:

Bloisi,W. )2003(. Management 
& Organizational Behavior.
New York, NY. 
Mc Graw Hill )PP 449-456(

زماني که شما بتوانید موقعیت طرف مقابل را درک کنید بهتر مي توانید با اعداد و ارقام 
و داده هایي که استدالل Reasoning شما را پشتیباني مي کنند خودتان را براي به 

چالش کشیدن استدالل هاي او آماده کنید.

2. برنامه و استراتژي محکم داشته باشید
اگر برنامه ریزي کنید و اهداف خود را مش��خص کنید ش��انس اینکه نتیجه و خروجي 
 Chess مذاکره تان مطلوب باش��د بیش��تر خواهد ش��د. مذاکره همانند بازي شطرنج
اس��ت. ش��طرنج بازان ماهر برنامه و اس��تراتژي دارند. آن ها از قبل مي دانند نسبت به 
موقعیت هاي متفاوت چگونه واکنش نش��ان دهند. اس��تدالل شما چقدر قوي و مورد 
مذاکره چقدر داراي اهمیت مي باشد؟ اگر مساله برایتان خیلي اهمیت دارد آیا موضع 
ش��ما آنقدر محکم هس��ت که از خودتان تمایلي براي مصالحه نش��ان ندهید؟ این ها 

سواالتي هستند که قبل از شروع مذاکره باید به آن ها بپردازید.

3. مذاکره را با یک پیش درآمد مثبت شروع کنید
قبل از ش��روع مذاکره س��ازگاري و عالیق مش��ترک بنا کنید؛ آنگاه مذاکره را با یک 
پیش درآمد مثبت آغاز کنید. به طور مثال با یک امتیاز کوچک. یک امتیازدهي ساده 
مي تواند شما را به توافق کلي نزدیک تر و هدایت کند. اما به یاد داشته باشید با وجود 
اینکه امتیازدهي مي تواند ش��ما را به سمت توافق دوجانبه سوق دهد، اعتماد دوطرفه 
جل��ب کند و اطالعاتي در مورد موضوعات مورد بحث فراهم کند در عین حال مفهوم 
آن مي توان��د در فرهنگ ه��اي مختلف متفاوت باش��د. به طور مثال روس ها مش��خصا 
ب��ه امتیازدهي به دید یک نقط��ه ضعف Weakness نگاه مي کنن��د. در صورتي که 
مذاکره کنن��دگان چین��ي در صورتي که موضع طرف مقابل تغییر کند، عقب نش��یني 

مي کنند.

4. بر روي مشکالت تمرکز کنید نه شخصیت طرف مذاکره
بر روي مس��ائل مورد مذاکره تمرکز کنید نه خصوصیات ش��خصي طرف مذاکره. اگر 
بح��ث باال گرفت از تاخت و تاز به طرف مقابل دوري کنید. اگر افراد احس��اس تهدید 
کنند تمرکزش��ان معطوف به دفاع Defense از خودش��ان مي شود. شما با ایده  ها و 
موض��ع طرف مقابل مخالف هس��تید نه ش��خص او. افراد را از مش��کالت جدا کنید و 

تفاوت ها را شخصي نکنید.

5. بر روي راه حلي که نتیجه برد-برد داشته باشد تاکید کنید
عموماً مذاکره کننده ها تصور مي کنند که 

به دست آوردن چیزي به قیمت از دست دادن چیزي 
از طرف مقابل است. درصورتي که همیشه این گونه نیست. 

گاهي اوق��ات راه حل هایي وجود دارد ک��ه براي هر دو 
طرف سودمند Beneficial مي باشند.

6. اعتمادسازي کنید
 مس��لماً اگ��ر طرفی��ن مذاکره نس��بت ب��ه یکدیگر

 اعتماد Trust نداش��ته باشند تنها براي به توافق 
رسیدن با تقسیم اطالعات خود 

را آس��یب پذیر نمي کنن��د. بنابراین باید 
از لغ��ات ی��ا جمالت��ي ک��ه اعتماد 

طرف مقابل را تحت الش��عاع قرار 
مي دهد دوري کنید.

 7. بر استفاده از معیارهاي 
هدفمند اصرار بورزید

تصمیمات خود را بر اس��اس 
اصول و دس��تاوردهاي مذاکره 

بگیرید نه احساسات و فشار.

به یاد داش�ته باش�ید که 
پروس�ه مذاک�ره و نحوه 
آن ب�ه ش�دت از فرهنگ 
تاثی�ر  مذاک�ره  طرفی�ن 
مي پذی�رد. پ�س اگ�ر با 
فرهنگ هاي  ب�ا  اف�رادي 
متفاوت در ح�ال مذاکره 
تفاوت ه�ا  ای�ن  هس�تید 
و تاثیرگ�ذاري آن ه�ا در 
ش�یوه مذاک�ره، اهداف و 
تاکتیک هاي مذاکره مورد 
اس�تفاده ط�رف مقابل را 

مد نظر قرار دهید

باش�ید  ی�اد داش�ته  ب�ه 
مدی�ران ه�م ب�ه هم�ان 
اندازه و حتي گاهي بیشتر 
مذاک�ره  پدی�ده  درگی�ر 
هستند. آن ها باید بر سر 
میزان  کارمن�دان،  حقوق 
بودجه واحد و حل مسائل 
موج�ود درون واح�دي با 
پرس�نل و کارمندان خود 

بحث و مذاکره کنند

  مذاکره Negotiation کاربرد عملي رویکرد توافقي نسبت به مدیریت بحران 
مي باش��د. مذاکره زماني اتفاق مي افتد که دو ی��ا چند  طرف ذینفع از موضوعي 
جهت توافق بر س��ر مواردي وارد بحث مي ش��وند.  به طور مثال مي دانیم وکال و 
مش��اورین فروش خودرو زمان زیادي را صرف مذاکره مي کنند، اما به یاد داشته 
باش��ید مدیران هم به همان اندازه و حتي گاهي بیش��تر درگی��ر پدیده مذاکره 
هس��تند. آن ها باید بر س��ر حقوق کارمندان، میزان بودجه واحد و حل مس��ائل 
موجود درون واحدي با پرس��نل و کارمن��دان خود بحث و مذاکره کنند. مذاکره 
پدیده اي  است که همه ما در طول روز حتي به طور ناخودآگاه ، به طرق مختلف 
و با افراد مختلف درگیر انجام آن هس��تیم. مثال مش��خص کردن زمان یک قرار 
مالقات ش��ام، هماهنگ کردن Coordinating یک برنامه آموزش��ي گروهي 
و ی��ا تصمیم گیري براي دیدن یک فیلم در س��ینما با دوس��تان خود.  همه این 
موارد مستلزم مذاکره با طرفین موجود جهت انتخاب گزینه اي است که از طرف 
همه یا اغلب افراد قابل پذیرش باش��د. در ط��ول انجام فرایند مذاکره، رفتارهاي 
 طرفی��ن درگی��ر مذاکره در تعیین نوع و نتیجه مذاکره بس��یار تاثیرگذار اس��ت. 

در ادامه ب��ه ضروري ترین رفتارها براي 
یک مذاکره موثر اشاره مي کنیم:

1. موقعی�ت طرف مقاب�ل را در نظر 
بگیرید

ت��ا مي توانید از س��الیق و اهداف طرف 
مقاب��ل اطالع��ات جم��ع آوري کنی��د. 
خواس��ت ها و نیازه��اي اصل��ي او چ��ه 
چیس��ت؟  او  اس��تراتژي  مي باش��ند؟ 
ای��ن اطالعات به ش��ما کم��ک مي کند 
رفتاره��اي طرف مقاب��ل را درک کنید، 
واکن��ش او نس��بت به پیش��نهادتان را 
پیش بین��ي ک��رده و راه حل هایي که به 
نظ��ر او مي آید را حدس بزنید. به عالوه 

مذاک�ره  ی�ک  چگون�ه 
موثر داش�ته باش�یم؟

گردآوري و ترجمه: علي ملك- مربي آموزش فروش
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بارک��د دو بعدی دریاف��ت می کنند. این 
بارک��د برای هر قلم کاال شخصی س��ازی 
ش��ده و می توانن��د آن را ب��ر روی کاال 
نصب کنند. ب��ه این ترتیب با اس��تفاده 
 از ای��ن بارک��د می ت��وان ب��ه اطالعاتی

 دقیق Accurate و مناسب درباره هر 

قلم کاال دست یافت.
2- ب��ه راحتی می توانن��د آن را بر روی 

گوشی تلفن همراه خود نصب کنند.
 3- مش��تری می توان��د ب��ا اس��تفاده از 
نرم افزار ش��بنم، بارکد دو بعدی موجود 
بر روی کاال را از سامانه استعالم کرده و 
اطالعات کاال را بر روی تلفن همراه خود 

مشاهده کند.
4 - در ص��ورت مغایرت اطالعات بارکد، 
موضوع جهت بررس��ی به نه��اد نظارتی 

ارجاع می شود.
5- نه��اد نظارت��ی در کوتاه تری��ن زمان 
ممکن موضوع را بررس��ی نموده و نتیجه 

به سامانه و مشتری ارائه می شود.
 چگونگی گزارش تخلفات:

مردم مي توانن��د براي اطمین��ان خاطر 
بارک��د را  خودش��ان ه��ر کاالي داراي 
اس��تعالم Inquiry نم��وده و از اصی��ل 
ب��ودن آن مطمئن ش��وند. ع��الوه بر آن 
مي توانند تخلفات مربوط به کاالهایي که 
بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را 

گزارش نمایند.
در صورتي ک��ه تعداد معین��ي از تخلفات 
توس��ط ی��ک فرد گ��زارش ش��ود و این 
گزارش ها با بررس��ي بازرس��ان نهادهاي 
نظارتي تایید شود، وي مورد تشویق قرار 

خواهد گرفت.

منابع :
1- سایت داناپژوه 

2- سایت شبنم
3- مجله ایران کد

شبکه بازرسي نظارت مردمي
در این طرح همه مردم مي توانند، تنها با داش��تن یک گوشي تلفن همراه داراي دوربین 
 Originality و با اس��تفاده از نرم افزاري که در اختیار آنها قرار گرفته اس��ت، از اصالت
کاالي خریداري ش��ده اطمینان حاصل کنند. این ام��ر همچنین مي تواند به دولت در 
شناسایي عوامل توزیع کاالي قاچاق و جعلي کمک کند. در واقع این طرح ضریب نفوذ 

بازرسي و کنترل کاالهاي قاچاق و غیر مجاز را گسترش مي دهد.
مزایای طرح برای مردم:

از مزایاي این طرح مي توان به کاهش احتمال خرید کاالی تقلبي، اطمینان نس��بت به 
برخورداری کاال از کیفیت اعالم شده، دریافت اطالعات مربوط به تولید کاال و همچنین 

دریافت مشوق هاي مالي در قبال گزارش تخلف اشاره نمود.
مزایای طرح برای دولت:

حمای��ت از تولی��د داخلی و وارد کنندگان قانونی  و همچنین شناس��ایي فروش��ندگان 
و عوامل توزیع کاالي قاچاق از ویژگي هاي این طرح اس��ت. از س��وي دیگر شناس��ایي 

کاالهاي غیر مجاز تولید شده یا وارد شده با سهولت بیشتري امکان پذیر است. 
متمرک��ز ش��دن ورود کاال از کان��ال رس��می و ایجاد ام��کان کنترل کامل ت��ر بر آن از 
 جمل��ه اهداف دیگر این طرح اس��ت که مطمئناً در عملکرد دول��ت در بخش اقتصادي 

تاثیر به سزایي خواهد داشت.
اهداف طرح:

یک��ی از اساس��ی ترین اهداف مورد نظر این طرح افزایش تعداد بازرس��ین کاالهاس��ت. 
در ح��ال حاض��ر تعداد زیادی بازرس رس��می و افتخاری با مراجعه و بررس��ی کاالهای 
غیرمجاز و قاچاق، تخلفات مش��اهده ش��ده را ثبت ک��رده و در اختیار مراجع نظارتی و 
قضایی قرار می دهند، اما واضح اس��ت که با بودجه محدود و گستردگی بازار کاال امکان 
نظ��ارت بر تمامی ابع��اد و زوایای بازار از این طریق وجود ندارد. با اجرایی ش��دن طرح 
»ش��بنم« امکان استفاده از شبکه گس��ترده بازرس��ان مردمی به خوبی فراهم می شود 
 چرا که هر فرد، تنها با در اختیار داش��تن یک گوش��ی تلفن هم��راه، می تواند به عنوان 
ب��ازرس Inspector عم��ل کرده و تخلفاتی که در زمینه کاالهای غیر اصل مش��اهده 
می نماید را به س��هولت و در کمترین زمان ب��ه مراجع مربوطه اطالع دهد، ضمن اینکه 
اجرای طرح ش��بنم در اعتماد س��ازی و اطمینان مش��تریان در هنگام خرید کاال بسیار 

موثر خواهد بود.
  نحوه عملکرد سامانه شبنم:

1- تولیدکنندگان و واردکنندگان با مراجعه به س��امانه ش��بنم، برای هر محصول خود 

معرفي طرح شبنم
در همه جاي دنیا کاالي قاچاق و جعلي را به عنوان یک کاالي 
غیر قابل اطمینان مي شناسند. در حال حاضر در کشور ما نیز 
موضوع قاچاق به معض�ل بزرگ اجتماعي و اقتصادي تبدیل 
شده است. مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه ها و نیز تولید 
کننده واقعي، همواره موجب نگراني مشتریان در بازار گردیده 
است. براي حل این معضل ، وزارت بازرگاني به عنوان متولي 
اصلي بخش تجارت و شبکه توزیع کاال ، اقدام به ایجاد سامانه 

شبکه نظارت مردمي نموده است.

از مزایاي ای�ن طرح مي 
ت�وان به کاه�ش احتمال 
تقلب�ي،  کاالی  خری�د 
ب�ه  نس�بت  اطمین�ان 
برخورداری کاال از کیفیت 
دریاف�ت  ش�ده،  اع�الم 
اطالع���ات مرب�وط ب�ه 
همچنی�ن  و  کاال  تولی�د 
دریافت مشوق هاي مالي 
در قب�ال گ�زارش تخلف 

اشاره نمود

گردآوري و نوشته: گالره صالحي- كارشناس سفارشات خارجي واحد قطعات

رنگ هیجان انگیز قرمز، 
رنگی اس�ت که با خودرو 
گ�ره خ�ورده  اس�پورت 
است. رنگ تند و گیرایی 
که جذابی�ت هوس انگیز 
یک خ�ودرو اس�پرت را 

باعث می شود

شده است تا نمایش گر تصویری پیچیده 
و قدرتمند باشد.

طرح رنگ داخلی Koup نیز منحصر به 
فرد اس��ت. روکش��ی از جنس چرم و به 
رنگ قرمز، داشبورد و تودوزی درها را در 
بر گرفته است و حالتی اسپورت و شیک 

را منعکس می کند.
کوک ه��ای قرم��ز رن��گ، زین��ت بخش 
صندلی ه��ا، دس��تگیره دره��ا، فرمان و 
آلومینیومی  پدال های  است.  کف پوش ها 
از دیگر المان هایی اس��ت که بر اسپورت 

بودن این خودرو تاکید می کند.
ب��ه منظ��ور ایجاد ظاه��ری ب��راق تر و 
قدرتمندتر، از رنگ های متالیک روش��ن 

برای تودوزی درها استفاده شده است.
ی��ک نس��خه ب��ه روز رس��انی ش��ده از 
 بلندگ��وی نورافک��ن ک��ه در کیا س��ول

 ب��ه کار رفت��ه اس��ت، در Koup نی��ز 
خودنمای��ی می کند. حلقه اطراف بلندگو 
ش��بیه یک قالب کرومی است، اما وقتی 
ضبط صوت روش��ن می ش��ود، قس��مت 
نوران��ی هماهنگ با موس��یقی به جریان 

می افتد.
همان طور ک��ه دیدید المان های تودوزی 
ترکی��ب  در  متف��اوت،  رنگ آمی��زی  و 
 ب��ا یکدیگ��ر، ی��ک هویت متمای��ز برای 
ارمغ����������ان  ب��ه   Cerato Koup 

س��دان س��راتو  از  را  آن   و   م��ی آورد 
 مجزا می سازد.

دوس��تداران س��رات����و   ه����مچنین 
می توانن��د در انتظ��ار م��دل هیبریدی 
 Improvement آن باش��ندکه بهب��ود
چش��م گیری در مصرف س��وخت ایجاد 
ای��ن خ��ودرو همچنی��ن  در  می کن��د. 
طراح��ی  در  تغیی��ر،  از  نش��انه هایی 
منحص��ر ب��ه ف��رد کی��ا قابل مش��اهده 
خان��واده س��وم  نس��ل  ب��ود.   خواه��د 

س��راتو ب��ا داش��تن س��بکی نوآوران��ه و 
رنگ ه��ای ج��ذاب، س��مبلی اس��ت از 

»طراحی دینامیک محیط زیستی«. 
 

اولین خودرو کوپه دو درب کیاموتورز، Cerato Koup، از جهات بسیاری از مدل سدان 
این خودرو متمایز است؛ از طراحی گرفته تا رنگ. مهم ترین مفهوم در پشت رنگ آمیزی 
این خودرو رسیدن به یک رنگ جذاب Appealing و قدرتمند است. هدف اصلی این 

تغییر تالش برای ایجاد حالت دینامیک و جوان پسند این خودرو است.
رنگ هیجان انگیز قرمز، رنگی اس��ت که با خودرو اس��پورت گره خورده است. رنگ تند 
و گیرای��ی ک��ه جذابیت هوس انگیز یک خودرو اس��پورت را باعث می ش��ود، در »قرمز 
مس��ابقه ای« این Koup ج��ان می گیرد. رنگ و تزئینات Decorating س��یاه براق بر 
زیبایی قالب سپر جلویی، ش��بکه رادیاتور، جایگاه چراغ های مه شکن، دستگیره های در 
و آیینه بغل می افزاید. ترکیب »قرمز و س��یاه« یک پویایی لطیف و در عین حال جذاب 
را منعکس می کند. رنگ های سیاه، نقره ای و خاکستری تیتانیومی برای چرخ ها انتخاب 

 اولین خودرو کوپه
کی��ام�وتورز
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افقي:
1- نام طراح ایتالیایي کیا اپتیما
2- خن�ده رو - برتری�ن ط�راح 

مسابقه کیاموتورز
3- کاری را ب�ه زور ب�ه عه�ده 
کسی گذاشتن - در دست نقاش 

است - گوش دادن سخن
4- روز جشن مناسبتي - آشیانه 
پرن�ده - یک�ی از بزرگ تری�ن 
نمایشنامه نویس�ان  و  ش�اعران 

ایرلندی 
می�وه   - آرزو  و  مقص�ود   -5

مربایی - نوعي پارچه لطیف
اس�تان  ش�هرهای  از   -6
آذربایجان ش�رقی - محل تولد 

لوکس ترین عضو خانواده کیا
7- آزم�ون چه�ار گزین�ه اي - 

پایتخت تبت
انتخابات�ي - حج�م  برگ�ه   -8

هندسي
 - اوکرای�ن  در  بن�دری   -9

سرپرست و قیم
10- پهل�وان - خان�م متعج�ب 
مي گوید - تنها کوه آتشفش�ان 

فعال در سراسر ایران
11- آتش عرب - شماره خودرو 

- مفصل پا
12- فعل ربطي - ش�انه و کتف 

- میوه کال
مهم تری�ن  از  یک�ي   -13
ش�اخص هاي س�نجش نابرابري 
توزیع ثروت در جامعه اس�ت - 

اعضاي هیئت دولت
14- ماه هش�تم سال میالدي - 
جا و م�کان - ه�وس زن باردار 

- آبکي
15- آخری�ن رم�ق - ش�رکت 
حم�ل و نقل DHL در این ایالت 
آمریکا شروع به کار کرده است

 عمودي:
1- خ�رس آس�ماني - یک�ي از 

دالیل به تعویق افتادن کارها
خ�اك   - س�ازش  و  صل�ح   -2
صنعت�ي - از کلمات اس�تثنا - 

نغمه و آواز
3- یکي از اجزاي سیستم ترمز 
پارك الکترونیکي - آس�ایش و 

رفاه
4- نوع�ي س�نگ گرانبها - نام 
ترک�ي - پارچ�ه ص�اف ک�ن - 

میزان عمر
5- روز ع�رب - پرفروش تری�ن 
مدل کیا در آمریکا در نیمه اول 

سال 2012
6- پرنده دراز پا - شیوه بیان

7- حرف دهن کجي - پروردگار 
- نام هیتلر

8- جانور زحمتکش - نابینا
9- ماده معطر شیرینی - سمیع 

10- شرم آور - صندلي اسب
11- س�وره اي در قرآن - تاخت 
ب�ه دش�من - یک�ي از میزبانان 
جام ملت هاي اروپا 2012 - برگ 

برنده
12- نام کوچک “آرمس�ترانگ« 
دوچرخه سوار مشهور آمریکایی  
- بیدار ماندن شب - تکنولوژي

13- دس�تی - یک�ي از حامیان 
کمپین روز جهاني محیط زیست

14- مقاب�ل زی�ر - ن�ژاد مردم 
روسیه - میان - قطره اشک

15- رئیس یوفا - میوه تلفني!
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تبريز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قديم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبريزآذربايجان شرقیرحیم برزگر كهنمويي1
نمايشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمايندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربايجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سايپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

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

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679360 )026(34679259  )026(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
- كد پستي 3198777777

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

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

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

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

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 (021)3-22306402 (021)109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-کدپستی: 1665844144

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

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-22309045 )021(3-22306402 )021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

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

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

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت (0561) 32226590-2237030 (0561)431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی15
 پالك 1 - کد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خیاط زاده17
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

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

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

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

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 (0281)4-2292553 (0281)251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی21
کد پستي 3416763317

قم - بلوار خرمشهر- بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کد پستي  8805378 (0251)8805373 (0251)331قمقماسماعیل آخوندي خضر آباد22
3716196714

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 (0251)2914003 (0251)332قمقمحمید رمضانی23
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهريور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 (0341)3310006 (0341)451كرمانكرمانجاويد امیری- يوسف امیری مقدم24
كدپستی 7616673386

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي  3338002 (0171)3338001 )0171(211گرگانگلستانمحمود جاللي25
4914963417

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 (0131)4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار26
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتريس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی27
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919(0111)3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 28
کد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی29
کد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شريعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري30
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالير- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341ماليرهمدانحبیب اله فرهادی فر31
كد پستي 6571789949

 يزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321يزديزداحرار يزد32
 كد پستي 8916713395

 يزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322يزديزداحمد قنادباشی33

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/04/01




