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فهرست

سر مقاله -   کیا؛ درجست وجوی جهانی بهتر

پرسنل نمايشگاهي موثر

نبض فوتبال درقلب قاره سیاه

فناوري ارتباطات درهزاره سوم

کامپیوتر آنالیز سفر

امداد جاده اي تعطیالت شهريور 89

نوای زندگی

ويژگیهای ناملموس موفقیت

پاپ،  نماد درخشش نسل آينده کیاموتورز
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1
2

6
4

10
14
16
17

کیا؛ درجست وجوی جهانی بهتر

قابل  رشد  تاكنون  مطرح صنعت خودرو  برندهای  از  یکی  عنوان  به  كیا، 
توجهي را در سراسر جهان تجربه كرده است. یقینًا این موفقیت مرهون 
فعالیتهاي بي وقفه نمایندگان این شركت در سراسر جهان و البته مشتریان 
وفاداري است كه درطول سالهای گذشته به حضور گسترده محصوالت 

این برند در بازار جهاني استحکام بخشیده اند.

در  مقام  چهارمین  آفرینش  شگفت  قدرت  با  موتورز  كیا  حاضر,  درحال 
میان خودروسازان بزرگ جهان شناخته شده و همچنان در مسیر پیشرفت 
قدم برمي دارد و تمامي توان تیمهاي متخصص خود را در راستاي تولید 
خودروهایي ایمن، زیبا، مدرن و البته دوستدار محیط زیست به كار گرفته 
است. ایجاد تحولي عظیم در طراحي اتومبیلهاي كیا كه با با به كارگیری 
استراتژی خاص مدیر تیم طراحی كیاموتورز "پیتر شرایر" به دست آمده، 

مثال بارزي در این زمینه است.  

برای  آل  ایده  خدمات  وایجاد  كیفیت  با  خودروهاي  تولید  بر  عالوه  كیا 
عنوان عضو  به  تا  است  كرده  همواره تالش  مشتریان درسراسر جهان, 
تکنولوژی در كنار  از جهان مسئولیت خود را در مسیر توسعه  كوچکی 

حفظ سالمت طبیعت براي همگان نیز سوق دهد.

در  گسترده  تحقیقات  انجام  به  نسبت  ای  جسورانه  های  گام  اخیراً  لذا 
جویی  صرفه  مسیر  در  تکنولوژی  نوآورانه  های  پیشرفت  خصوص 
سوخت, استفاده از مواد جدید و الگوهایی كه منجر به طول عمر وسایل 
نقلیه می گردد توسط كیاموتورز برداشته شده است و این شركت همچنان 
با  مشتریان,  میزان رضایت  بیشترین  كسب  به  دستیابی  براي  تالش  در 

تولید خودروهای دارای امنیت و راحتی باالتر  می باشد.

رشد  حال  در  و  متحد  خانواده  از  عضوي  عنوان  به  نیز  خودرو  اطلس 
كیاموتورز و با هدف هماهنگي با اهداف جهاني این سازمان عظیم، تا كنون 
در ارائه تکنولوژي به روز محصوالت كیا و خدمات پس از فروش شایسته 
مردم ایران، گامهاي موثري برداشته است و امید است با همیاري شبکه 
گسترده فروش و خدمات پس از فروش خودروهاي كیا در سراسر كشور، 
فعالیتهاي این شركت همواره موجب رضایت و آسایش مصرف كنندگان 

این محصوالت برای هم میهنان عزیزمان گردد .
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مقــدمه
با  المللي  بین  و  داخلي  بازرگاني  متعدد  نمایشگاه هاي     همه ساله 
قیمت ها،  مقایسه  تکنولوژي،  سطح  و  تولید  توان  شناسایي  اهداف 
شناسایي عرضه كنندگان، جستجوي كاالهاي مورد نیاز، شناسایي 
آوري  جمع  جدید،  ایده هاي  شناسایي  آموزش،  جدید،  محصوالت 
اطالعات، مذاكره و عقد قرارداد با عرضه كنندگان، گسترش تماس 

هاي تجاري و ... در سرتاسر جهان برگزار مي شوند.
نمایشگاه ها به عنوان یك رسانه، داراي مزایاي بي شماري است كه 
قراردادهاي  عقد  احتمال  نام،  استقرار  و  یافتن  به شهرت  توان  مي 
احتمال  مالي،  تسهیالت  به  احتمال دستیابي  فروش،  و  فروش  پیش 
عقد قراردادهاي بیع متقابل، احتمال پیدا كردن نماینده فروش، امکان 
ارزیابي محصول، امکان ارزیابي مشتري و مصرف كننده و... اشاره 

نمود.
نمایشگاه موثر نمایشگاهي است كه اطالعات با ارزشی به همه بخش هاي 
و  فعل  كه  آورد  فراهم  فضایي  و  محیط  و  دهد  ارایه  كننده  شركت 
كند.  ترویج  و  تقویت  اطالعات  موثر  تبادل  براي  را  فردي  انفعاالت 
كشور  از  خارج  از  چه  و  كشور  داخل  از  چه  را  افراد  ها  آن  حال 
داشته  رو  در  رو  ارتباطات  تا  آورند  مي  گردهم  مناسب  مکاني  در 
باشند. هم چنین ابزارهاي تبلیغاتي مهمي براي بازاریابي بسیاري از 
كاالها یا خدمات هستند، مطالعه این مطالب به شما كمك مي كند تا 
بر تمام جزییات وظایف پرسنل غرفه تسلط داشته باشید و مي تواند 

زمینه ساز حضور هر چه موثر شما در نمایشگاه باشد تا از سرمایه 
گذاري خود، بیشترین بهره را ببرید.

پرسنل نمايشگاهي
به خاطر داشته باشید كه انتخاب كاركنان غرفه و آموزش آنان از 
اهمیت ویژه اي برخوردار است. شركت هاي زیادي را در نمایشگاه 
دیده ام كه با صرف هزینه هاي گزاف حضور در نمایشگاه، متاسفانه 
به علت عدم استفاده از كاركنان حرفه اي و یا عدم آموزش مهارت 
هاي ارتباطي ایشان، بهره چنداني از حضور در نمایشگاه نبرده اند. 
در عوض، بسیاري از غرفه داران نمایشگاهي، مدیران تصمیم گیر را 
در غرفه ها مي آرایند تا سرعت عقد قراردادها را حتي در محل خود 

نمایشگاه افزایش دهند.
در  كه  شركت هایي  از  بسیاري  كه  كرد  ادعا  قاطعیت  با  مي توان 
نمایشگاه هاي بازرگاني حاضر مي شوند )به خصوص شركت هاي 
غافل  نمایشگاهي  پرسنل  مناسب  نقش حضور  و  اهمیت  از  ایراني( 

مي مانند.
حضور  موفقیت  در  نمایشگاهي  پرسنل  نقش  اهمیت  درك  براي 
به ذكر  به ویژه براي صادركنندگان كشور،  نمایشگاهي شركت ها 

چند نکته مهم و مفید در رابطه با پرسنل نمایشگاهي مي پردازیم.
براي هر غرفه باید یك مدیر یا سرپرست در نظر بگیرید. به عالوه 
وجود یك مترجم، كارشناس فني فروش و یك كارگر كه همگي از 

پرسنل نمايشگاهي موثر

غرفه  در  نیز  باشند  برخوردار  مناسبي  رفتار  و  ظاهري  آراستگي 
افراد باید آموزش هاي الزم را  این  البته هر یك از  ضرورت دارد. 
ببینند و نسبت به اهداف شركت  در مورد فعالیت هاي نمایشگاهي 
داشتن  بر  مزبور عالوه  افراد  باشند.  توجیه شده  نیز  نمایشگاه  در 
اطالعات  از  مجموع  در  باید  قوي،  تعهدي  و  انگیزه  كافي،  حوصله 
رعایت  باشند.  برخوردار  كافي  بازاریابي  و  فني  اجتماعي،  عمومي، 
نکات زیر توسط پرسنل نمایشگاهي، موفقیت موسسات شركت كننده 

را افزایش مي دهد:
پرسنل نمایشگاهي در غرفه ها ننشینند. نشستن پرسنل نمایشگاهي 
در غرفه ها، این احساس را در بازدید كنندگان به وجود مي آورد كه 
پرسنل نمایشگاهي اهمیتي به حضور آنها نمي دهند و یا اینکه دوست 
ندارند وقت خود را در اختیار آنها قرار دهند. باید توجه داشت كه 
به  پس  هستند.  شما  شركت  ضعف  نقاط  دنبال  به  كنندگان  بازدید 
خاطر داشته باشید كه از میز در غرفه به عنوان سنگر استفاده نکنید. 
به خاطر داشته باشید كه كوتاه ترین نوع مذاكره با بازدید كنندگان، 

مذاكره ایستاده است.
كنند.  اجتناب  غرفه ها  داخل  در  مطالعه  از  باید  نمایشگاهي  پرسنل 
بنابراین،  بازدید كنندگان فرصت بسیار كم است.  براي جلب توجه 

فرصت ها نباید به خاطر خواندن روزنامه یا مجله از دست بروند.
و  آشامیدن  خوردن،  كشیدن،  سیگار  از  باید  نمایشگاهي  پرسنل 
جویدن آدامس در داخل غرفه اجتناب كنند، چرا كه بازدید كنندگان 

عالقه مند و مؤثر را از پرسیدن منصرف مي كنند.
مودبانه  رفتاري  كنندگان  بازدید  تمام  با  باید  نمایشگاهي  پرسنل 
با  بازدیدكنندگان  از  یك  به پرسش هاي هر  االمکان  داشته و حتي 

حوصله پاسخ دهند.
بازدید  با  تبسم  و  خوش  روي  با  بایست  مي  نمایشگاهي  پرسنل 
كنندگان ایجاد ارتباط نموده و در شروع مذاكره با ایشان محکم و 

قاطعانه دست داده و مذاكره را موثر برگزار نمایند.
پرسنل نمایشگاهي باید از مکالمه تلفني در غرفه خودداري كنند چرا 

كه ممکن است بازدید كنندگان را از دست بدهند.
پرسنل نمایشگاهي باید به گونه اي در غرفه ها بایستند كه مانع دید 
بازدیدكنندگان نگردند. بهترین جا براي ایستادن گوشه هاي راست 

و چپ غرفه است.
به خاطر داشته باشید كه هر پرسنل نمایشگاهي مي بایست بیزنس 
كارت به نام خود یا بیزنس كارت فرد تصمیم گیر در سازمان را به 

هر بازدید كننده اهدا نمایند.
مطالب نوشتاري تهیه شده جهت نمایشگاه )كاتولوگ، بروشور و ...( 
را نباید در اختیار هر بازدیدكننده اي قرار داد، زیرا كه برخي از آنان 
بالفاصله یا بعد از چند قدم، آن را دور مي ریزند و نظر به صرف 
هزینه براي تهیه بروشورها، ارایه آن به هر بازدید كننده اي به صرفه 

نیست.
در  یکدیگر  با  كردن  از صحبت  كنند  باید سعي  نمایشگاهي  پرسنل 
غرفه ها تا حد امکان خودداري كنند. صحبت كردن در غرفه ها بیانگر 
بي توجهي به محیط اطراف خود و بازدید كنندگاني است كه ممکن 

است خریداران موثري باشند.
پرسنل نمایشگاهي باید براي كلیه مراجعان به غرفه ها به یك میزان 

ارزش و اعتبار قایل گردند.
به خاطر داشته باشید كه در هنگام مذاكره به اصول ارتباطات موثر 
توجه نمایید. این موارد عبارتند از شنونده موثر، حفظ تماس چشمي، 
بسیاري  و  كننده  بازدید  بدن  زبان  به  توجه  بدن،  زبان  از  استفاده 

موارد دیگر.
راهروهاي تنگ و استقبال گسترده بازدید كنندگان از بعضي غرفه 
مي سازد،  مشکل  اي  اندازه  تا  را  غرفه ها  این  جلو  آمد  و  رفت  ها، 
بنابراین پرسنل نمایشگاهي نباید با صحبت با یکدیگر در مقابل غرفه 

ها این مشکل را دامن بزنند.
وسیله  بدین  تا  باشند  برخورد  خوش  باید  نمایشگاهي  پرسنل 

بازدیدكنندگان بیشتري را جلب غرفه خود كنند.
اگر  امر  این  باشند،  آراسته  ظاهر،  نظر  از  باید  نمایشگاهي  پرسنل 
طور  به  اما  ندارد  نقشي  شركت  موفقیت  در  مستقیم  طور  به  چه 
ایجاد ذهنیتي  غیرمستقیم نقش بسیار موثري دارد، چرا كه موجب 
آن  در  پرسنل شاغل  و  به شركت  نسبت  كنندگان  بازدید  در  مثبت 

مي شود.
پرسنل نمایشگاهي در شروع مذاكره با خریداران بالقوه بهتر است 
نام آنان را پرسیده و هنگام مذاكره از نام آنها استفاده كنند، چرا كه 

هر كسي دوست دارد نام خودش را بشنود.
پرسنل نمایشگاهي باید نقش یك عنصر آگاهي دهنده به شركت خود 
كنند.  ایفا  نیز  را  خارجي  و  داخلي  رقباي  فعالیت هاي  در خصوص 
احسن  نحو  به  نقش  این  كه  كنند  گونه اي عمل  به  باید  منظور  بدین 

انجام گیرد.
شود  مي  پیشنهاد  كنندگان  بازدید  اطالعات  ثبت  در  تسریع  جهت 
بیزنس كارت هر بازدید كننده را دریافت نموده و موارد درخواستي 
ساده  بسیار  هاي  فرم  از  یا  و  نمایید  ثبت  آن  پشت  در  را  ایشان 
نمایشگاهي  پرسنل  مي شود  توصیه  بخش  این  در  نمایید.  استفاده 

اطالعات بازدیدكنندگان را ثبت نمایند.
رعایت نکات زیر موفقیت پرسنل نمایشگاهي را در مورد نقش مذكور 

افزایش مي دهد:
كاركنان باید دید كلي نسبت به نمایشگاه داشته باشند. یعني باید خود 
را یك بازدید كننده انگاشته و با قدم زدن در راهروهاي نمایشگاه 

پاسخ این گونه پرسش ها را بیابند:
- آیا فضاي نمایشگاه، فضایي مناسب است؟

- آیا شركت هاي نمایش دهنده، با انگیزه در نمایشگاه حاضر شده 
اند؟

- آیا محصوالت نمایش داده شده، نو و جدیدند؟
- راهروهاي غرفه هاي مختلف از نظر ازدحام جمعیت بازدید كننده 

چگونه اند؟
- شركت هاي دیگر و از جمله رقبا، چگونه امر تبلیغ و ترویج را در 

نمایشگاه انجام مي دهند؟
- كدام غرفه ها شلوغ ترند و چرا؟

- چه محصول یا ایده جدیدي در این غرفه ها ارایه شده كه باعث این 
ازدحام گردیده است؟

غرفه هاي  و  محصوالت  تفاوت هاي  باید  سپس  نمایشگاهي  پرسنل 
خود را با دیگر رقباي داخلي و خارجي مورد ارزیابي قرار دهند. به 
این منظور آنها باید درون غرفه هاي رقبا رفته و با دقت و حوصله 
غرفه ها، كاركنان غرفه ها و نکات مهم دیگر را مورد بررسي قرار 

دهند.
پرسنل نمایشگاهي پس از نمایشگاه مي بایست ظرف مدت 10 روز 
اطالعات  ارسال  و  كنندگان  بازدید  با  ارتباط  برقراري  به  نسبت 

درخواستي ایشان اقدام نمایند.
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مسافران کیاموتورز ازحضور درجام جهاني مي گويند 

نبض فوتبال درقلب قاره سیاه

منتخبین  خودرو،  اطلس   2010 فیفا  فستیوال  برگزاري  از  بعد     
حضور در بازي هاي جام جهاني آفریقاي جنوبي كه شامل مشتریان، 
فروش  منطقه اي  سرگروه هاي  و  مدیران  و  ممتاز  نمایشگاه هاي 
شركت بودند، در گروه هاي مختلف وارد آفریقاي جنوبي شدند تا 

در این رویداد بین المللي شركت كنند.
از پرسنل اطلس خودرو نیز، آقایان ناصح و كاظمي از واحد خدمات 
پس از فروش و آقاي شکیبا از واحد فروش رهسپار این سفر تاریخي 

شدند. مسافران در این گفت و گوي كوتاه ازسفر، دیده ها و شنیده هاي 
خود مي گویند كه خواندني و جالب است:

از تجربیات خود از سفر بگویید. اولین بار بود به آفریقا سفر مي كردید؟
سعید شكیبا: بله، اولین بار بود كه به یك كشور آفریقایي كه سابقه 
تاریخي زیادي دارد سفر مي كردم. این سفر مملو از  موقعیت ها و 
اتفاقات جالب توجه بود. در این رویداد ورزشي و تاریخي، مردم از 
همه كشورهاي دنیا با فرهنگ هاي مختلف شركت كرده بودند و یکي 

از جذاب ترین قسمت هاي سفر همین بود.
محمد کاظمي: براي من این سفر تجربه اي تازه، جالب و تا اندازه اي 
شگفت انگیز بود و متفاوت با سفرهاي دیگرم. راستش، فکر سفر به 
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همه جاي دنیا را می كردم، اما سفر به آفریقا ي جنوبي آن هم براي 
دیدن مسابقات جام جهاني، اصال فکرش را هم نمي كردم.

بود.  ارزشي  با  بسیار  تجربه  این سفر  هم  من  براي  ناصح:  مجید 
آشنایي با فرهنگ و آداب و رسوم مردم آفریقاي جنوبي، امکانات و 
منابع بي شمار این كشور و در مقابل فقر و محرومیت مردم آن واقعا 
انسان را به فکر فرو مي برد. یك نکته قابل توجه اینکه، در آنجا یك 
سري چیزها خیلي با ارزش است كه در ایران اصال ارزشي ندارد؛ 

چیزهایي مثل آب آشامیدني. 

افریقا را چگونه دیدید؟ به كدام شهرها رفتید؟
محمد کاظمي: ما براي دیدن مسابقات فوتبال به شهر دوربان رفتیم. 
دوربان یکي از شهرهاي ساحلي در كنار اقیانوس هند است؛ منطقه اي 
بکر و طبیعي وبسیار زیبا. سواحل اقیانوس هند، آن هم در شرایط 
آب وهوایي معتدل در زمستان فوق العاده شگفت انگیز و دیدني است. 
ما به یك منطقه قبیله اي به نام "شاكا ال ال" نیز رفتیم كه یکي از قبایل 
این مکان بکرو  آنجا زندگي مي كردند. دیدن  آفریقایي در  معروف 

جالب، از دیگر تجربیات منحصر بفرد این سفر بود. 
سعید شكیبا: در این سفر از نمایندگي كیا موتورز در شهر دوربان 
بازدید به عمل آوردیم. همین جا اضافه كنم كه به دلیل وجود ضوابط 
میان  زیادي  هاي  شباهت  المللي،  بین  سطح  در  سازي  استاندارد 

نمایشگاه هاي اطلس خودرو و نمایشگاه دوربان وجود دارد.
 مجید ناصح: در یك كالم، سفر به سرزمین بومي آفریقاي جنوبي  
سفري بي نظیر بود؛ سفري كه شاید دیگر تکرار نشود، الاقل براي من.

فوتبال چطور بود؟كدام مسابقات را دیدید؟
محمد کاظمی: ما موفق به دیدن مسابقه دو تا از بهترین تیم هاي دنیا 

یعني آلمان و اسپانیا شدیم، كه واقعا" تجربه هیجان انگیز و جالبي 
دنیا وقتي  فوتبالیست هاي  بهترین  دیدار  بخواهید،  را  بود. راستش 
توي زمین دنبال توپ مي دوند، آن هم بازیکن هاي بارسلونا، خیلي 

عالي و فوق العاده است.
آن  طراحي  و  معماري  و  واقع شده  كنار ساحل  دوربان  استادیوم 
فني  نظر  از  هم  دیدیم،  ما  كه  است. مسابقه اي  زیبا  و  مدرن  بسیار 
بازي سطح باالیي بود و هم حاشیه هاي بازي براي ما خیلي جالب 

و دیدني بود.
از  یکي  دوربان  استادیوم  كه  گفت  مي توان  واقع  در  سعید شكیبا: 
استاندارد ترین و زیباترین استادیوم هاي ساخته شده درجهان است. 
فرهنگ هاي  با  مختلف  كشورهاي  از  تماشاچیاني  میان  در  نشستن 
متفاوت، یك جمعیت چند فرهنگي از نژادهاي گوناگون كه با رنگ هاي 
مختلف كنار هم نشسته و با هیجان مسابقه فوتبال را دنبال مي كنند، 
یکي از خاطره انگیز ترین لحظات زندگي من بود كه تا آخر عمر آن 
را به یاد خواهم داشت. بازي آلمان و اسپانیا به عنوان دو مدعي جام 
قهرماني جهان، هیجان این رویداد را دو چندان كرد. مطمئن هستم 
تك تك افرادي كه در آن استادیوم نشسته بودند و بازي را زنده و از 
نزدیك دنبال مي كردند، مانند من با این شور و هیجان خاطره انگیز 

به كشور شان بازگشتند.
 مجید ناصح: در مورد بازي فوتبال اسپانیا و آلمان، فقط مي توانم 
این را بگویم كه چون خودم فوتبالیست بودم و در سطح باشگاهي 
بازي مي كردم، به جرات مي توانم بگویم دیدن این مسابقه مرا به 
و  بودم  نکرده  تجربه  لحظه  آن  تا  كه  هیجاني  رساند،  هیجان  اوج 
واقعًا از بودن در استادیوم و فضاي پرشور و حال آن لذت بردم. 

امیدوارم این تجربه باز هم برایم تکرار شود.
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   امروزه فناوري اطالعات یا IT  جزو الینفك همه سازمان ها است. لذا 
در  را  سازماني  هر  صنعت،  این  نوین  هاي  قابلیت  و  امکانات  از  استفاده 
رسیدن به اهداف خود كمك قابل توجهي مي كند. این امر در سازمان هایي 
این  نبود  به گونه اي است كه  ابعاد فعالیت گسترده و مشتریان متعدد  با 
تکنولوژي، عمال منجر به اختالل و فلج شدن عملکرد آن سازمان خواهد شد. 
لذا توجه مدیران هر مجموعه اي من جمله شركت اطلس خودرو با عنایت 

به پیشرفت ها و امکانات روز دنیا و كشور مورد توجه قرار گرفته است. 
به  میزان  ازقبیل  موضوعاتي  انفورماتیك،  به  مربوط  مقاالت  سلسه  در 
آتي،  هاي  برنامه  و  خودور  اطلس  در شركت  اطالعات  فناوري  كارگیري 
بهبود و رفع مشکالت و شناسایي كمبود ها و كاستي هاي موجود را مورد 

بررسي قرار خواهیم داد. 

آشنايي با واحد انفورماتیک
   مهم ترین خدمات قابل ارائه توسط این واحد به همکاران دفتر مركزي، 

عاملیت ها و دفاتر فروش بدین شرح است :
1. تامین زیر ساخت های ارتباطي كاربران 

2. ارائه نرم افزارهاي كاربردي قابل كاربرد در زیر ساخت های موجود
افزارهاي  نرم  و  ارتباطي  های  ساخت  زیر  اشکاالت  رفع  و  پشتیباني   .3

كاربردي مورد اشاره 
مركزي  دفتر  همکاران  براي  فقط  بندي  تقسیم  این  كه  شود  مي  یادآوري 
بندي های جزئي تر درون  به تقسیم  وعاملیت ها و دفاتر فروش است و 

واحدی پرداخته نشده است.

1- تامین زير ساخت های ارتباطي کاربران 
امروزه ارتباطات در سراسر كشور نسبت به دهه هاي گذشته توسعه زیادي 
مختلف  سطوح  به  خانگي  كاربران  و  ها  شركت  از  بسیاري  است.  داشته 
امکانات ارتباطي دسترسي دارند و هر یك به فراخور نیاز خود، یا به حوزه 
ارتباطات مورد  یا در حوزه خصوصي،  اینترنت دسترسي داشته  عمومي 
به  نماند كه هنوز براي رسیدن  نا گفته  البته  اند.  ایجاد كرده  نیاز خود را 
استانداردهاي ارتباطي كشورهاي توسعه یافته فاصله زیادي وجود دارد. 

کاربران خانگي
 DSL یا Dialup ارتباطات این دسته از كاربران با استفاده از یکي از تکنولوژي هاي   
میسر مي شود. تکنولوژي هایي نظیر +IDSL,ADSL,ADSL2,ADSL2 و نوع 
دیگري از ارتباطات  با نام WIMAX  كه نوعي ارتباط رادیویي است نیز، 
به تازگي اضافه شده است. از این بسترها كاربران خانگي براي اتصال به 

اینترنت استفاده مي كنند.

کاربران شرکت ها
از  امکانات كاربران خانگي،  بر دارا بودن  از كاربران عالوه  این دسته     
امکاناتي چون  X.25 ,MPLS, Intranet براي ارتباطات خصوصي و كمتر 
و  باال  باند  پهناي  ارتباطات  نوع  این  عمده  تفاوت  مي برند.   بهره  عمومي 
و  است  خانگي  كاربران  به  نسبت  تر  طوالتي  هاي  مسافت  در  آن  قابلیت 
دور،  راه  ارتباطات  برقراري  منظور  به  خصوصي  ارتباطات  براي  بیشتر 
میان دفتر مركزي و شعب یا دفاتر كوچك تر یك سازمان استفاده مي شوند.

نوشته:    حسین انصاري- مدیر انفورماتیكفناوري ارتباطات درهزاره سوم
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این  طریق  از  فروش  دفاتر  و  ها  عاملیت  بیشتر  اطلس خودرو  در شركت 
بستر خصوصي به شركت متصل شده و از سرویس هایي نظیر سیستم 
اگر  لذا  ایمیل و فروش خودرو استفاده مي كنند.   ، از فروش  خدمات پس 
نقصاني در این بستر باشد استفاده مطلوب از سرویس میسر نخواهد شد.

نتیجه: ركن اساسي  اخذ یك سرویس خوب، داشتن یك ارتباط خوب بدون 
قطعي و اختالل است.

2- ارائه نرم افزارهاي کاربردي مورد نیاز از طريق بستر ارتباطي 
نرم افزارهاي كاربردي نیز جزو الینفك سازمان ها هستند و كاربرد آنها 
تامین  را  سازماني  هر  هاي  با سیاست  مطابق  و  مطلوب  هدایت  و  كنترل 
مي كند. این نرم افزارها كه از طریق بسترهاي اشاره شده قابل دسترسي 

هستند، به دو دسته كلي تقسیم بندي مي شوند :
Windows Applications •

Web Applications •

Windows Applications
   این دسته شامل نرم افزاهایي است كه براي استفاده از آن باید یك سري 
عنوان  به  باشد.  داشته  وجود  كاربر  در سیستم  قبل  از   ، اطالعات خاص 
مثال، سیستم فروش و خدمات پس از فروش مورد استفاده در عاملیت ها 
و نمایشگاه ها از این دسته نرم افزارها هستند و حتما یك نسخه قابل نصب 
باید در سیستم كاربر از پیش نصب شود كه در غیر این صورت قابل اجرا 

و استفاده نخواهند بود.

Web Applications
   دسته دوم شامل نرم افزاهایي است كه با استفاده از یك مرورگر مانند 
اینترنت اكسپلورر یا فایرفاكس قابل دسترسي و اجرا هستند و به ندرت نیاز 
به نصب نرم افزاردارند. لذا دسترسي به آن ها بسیار راحت و از هرنقطه 
اي امکان پذیر است و چنانچه بستر ارتباطي تامین باشد از هركامپیوتري 
دردسترس خواهند بود. امروزه تولید كنندگان نرم افزار، تولید این نوع نرم 

افزارها را بیشتر از نوع اول مورد توجه قرار مي دهند.

3- پشتیباني و رفع اشكاالت ارتباطات و نرم افزار 
هر سیستم نرم افزاري و سخت افزاري صرف نظر از ماهیت توسعه پذیر 
مثال،  برای  است.  نگهداري  و  پشتیباني  نیازمند  همیشه  نبودن  یا  بودن 
 .... و  فیزیکي  هاي  برق، صدمه  نوسات  از  ناشي  افزاري  اشکاالت سخت 
داشت.  خواهد  دستگاه  عادي  و  طبیعي  كاركرد  در  اختالل  بروز  به  منجر 
فعلي     شرایط  در  تغییر  از  ناشي  اختالل  بروز  به  توان  مي  دیگر،  ازدالیل 
اشاره كرد. برای مثال، تغییر تنظیمات جدید و مورد نیاز منجر به اختالل یا 

قطع كامل قابلیت موجود قبلي مي شود. 
لذا سیستمي كه هر روز در حال تغییر بر اساس نیازهاي جدید باشد، به 

اطالعاتي  هاي  سیستم  كرد.  خواهد  تجربه  بیشتر  را  اختالالت  این  مراتب 
نیز مستثني از این قاعده نیستند؛ باالخص در سازمان هاي پویا نرخ این 
تغییرات به مراتب بیشتر خواهد بود و در نتیجه بروز اختالالت نیز بیشتر 
و در سطح گسترده تري مشاهده خواهد شد. از این رو وجود سازمان و 
سازوكاري جهت پیش بیني، نظارت، شناسایي و رفع این اشکاالت از اهمیت 
فوق العاده اي برخوردار است و نبود آن منجر به فلج شدن سیستم و عدم 
افزاري و  نرم  ابزارهاي  نیاز،  این  تامین  به منظور  كارایي آن خواهد شد. 
سخت افزاري مختلفي به وجود آمده است كه نظارت، شناسایي و تشخیص 
به  می توان  مثال،  برای  كند.  مي  كنترل  را  افزار  نرم  یا  دستگاه  یك  عیب 

دستگاه دیاگ در تشخیص عیب خودرو اشاره كرد.
در شركت اطلس خودرو، پشتیباني و نظارت در الیه هاي مختلف براي دو 
سرویس فوق یعني ارتباطات و نرم افزارهاي كاربردي به شرح ذیل انجام 

مي شود:  

سطح اول:
   در این سطح پشتیباني، كاربران در تماس با همکاران واحدهاي كاري 
نظیر فروش یا خدمات پس از فروش مشکالت خود را مطرح مي كنند. این 
گونه مشکالت بیشتر مربوط به مالحظات و سیاست هاي كاري است. مثال 
دلیل عدم وجود سهمیه فروش، یا عدم پاسخ به PWA در خدمات پس از 
فروش، كه یکي از همکاران ذیربط، غیر از واحد انفورماتیك، پاسخگو است.

سطح دوم: 
   در صورتي كه مشکل در سطح اول قابل رفع نباشد به سطح دو ارجاع 
بر  و  باشد  مي  پاسخگو  انفورماتیك  واحد  این سطح  در  شد  خواهد  داده 
اساس مشکل بوجود آمده بررسي هاي الزم در دو بخش صورت خواهد 

گرفت: 
• اگر مشکل به وجود آمده مربوط به ارتباطات یا مشکالت كامپیوتر كاربر 
باشد، این موضوع طبق مطالب فوق ممکن است مربوط به عدم نصب نرم 
افزار یا فقدان پاره اي از فایل هاي مورد نیاز باشد، كه ممکن است نیاز به 
تنظیمات خاصي در سیستم كاربر داشته باشد. لذا افراد خاصي این گونه 
اشکاالت را بررسي و نسبت به رفع آنها اقدام مي نمایند. در حال حاضر 
كاربران اشکاالت خود را از طریق تلفن یا با ارسال ایمیل به یکي از دو ایمیل 

networksupport,sevensupport مطرح مي نمایند.

دلیل  به  است  ممکن  باشد،  كاربردي  افزار  نرم  به  مربوط  اگر مشکالت   •
وجود مشکالت داخلي نظیر سطح دسترسي یا اشکاالت ناشي از تغییرات 
بررسي  افراد خاصي   توسط  نیز  اشکاالت  از  دسته  این  كند.  بروز  جدید 
اشکاالت  كاربران  حاضر  حال  در  شود  مي  اقدام  آنها  رفع  به  نسبت  و 
مربوط به این سطح را از طریق تلفن یا با ارسال ایمیل به نشاني ایمیل ذیل 

mehregansupport مطرح مي نمایند

شکل 1- سرویس هاي انفورماتیك از دید كاربران
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كامپیوترآنالیز سفریك میکروكامپیوتر كنترل اطالعات راننده است 
نمایشگرخودرو  صفحه  برروي  را  رانندگي  با  مرتبط  اطالعات  كه 
نمایش مي دهد. براي انتخاب اطالعات مختلف رانندگي نظیر متوسط 
 TRIP مصرف سوخت، سرعت متوسط و مدت زمان رانندگي، دكمه
را فشار دهید. با هر بار فشار دادن دكمه صفحه نمایش به شرح زیر 

تغییر مي كند: 
  

مسافت قابل رانندگي تاخالي شدن باك
قابل  این حالت، مسافت تخمیني 
سوخت  به  توجه  رابا  رانندگي 
مي دهد. نشان  باك  در  موجود 

هنگامي كه مسافت قابل رانندگي 
تاخالي شدن باك كمتراز 50كیلومترباشد،عالمت ))---(( به نمایش 

در مي آید.

شدن  تاخالي  رانندگي  قابل  مسافت  و  سوخت  مصرف  متوسط   *
باك ممکن است براساس شرایط رانندگي،عادات رانندگي و وضعیت 

خودروبه طور قابل توجهي فرق كند.
لذا  است،  باك،تخمیني  شدن  تاخالي  رانندگي  قابل  مسافت  رقم   *

مي تواند بامسافت قابل رانندگي واقعي متفاوت باشد.

متوسط مصرف سوخت)لیتردر100کیلومتر(                   
این حالت، متوسط مصرف سوخت 
را براساس كل سوخت مصرفي و 
مسافت طي شده از آخرین بار صفر 
مصرف  متوسط  نمایش  كردن 
سوخت محاسبه مي كند. كل سوخت مصرف شده بر اساس داده هاي 
متوسط مصرف سوخت محاسبه مي شود. براي محاسبه دقیق بیش 

از 50 متر با خودرو رانندگي كنید.
فشاردادن دكمه TRIP بیش از 1 ثانیه درزمان نمایش متوسط مصرف   

سوخت، نمایش متوسط سوخت راصفر)---( مي كند.

میزان مصرف سوخت درحال حاضر
این حالت میزان مصرف سوخت 
در حال حاضر را از روي مصرف 
سوخت و مسافت طي شده محاسبه 
مي كند، محدوده كاري مسافت سنج 
سرعت  كه  صورتي  در  كیلومتراست.  لیتردرهر100   20 .0تا  از0 
خودرو بیش از10كیلومتر برساعت باشد، عدد نمایشي هر 0/1 ثانیه 

تغییر مي كند.

سرعت متوسط 
متوسط  سرعت  حالت  این 
بار  آخرین  زمان  از  را  خودرو 
متوسط  سرعت  كردن  صفر 
هنگامي  حتي  كند.  مي  محاسبه 
است،  روشن  موتور  كه  زماني  تا  نیست،  حركت  در  خودرو  كه 

محاسبه سرعت متوسط ادامه دارد.
سرعت  نمایش  زمان  در  ثانیه  از1  بیش   TRIP دكمه  دادن  فشار 

متوسط، نمایش سرعت متوسط را صفر )---( مي كند.
 

مدت زمان رانندگي 
شده  طي  زمان  كل  حالت  این 
بار صفر  از آخرین  را  در سفر 
كردن مدت زمان رانندگي نشان 
مي دهد. حتي هنگامي كه خودرو 
تا زماني كه موتور روشن است، محاسبه زمان  در حركت نیست، 

رانندگي ادامه دارد.

دماي هواي بیرون 
بیرون   هواي  دماي  حالت  این 

درجه   -40 محدوده  در  را 
سانتیگراد تا80 درجه سانتیگراد 

نشان مي دهد. 

کامپیوتر آنالیز سفر
واحد خدمات پس از فروش اطلس خودرو برگزار کرد: 

امداد جاده اي تعطیالت شهريور 89
گردآوري و ترجمه: محمد كاظمي - سرپرست آموزش فني

 
Kia Owner's Manual :منبع

طرح امداد تعطیالت شهریور ماه كه هدف 
هرچه  حال  رفاه  و  آسایش  آن  اجراء  از 
بیشتر مشتریان اطلس خودرو بود، از روز 
سه شنبه 9 الي جمعه 12 شهریور ماه 89 
طي چهار روز متوالي توسط واحد خدمات 
موفقیت  با  خودرو  اطلس  فروش  از  پس 
امدادي  طرح  این  برگزاري  گردید.  برگزار 
كه شهرهاي مشهد، قم، اراك ، ساري ، بابل 

و چالوس را پوشش مي داد با همکاري و 
مشهد  سیاسي  مجاز  عاملیتهاي  پشتیباني 
422 - آرمضاني قم332 - آخوندي قم331 
- شاپوري اراك 371 - نادري ساري221 
- بزرگ روشن ساري223- فقیه نصیري 
اجراء   112 تهران  حسیني  چالوس222- 
از  بسیاري  خاطر  رضایت  موجب  و  شد 
كه  گردید  خودرو  اطلس  محترم  مشتریان 

از طریق پیامك هاي دریافتي و وب سایت 
اطلس خودرو از اجراء این طرح امداد مطلع 

شده بودند. 
 

 كارنیوالهاي امداد اطلس خودرو به همراه 
اینبار هم در  این مجموعه  همکاران متعهد 
سفر همراه مشتریان و نزدیك تر از تصور 

آنها حضور داشتند. 
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سردردهای مزمن و غش با تواتر ماهانه و 
یا به بیماری های فصلی كه كمابیش مورد 
این  كه  كرد  اشاره  هستند  عمومی  توجه 

ریتم ها به ریتم های نامرئی معروف اند.
   بر اساس پزشکی چین باستان، اجزای 
بدن نیز دارای سیکل سیركادین هستند كه 

دوره آنها روزانه است. 
تحقیقات                        اساس  بر  مدل  این  صحت    
به    R.A. Alexandrova,  K.G.Korotkov
روش كنترل  GDV-grams مورد تایید قرار 
گرفته است. بر اساس این نگرش اجزای بدن 
در طول شبانه روز سیکل منظمی دارند كه 
در  و  سالمت  اوج  به  روز  از  ساعاتی  در 

ساعاتی دیگر به اوج استراحت می رسند.
بیوريتمولوژی

در  بیوریتمولوژی  زمینه  در  مطالعات     
برلین  در  فلیز"  دكتر"  توسط   1890 سال 
آغاز شد. او یکی از پیشگامان جمع آوری 
اطالعات آماری درباره سالمتی، هیجان و 
مرگ بیماران خود بود. تحقیقات آماری او 

بیماران  در  زندگی  نوای  بر وجود  تاییدی 
اش بوده است. بعدها "زیگموند فروید"  و 
بسیاری از دانشمندان دیگر به این آمارها 
تحقیق  زمینه  این  در  و  شدند  عالقمند 
كردند. در سال 1930 یك سری مطالعات 
كه  شد  نکته  این  تاییدكننده  آمیز,  موفقیت 
نقاط  در  افراد  زندگی  در  سوانح  بیشتر 
است.  داده  رخ  آنها  زندگی  نوای  بحرانی 

كار  انجام  زمان  با  افراد  فیزیکي  حضور 
مفید آنان معادل فرض مي شود و به عبارتی 
"كارت مندی" جایگزین "كارمندی" می گردد. 

ویژگي  مهم ترین  از  یکي  گاه  میان  این  در 
هاي مربوط به نیروي انساني، نادیده گرفته 
معناست  بدان  این  انسانند!"  "آنها  مي شود: 
همیشه  داشت  انتظار  آنها  از  نمي توان  كه 
و  باشند  داشته  را  و سرعت  دقت  حداكثر 

همیشه بشاش و خوش برخورد باشند.
پیش بیني  قابل  روند  كشف  عمر  از     
نیم  زحمت  به  بشري  رفتــارهاي 
رفتاري  علوم  دانشمندان  مي گذرد.  قرن 
از  بسیاري  منطقي  دلیل  مي توانند  اینك 
رفتارهایي كه تا پیش از این گنگ و یا "بیش 
به شمار مي آمد را همراه   " ازحد پیچیده 
با مستندات علمي و تجربي به خوبي بیان 
كنند كه زندگی ما دارای یك فرآیند موزون 
است. یکی از این فرآیندهای موزون، آهنگ 
كه  است  آن  استراحت  و  قلب  ضربان 
مدت  و  معروف     NREM-REM دوره  به 
بعدی،  آهنگ  است.  نیم  و  ساعت  یك  آن 
و  روز  با  برابر  كه  است  سیركادین  ریتم 
قبلی حدود 24  از ریتم  تر  شب و طوالنی 
ساعت است. اما ریتم هایی هم وجود دارند 
به   تر  طوالنی  تواتر  های  زمان  دارای  كه 
هستند.  وساالنه  فصلی  ماهانه،  صورت 
دوره  ماهانه  ریتم  به  توان  می  مثال  برای 
مانند  بیماری ها  برخی  بانوان،  جسمی 

ها  ترین موضوع  تازه  از  یکي  بیوریتم     
است  ذهن  ارگونومي  شناسایي  زمینه  در 
جسمي،  فکري،  جنبه هاي  باشناخت  كه 
در  مي تواند  شخص  شهودی  و  روحي 
اشتباهات  و  كار  از  ناشي  حوادث  تقلیل 
این  بدون دلیل ظاهری بسیار موثر باشد. 
مطالعه  مورد   1890 دهه  از  كه  موضوع 
قرار گرفته, به ما نشان می دهد كه چگونه 
جسمانی-  متناوب  های  دوره  تاثیر  تحت 
شهودی قرار می گیریم.  فکری–  احساسی– 
زندگی  كیفیت  افزایش  براي  زیادی  افراد 
بر  و  پیگیری  را  دوره ها  این  روند  خود، 
مبنای آن برنامه ریزی می كنند. شما می توانید 
از  كنید كه  انتخاب  را زمانی  جلسات خود 
لحاظ فکری در موقعیت خوبی قرار دارید. 
اوج  دوره  در  را  خود  ورزشی  مسابقات 
در  و  كنید  برنامه ریزی  جسمی  توانایی 
موقعیت  در  احساسی  نظر  از  كه  دوره ای 
مناسبی قرار ندارید، از گفت و گو درباره 

مسایل احساسی بپرهیزید.

یك زندگي
شد  بیدار  كه  خواب  از  اول:  سناریوی     
میز  سر  نداشت.  را  كاری  هیچ  حوصله 
صبحانه، اعضای خانواده متوجه شدند با 
یك من عسل هم خورده نمی شود. از خانه 
بیراه  بدو  زمان  و  زمین  به  كه خارج شد، 
مي گفت... به محل كارش رسید. مدتي بعد، 
چپ  دنده  از  گفتند:  می  هم  به  همکارانش 
بلند شده! خودش هم لحظه شماری میكرد 

كسی پا روی دمش بگذارد...
از  بیدار شد،  خواب  از  دوم:  سناریوی     
بودن خودش راضی بود و صبح با گرم ترین 
لبخندها او را دعوت به فعالیت میكرد. از 
هم  درخت ها  به  حتی  شد،  خارج  كه  خانه 
را  برق  چراغ  تیرهای  حال  كرد،  سالم 
داد!  تکان  دست  خورشید  برای  و  پرسید 
وارد محل كار كه شد با سالمی گرم، چرت 
از چند دقیقه همه  بعد  پاره كرد و  همه را 
و  گرد  دمش  با  گفتند:  می  هم  به  یواشکی 

می شکنه!!... 
 

و  ادارات  ویژگي هاي  مهم ترین  از  یکي     
سازمان ها، بخصوص دوائر دولتي، توجه 
خاص به حضور و غیاب و میزان بهره وري 
"انجام  از مهم ترین مالك هاي  افراد است. 
كار" در ادارات و سازمان ها نیز، "حضور 
كه  معنا  بدین  است  كارمندان  فیزیکي" 

نوشته: فرهاد احتشام زاد -  مدیر بازاریابي نوای زندگی
در سال هاي 1897 تا 1912، دكتر "هرمان 
وین  دانشگاه  روانشناس  استاد  سوبودا"، 
حالت  كه  شد  متوجه  خود  تحقیقات  در 
جسمي و احساسي بیماران او به صورت 
چرخه اي است. وي با ثبت دوره هاي بیماري، 
سکته قلبي و توهمات بیماران خود متوجه 
شد كه چرخه یا سیکل تکرار اوج و نزول 
انرژي فیزیکي و جسمي افراد هر 23 روز 
انرژي  دشارژ  و  شارژ  چرخه  و  بار  یك 
تکرار  بار  یك  روز   28 هر  آنها  احساسي 
مي شود. هم زمان با او و بدون اطالع وي، 
و  پزشك  برلین,  در  فلیس"  "ویلهلم  دكتر 
زیگموند  بزرگ  روانشناس  نزدیك  دوست 
این چرخه هاي 23 و 28 روزه را  فروید، 
با فروید در میان گذاشت كه ضمن تائیدآن, 
نظریه او روي افراد مختلفي آزمایش شد. 

   زمانی كه آهنگ های جسمانی, هیجان و 
احساس, هوش و قوه درك در سیکل مثبت 

و  "دوران خوب"  احساس  فرد  دارند  قرار 
زمانی كه این آهنگ ها در سیکل منفی قرار 
دارد.  را  بد"  "دوران  احساس  فرد  دارند 
معمواًل بدترین دوره برای فرد, یك ماه قبل 
از سالگرد تولد و بهترین دوره یك ماه پس 

از سالگرد تولد اوست.
   البته عوامل دیگری مانند شرایط محیطی 
و اجتماعی نیز بر این موضوع تاثیر گذارند 
كه بعضی ها نسبت به این تغییرات حساس تر 
و بعضی دیگر كمتر حساس هستند. برای 
آب  تغییرات  به  نسبت  افراد  بعضی  مثال, 
و هوا حساس اندو زمانی كه باران می بارد یا 

كه  دارند  بدی  احساس  است  تاریك  هوا 
اصطالحًا به آن "حالت شهابی"  می گویند.
   شروع فرآیند منفی بیوریتمولوژی اغلب 
همراه با عالئم ظاهری در فرد است. البته به 
نظر می رسد نظریه بیوریتمولوژی با عقیده 
این  از  اما  است؛  تضاد  اراده"در  "آزادی 
به شبیه سازی  تا حدودی  توان  می  طریق 
پرداخت.   مختلف  زمان های  در  فرد  رفتار 
دشارژ  و  شارژ  نظریه  شویم  می  یادآور 
باتری های انرژی درون روح و جسم یك 
نظریه جدید نیست و از زمان هاي بسیار 
دور پر و خالي شدن متناوب و دوره هاي 
افتاده  جا  و  بدیهي  امری  طبیعت  انرژي 
محسوب مي شد.  نظریه "ئین" و "یانگ" در 
فلسفه چیني و ژاپني نیز به روشني بیانگر 
فقط  بیوریتم  لذا  است.  پدیده  همین  وجود 
شکل ریاضي شده و قانونمند این پدیده به 

شمار می آید.

هر  زندگي  بیوریتم،  اصول  براساس     
مرتبًا  مرگ  لحظه  تا  تولد  لحظه  از  انسان 
در چهار سیکل خاص كه مانند منحني هاي 
سینوسي داراي فازهاي مثبت و منفي هستند، 
مي گذرد. هر دوره مدت زمان خاصي طول 
مي كشد و در طول زندگي به صورت دوره های 
به  را  دوره  هر  اگر  مي یابد.  ادامه  متناوب 
توابع  كنیم,  رسم  زمان  از  تابعي  صورت 
در  كه  آمد  خواهند  پدید  شکلي  سینوسي 
منفي  و  مثبت  پیك  نقطه  پریود  یك  طول 

خواهند داشت.  

دوره های بیوريتمولوژی
  

   هر یك از چرخه هاي چهارگانه بیوریتم 
مي كنند.   حركت  سینوسي  موج  اساس  بر 
دارد.   ناحیه  امواج سه  این  از  فركانس  هر 
است  انرژي  پر  یا  مثبت  ناحیه  اول  ناحیه 
كه در باالي نقطه صفر قرار دارد. هر یك 
از چرخه هایی كه در این ناحیه قرار دارند 
در مرحله شارژ است و قابلیت اعتماد دارد. 
ناحیه دوم ناحیه منفي و كم ارزش است كه 

در پایین نقطه صفر قرار دارد. 
در  ناحیه  این  در   ها  چرخه  از  هریك     
ناحیه  دارد.  قرار  یا ضعف  دشارژ  مرحله 
مرز  دقیقًا  كه  است  بحراني  نقطه  سوم 
ناحیه  از  گذر  مرحله  و  است  صفر  نقطه 
این  است.  بالعکس  یا  منفي  ناحیه  به  مثبت 
نقاط بسیار حساس هستند و در این روز ها 
این دوره  در  نیست.  قابل حدس  هیچ چیز 

فیزیکي,  رفتارهاي  و  خو  و  خلق  طبیعت، 
احساسي و ذهني انسان به طرز وحشیانه 
و افسار گسیخته اي تغییر مي كند كه نباید 
اعتبار زیادي براي آنها قائل شد. این مقاطع 

را "دوران بحرانی" مي نامند. 
اصوال دوره ها به صورت زیر تعریف مي شوند: 

1-دوره جسمی
زمان تناوب: 23 روز.

سرعت،  جسمانی،  قوای  سالمتی،   حوزه: 
طاقت،  قدرت،  مریضی،  برابر  در  مقاومت 
هماهنگي چشم و دست، مقاومت نسبت به 

درد.
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   این دوره بر جنبه هاي فیزیکي بدن تاثیر 
مي گذارد. در دوره مثبت این سیکل، شما 
در بهترین وضعیت هستید و از نظر فیزیکي 
در موضوعاتي كه از لحاظ قدرت و تحمل 
نیاز به كار دارند موفق می شوید. در ریتم 
كمتري  انرژي  شما  فیزیکال،  دوره  پاییني 
بودن  حال  سر  احساس  كمتر  و  دارید 
براي  مناسب  زمان  مثبت،  ناحیه  مي كنید. 
مقاومت  بدني،  سنگین  هاي  فعالیت  انجام 
در برابر سختي ها و بیماري ها، اشتیاق به 
ورزش، آمادگي براي سفر، جراحي، امور 

دندان پزشکي و... است.

2-دوره احساسی
زمان تناوب: 28 روز.

خالقیت  روانی،  سالمت  و  آگاهی  حوزه: 
رویاها،  احساسات،  هیجانات،  حوصله،   ،

مزاج، عواطف.
هیجانات،  كننده  تنظیم  سیکل  این     
مزاج،  ورویاها،  فانتزي  خلق,  احساسات، 
عواطف، خالقیت و واكنش هاست. در طي 
خالقیت،  احساس  شما  سیکل،  این  مثبت 
در  و  كنید  مي  بودن  صمیمانه  و  گرم 
دوره  طي  در  هستید.  بازتر  تان  روابط 
دارید،  به گوشه گیري  تمایل  بیشتر  منفي، 
همکاري كمتري می كنید و ممکن است خیلي 

تحریك پذیر و منفي باشید.
 

3-دوره فکری
زمان تناوب: 33 روز.

هوشیاری,  فرآیند،  تحلیل  و  منطق  حوزه: 
خالقیت, پذیرش و احترام.

كننده هوش، منطق، واكنش هاي  تنظیم     
گیري،  تصمیم  آگاهي،  ذهني_رواني، 
است.  حافظه  و  استدالل  قدرت،  قضاوت، 
توانایي هاي دوره شامل  به طور خالصه 
توانایي براي یادگیري، حافظه، تفکر، تحلیل 
منطقي و تصمیم گیري است. در دوره مثبت 
پاسخگویي  حداكثر  كه  رسد  مي  نظر  به 
در  دوره،  دراین  باشید.  داشته  را  عقالني 
و  ها  فرضیه  جدید،  عقاید  فهم  و  پذیرش 
باز هستید و بیشترین فعالیت و  روش ها 
دوره  در  دارید.  را  ذهني  و  فکري  نیروي 
منفي، برای گرفتن فرضیات و عقاید جدید 
به  آن  نشانه  عمده  كه  دارد  وجود  مشکل 
هم ریختگی، تهی اندیشی و حافظه ضعیف 

است.

4-دوره شهودی
زمان تناوب: 38 روز.

حوزه: فراست، كشف، مشاهده، قوه ادراك 
، بصیرت.

   از توانایي هاي این دوره غرایز و درك 

روحاني  هاي  توانایي  است.  ناخودآگاه 
دوره  در  باالست.  دوره  این  در  معنوي  و 
در  و  احساس  به  اطمینان  قابلیت  مثبت, 
دوره منفی، عدم قابلیت اطمینان به احساس 

وجود دارد. 
برای  متعددی  نمودارهای  و  روش ها     
نمونه هاي  دارد.  وجود  بیورریتم  تعیین 
عملي - كه در این مقاله به آنها نیز اشاره 
با  كه  است  آن  دهنده  نشان   - است  شده 
انسان،  فیزیولوژیك  رفتارهاي  شناختن 
"برنامه ریزي"  به نحوي  را  آنها  توان  مي 
به  سود  حداكثر  هزینه،  باحداقل  كه  كرد 
دست آید. بیوریتم با تعیین دوره ها، تعیین 
وظایفي كه به هر یك از این دوره ها وابسته 

هستند را تسهیل مي كند. 
واقعیت هاي جالبي هم در رابطه با بیوریتم 

كشف شده اند, از جمله:
به  ها  انسان  بدن  ریتم  میان  تفاوت     
به عبارت دیگر،  تاریخ تولد آنهاست.  دلیل 
هنگامي كه شما متولد شدید به دلیل عواملي 
همه چهار ریتم باال از نقطه خاصي حركت 
خود را آغاز و با گذشت سال ها به دلیل 
تفاوت در زمان پریود ریتم ها، منحني هاي 

بیوریتم با یکدیگر تداخل پیدا كردند.
با هم از صفر     همه منحني هاي بیوریتم 
شروع شده، هریك با تناوبي  "لحظه تولد" 
مشخص ادامه یافته و یك بار در اوایل سی 
سالگی و بار دیگر پس از21252 روز یعني 
نقطه مجدداً  این سه  در حدود 59 سالگي، 
را  یکدیگر  نقطه صفر  در  تولد  زمان  مانند 

قطع مي كنند. 
   دوره عقالنی از تداخل دو دوره روحی 
و فکری ایجاد مي شود و از الحاق این دو 
دوره توانایي براي دنبال كردن ارزش ها به 
تداخل  دوران شور حاصل  آید.  مي  دست 
دو دوره جسمی و روحی و نیرویي كه آنها 
را به هم ملحق مي كند بسیار قوي است. از 
این دوره توانایي براي عمل به دست مي آید. 
جسمی  دوره  دو  الحاق  از  تسلط  دوران 
كه  حالي  در  و  مي آید  دست  به  فکری  و 
اولیه را براي چیزها فراهم مي كند،  انرژي 
مي دهد.  تعهد  را  آن  تکمیل  قدرت  و  تسلط 
هنگامي كه دو سیکل در یك روز خط زمان 
ازاین  یکي  اگر  بخصوص  مي كنند،  قطع  را 
روز  آن  باشد،  جسمي  سیکل  سیکل،  دو 
"بحراني تر" است و اگر هر سه سیکل هم 
زمان و در یك روز خط زمان را قطع كنند، 
آن روز از اهمیت خاصي برخوردار بوده 
و "بسیاربحراني" است. به طور متوسط هر 

پنج روز یك بار، یك روز بحراني حادث مي 
شود. 

   یکی از ساده ترین روش های محاسبه 
به شرح  كه  فلیزاست  دكتر  بیوریتم روش 

ذیل انجام می شود:
   فرض كنید شما متولد تاریخ  1967/5/1  
و امروز مورخ  1977/5/2 است. كل تعداد 
روزهای گذرانیده شده از زمان تولد برابر 

با 3655 روزاست و بنابراین:
دوره جسمی: 3655 تقسیم بر 23 = 158 
روز با باقیمانده ای به میزان 21 روز =< 
نمودار جسمی در بیست و یکمین روز از 

دوره 23 روزه می باشد.
دوره احساسی: 3655 تقسیم بر 28 =130 

روزبا باقیمانده ای به میزان 15 روز=<
نموداراحساسی در پانزدهمین روز 

ازدوره  28 روزه می باشد.
دوره   فکری: 3655 تقسیم بر 33 =  110 

روز با باقیمانده ای به میزان 25 روز  =<  
نمودار فکری در بیست وپنجمین روز از 

دوره 33 روزه می باشد.
دوره  شهودی: 3655 تقسیم بر 38 = 96 
روز با باقیمانده ای به میزان 7 روز      =< 
 نمودار شهودی در هفتمین روز از دوره  

38 روزه می باشد.

های  نموداری سیکل  رسم  در صورت     
بیوریتم، می توان وضعیت قرارگیری را به 

خوبی بررسی كرد. 

   از محاسبات فوق می توان برای مقایسه 
ارتباط دو نفر نیز استفاده كرد. برای مثال، 
اگر دو نفر دارای تاریخ تولدی به تعداد14 
باشند،  احساسی  دوره  در  تفاوت  روز 
میزان انطباق احساسی آنها برابر با صفر 
مثبت  در سیکل  آنها  از  یکی  كه  مادامی  و 
و  است  منفی  در سیکل  دیگری  دارد  قرار 
بالعکس. اگر دو نفر دارای تاریخ تولدی به 
تعداد 7 یا 21 روز تفاوت در دوره احساسی 
باشند، میزان انطباق احساسی آنها برابر با 
50 درصد است. البته در نظر داشته باشید 
كه میزان انطباق باالی 25 درصد، در حیطه 
انطباق خوب قرار می گیرد. به همین ترتیب 
نیز  موارد  سایر  با  ارتباط  در  توان  می 
وضعیت دو نفر را از لحاظ جسمی، فکری 

یا شهودی مقایسه كرد.

با  ارتباط  در  عملی  مثال های  به  ذیل  در 
بیوریتمولوژی می پردازیم:

  
1 –برنامه ریزی سفر

زندگي  و  كار  به سبب  كه  كساني  بیشتر   
مجبور به تحمل پروازهاي طوالني شده اند، 
روز  دو سه  گیجی  و  خوابي  بي  خستگي، 
اول ورود خود را از یاد نبرده اند. این نوع 
مشهور و بر  خستگي، به "خستگي پرواز" 
این واقعیت استوار است كه وقتي انسان از 

منابع:

شرق به غرب مي رود كمتر دچار ناراحتي 
به  وقتي  شرق.  به  غرب  از  تا  شود  مي 
رادنبال  وخورشید  رویم  مي  غرب  سمت 
مي شود.  تر  طوالني  موقتًا  روز  كنیم،  مي 
از آنجا كه چرخه طبیعي زمان براي ساعت 
است  ساعت   25 افراد  بیشتر  بیولوژیکي 
،طوالني ترشدن روز، تحمل پذیرتر است تا 
كوتاه شدن آن "حركت از شرق به غرب". 
به این ترتیب، طریق ایده آل برای سفرهاي 
طوالني آن است كه انسان همیشه از شرق 
كه  طریقي  به  منتها  كند  مسافرت  غرب  به 
بپیماید؛ یعني  النهار را  هر روز یك نصف 
هر روز سفر دقیقًا مساوي با چرخه طبیعي 
تزریق  با  نیز  عمل  در  بشود.  ساعته   25
توان ازخستگي  هورمون هاي خاصي مي 

پرواز تا حد زیادي خالص شد.

2 – تعیین نوبت كاری پرسنل
مدیركارخانه اي كه 130 كارگر شیفت كار داشت، 
محققي را براي بررسي مسائل این كارگران كه 
اغلب از بي خوابي و ناراحتي هاي جسمي شکایت 
براساس یك  داشتند دعوت كرد. كارگران 
برنامه هفتگي كار مي كردند: یك هفته در 
یك  و  نوبت شب  در  هفته  یك  روز،  نوبت 
كار  نوبتي  چرخش  عصر.  نوبت  در  هفته 
در  هفته  یك  كارگران  انگار  كه  بود  چنان 
نیویورك، هفته دیگر در پاریس و پس ازآن 
به عبارت  به كاربودند.  توكیو مشغول  در 
در  مرتب  كارگران  كه  بود  آن  مثل  دیگر، 
حال پرواز از غرب به شرق هستند و این به 
منزله بدترین حاالت براي آهنگ بیولوژیك 
كرد  پیشنهاد  مذكور  محقق  بود.  آنها  بدن 
كه اوال نوبت كاري كارگران با استفاده از 
رجحان طبیعي بدن، به جلو تنظیم شود و 
ثانیًا هر نوبت سه هفته طول بکشد، چون 
اشخاص بیش از یك هفته براي خو گرفتن 
با  نیازدارند.  به یك وقت جغرافیایي جدید 
سالمت  تنها  نه  جدید،  ریزي  برنامه  این 
بلکه  شد  بهتر  مراتب  به  كارگران  جسمي 
كارایي آنان نیز تا 22 درصد افزایش یافت.

3- جلوگیري از سوانح كار
در  كه  است  داده  نشان  ها  بررسي     
دهه  80 میالدی، 70 درصد سوانح كارخانه 
های شیمیایی و مواد پاك كننده در ایاالت 
متحده، زماني رخ دادند كه ریتم هاي عوامل 
بیشتر  بوده اند.  بحراني  نقطه  در  انساني، 
بحران  یك  كه  مي دهند  رخ  زماني  حوادث 
دیگر،  ازسوی  باشد.  داشته  وجود  دوگانه 
شوروي  در  "ادسا"  بندر  اداري  سازمان 

اتحادیه  و  موسسات  بعضي  نیز  و  سابق 
هاي كارگري به بررسي اتفاقات و سوانحي 
كه در حین كار به وقوع می پیوست و عامل 

 Discovering Your Natural Ups and 
Downs ; Pauline C. Bartel

 Is this your Day?, copyright 1973
George S. Thommen

 Mathematical simulation and
 computer-aided statistical analysis
 of biological systems, Publisher:
Springer New York

 Secrets of Japanese Astrology, the
 Science of Kikagu, by Takeo Mori &
Dragan Milenkovic

 Treatise about the interior; the first
"medicine TCM book – "Nei – zin
www.bio-chart.com
www.gdvtec.com/Union/documen-
tos/scientific_research/Acupunture/
Oriental medicine and GDV.htm

انساني در آنها نقش بارزي داشت پرداختند 
متخصصان  و  گران  پژوهش  كمك  به  و 
دوساله  دوره  یك  در  ناگوار  پیشامدهاي 
كه  شد  معلوم  نهایتا  كردند.  رابررسی 
روز  با  رسیدگي  مورد  سوانح  درصد   56
بحراني مصدومین مربوطه مصادف بوده 
تصمیم  تحقیقات  این  به  توجه  با  است. 
قبیل  این  تا اوال كارگران را در  گرفته شد 
درمورد  ثانیا  كنندو  معاف  كار  از  روزها 
انجام كارهاي خطرناك - كه مستلزم دقت 
شوند  انتخاب  كارمنداني   - است  بیشتري 
كه بهترین مراحل دوران سه گانه ریتم كار 
و زندگي خود را طي مي كنند. با اجراي این 
طرح، اتفاقات ناگوار نیز به طرز چشمگیري 

كاهش یافتند.
مسابقات ورزشي، امتحانات و امور مربوط 

به عقد قراردادها و ...
یك  اگر  شد،  گفته  چه  آن  به  توجه  با     
باشد،  خودآگاه  بحراني  روزهاي  از  مدیر 
مي تواند برنامه تمرینات و یا كارهاي خود 
را به نحوي تنظیم كند كه ضریب خطا به 
حداقل رسانده شود. مدیران مي توانند در 
این قبیل روزها به امور مهمي مانند امضاء 
آگاهانه تري  نحو  به  مهم  قراردادهاي 
بپردازند و سعي كنند احتمال بروز حوادث 

ناگوار را تقلیل دهند.
كمك  شما  به  تان  بدن  بیوریتم  از  اطالع 
مي كند تا هنگامي كه در قسمت منفي دوره 
هاي  گیري  تصمیم  از  دارید،  قرار  عقالني 
جدي بپرهیزید و یا وقتي كه در دوره مثبت 
فیزیکي هستید به كارهاي عقب افتاده خود 
رسیدگي كنید. باید سعي شود كه آزمون ها 
فعالیت  كه  بازه اي  در  زندگی  مهم  وامور 
داده  قرار  است،  باالیي  سطح  در  ذهني 
در  كردن  صحبت  از  باید  همچنین  شوند. 
كه  هنگامي  احساسي،  مهم  مسایل  مورد 
نمودار حسي در وضعیت نا مطلوب وپایین 

قرار دارد اجتناب شود.
مورد  در  بیوریتمي  چرخه هاي  كاربرد  از 
كارگران و دیگر پرسنل سازماني نیز مي توان به 
توانایي  به  نیاز  كه  فعالیت هایي  واگذاري 
كه  زمان هایي  در  دارند،  بیشتري  بدني 
چرخه هاي جسمي آنان در وضعیت مطلوبي 
قرار دارد اشاره كرد. مدیران با بهره گیري 
گیري هاي  تصمیم  مي توانند  دانش  این  از 
كه  كنند  موكول  زمان هایي  به  را  خود 
چرخه ذهني آنها در ناحیه مثبت و حافظه 
در  تحلیل  و  تجزیه  براي  ذهن  توانایي  و 
این روزها در باالترین حد خود قرار دارد. 
كارمندان، كارگران و دیگر پرسنل سازماني 
نیز مي توانند با اطالع از دوره هاي ریتمیك 
خود، وظایف شان را به بهترین نحو ممکن 

به انجام برسانند.

-

-

-

-

-

-
-
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   چه در حال شروع شغل تازه ای باشید، چه 
شغل قبلی خود را ادامه دهید، شالوده های 
همیشه  موفقیت،  به  رسیدن  برای  اساسی 
یکسان هستند. موفقیت دارای خصوصیات 
منحصر به فردی است كه همواره شما را 

به سوی سطوح باالتر هدایت می كند. 
این خصوصیات چطور در  به راستی،  اما 
به  و  اندازند  افراد سایه می  زندگی شغلی 
را  یکسان  های  توانایی  با  فرد  دو  راحتی 
از یکدیگر جدا می كنند؟ چطور ممکن است 
فردی كه لیاقت و شایستگی كمتری دارد ، 
نسبت به فردی كه از تمام امتیازات علمی 
برخوردار است، بیشتر پیشرفت مي كند و 

مقام باالتری را از آن خود مي سازد؟
جزء  اتفاقاتی  چنین  می كنید  تصور  اگر 
محاالت هستند، بهتر است برای چند لحظه 
با  بار دیگر  خواندن را متوقف كنید و یك 
دقت بیشتری به آن فکر كنید. برای نمونه، 
به طور حتم حداقل می توانید یك نفر را پیدا 
كنید كه اخیراً به محل كار شما  آمده باشد 
آكادمیك  شهرت  نظر  از  كسی  شاید  كه 

اما خودتان دیدید  او برسد،  نتواند به پای 
توانایی هایش  بروز  به  قادر  متاسفانه  كه 
نیست و همیشه در این راه شکست می خورد. 
قابل  نقطه  به  علمی  نظرتوان  از  شما  اگر 
برابر  در  دارید  قصد  و  اید  رسیده  قبولی 
شان  مهارت های  و  توانایی ها  كه  افرادی 
باید  كنید،  اندام  است، عرض  باالتر  ازشما 
موفقیت  ناملموس  ویژگی های  روی  بر 
از  خود  پیشرفت  برای  و  كنید  باز  حساب 

آنها كمك بگیرید. 

• چشم انداز وسیع تر 
مورد  در  پیش  چندی  آید،  می  یادم     
گسترش مصرف یك نوع نرم افزار خاص 
ریز  برنامه  یك  با  كردن  صحبت  حال  در 
بودم.  همچنان كه او صرفًا تمام حواسش 
را به رمزهای عبور و.. معطوف كرده بود، 
من به این مسئله فکر می كردم كه چگونه 
می توانیم كاری كنیم كه هر چه زودتر آن 
را به بازار عرضه كرده و مردم را ترغیب 

به استفاده از آن نماییم. 

منبع: سایت تحلیلی MLMويژگیهای ناملموس موفقیت

زمانی كه به مشکالت خود نگاه می كنید، چه 
می بینید؟ )به ویژه در مواجهه با مشکالتی 
آیا  نیستند؟(  شدنی  حل  اول  نظر  در  كه 
سعی  یا  می شوید،  مضطرب  سرعت  به 
مفروضات  تمام  متن  در  را  آن  می كنید 
دیگر بگنجانید و ارزش واقعی آن را تخمین 

بزنید؟ 
واقعي  موفقیت  به  دارند  قصد  كه  كسانی 
دست پیدا كنند، باید توانایی تشخیص مسائل 
پراهمیت نسبت به انواع كم اهمیت تر را داشته 
باشند. تمركز كردن روی مشکالت حل نشدنی 
فقط شما را از اصل قضیه دور می كند. افراد 
موفق یاد گرفته اند كه كارهای خود را سر 
موقع انجام دهند و نقص های جزیی را در 

فرصت های آتی رفع كنند. 

• عالقه به شرکتي که درآن کار مي کنید
آن  در  حاضر  حال  در  كه  شركتی  آیا     
مشغول به كار هستید، برایتان ارزش دارد؟ 
منظور من نوعی حس مسئولیت پذیری و از 
كار  زمان  در  تنها  كه  است  گذشتگی  خود 

وجود  به  خانواده  و  دوستان  برای  كردن 
می آید؛ و یا مثاًل از آن نوع از خود گذشتگی 
كاری  اضافه  و  بایستید  دل  رضای  با  كه 

انجام دهید، برخوردارید؟ 
به عنوان یك مدیر، اگر به فرض من بدانم 
كه اعضای تیم برای موفقیت شركت اهمیت 
تالشی  هیچ  از  راه  این  در  و  هستند  قائل 
مضایقه نمی كنند، می توانم به آنها استقالل 
خودشان  پای  روی  تا  بدهم  بیشتری 
بایستند. در چنین شرایطی مطمئن می شوم 
كه حتی بدون سرپرستی و نظارت دائمی 
پیش  را  خود  كار  عادی  روال  آنها  من، 
گروهی  پیشرفت  جز  هدفی  و  می گیرند، 
گرایش ها  چنین  نمی پرورانند.  سر  در  را 
همواره  را  كارفرماها  تنها  نه  تمایالتی  و 
راضی نگه می دارد، بلکه كارمندان را نیز به 
پاداش های بزرگتر رهنمون  سمت دریافت 

می سازد.
 

• تحمل مجازات 
   یکی از درس های بزرگی كه باید در مورد 
گاه  هیچ  كه  است  این  بگیریم  یاد  موفقیت 
نسبت  كاری،  طوالنی تر  ساعات  خاطر  به 
نکنیم. شاید  پیدا  بدی  احساس  به سایرین 
نیازمند  مطلب  این  درك  نقطه  به  رسیدن 
زمان باشد، اما به نظر می رسد كه به عهده 
بیشتری  مسئولیت  بیشتر،  كارهای  گرفتن 
را نیز بر گردن شما می نهد. واكنش مثبت 
شما نسبت به مسئولیت های بزرگتر، جزئی 

از فرآیند رسیدن به موفقیت است. 
حجم  به  منفی  دید  با  معموال  افراد،  اغلب 
قصد  همیشه  و  می كنند  نگاه  كار  باالی 
دارند تا باالخره هر جور شده از سر و ته 
آن بزنند و مسئولیت های خود را به نحوی 
و  افراد ساعی  مقابل،  در  اما  دهند.  كاهش 
كوشا هر كاری را كه گروه اول از زیر آن 
در می روند به عهده می گیرند و عالوه بر 
اعالم  نیز  بیشتر  كارهای  انجام  برای  این، 

آمادگی می كنند. 
مقوله  در  اهمیت  پر  موارد  از  دیگر  یکی 
انتقاد ها و  از  این است كه  موفقیت شغلی 
همچنین از موانعی كه در میان راه، جلوی 
این  نشوید.  دلسرد  می شوند،  سبز  شما 
براي  ای  نشانه  عنوان  به  ها صرفا  گزینه 
هستند.  شما  بیشتر  كوشی  سخت  نمایش 
اند:  گفته  قدیم  از  دانید  می  كه  طور  همان 

" نابرده رنج، گنج میسر نخواهد شد". 
• مالكیت و توانايی پاسخگويی 

به نظر شما یك ماموریت شغلی چه معنایی 

آن  به  وظیفه  یك  عنوان  به  فقط  آیا  دارد؟ 
وافر  اشتیاق  و  عالقه  با  یا  می كنید؟  نگاه 
به دنبال تکمیل مسئولیت و ارائه نقش های 
جدید از خود هستید؟ واقعیت این است كه 
باید به كاری كه انجام می دهید، به عنوان 
اگر  كنید.  نگاه  وظیفه  یك  از  بیش  چیزی 
با در  بتوانید كارهای محوله را به دقت و 
نظر گرفتن تمام جزییات به پایان برسانید، 
خودتان را در موقعیتی می یابید كه در حال 
لذت بردن از حیطه جدید قدرت تان هستید. 
احساس مالکیت، عملکرد خاصی را در داخل 
به  باید  و  دهد  می  هدیه  افراد  به  شركت 
عنوان قلمرو اصلی توانایی های شما درآید. 
باید  می زند  از شما سر  لغزشی  كه  زمانی 
مسئولیت انجام آن را به عهده بگیرید، در 
صدد جبران آن برآیید و ترتیبی بدهید كه 

هیچ گاه تکرار نشود. 
تعهدات خود را، بدون توجه به كوچکی و 
بزرگی، مو به مو چك كنید. همین كارهای 
رتبه،  ترفیع  زمان  در  كه  هستند  كوچك 
ایجاد  كارمندان  میان  برتری  و  تفاوت 
مي كنند و تاثیر چشمگیری بر موفقیت افراد 

دارند.
 

• اعتماد به نفس 
   اگر ترس و دلهره به دل راه دهید، هیچ 
گاه نمی توانید یك رهبر خوب باشید. اعتماد 
به نفس تنها به این مطلب ختم نمی شود كه 
بدانید در چه زمانی باید صحبت كنید، بلکه 
باید بدانید چگونه می توانید با اتکا به منابع 
از  منطقی،  های  استدالل  و  موثق  و  معتبر 
خودتان و از جایگاه تان پشتیبانی و حمایت 
كنید. شما كه نمی خواهید یك رهبر ضعیف 
نماندن عریضه  خالی  برای  تنها  كه  باشید 

بحث و جدل می كند! 
بارها من كارمندان جوان را ترغیب كرده ام 
كه دیدگاه های خود را بیان كنند و یا هدایت 
بگیرند.  عهده  به  را  بحث  مورد  موضوع 
آنها  عقاید  نظرها و  برای  هر چند شخصا 
ارزش قائل هستم، اما باید یاد بگیرند كه با 
دلیل و مدرك و با اتکا به مستندات صحبت 

كنند. 
چه  باشد  موافق  شما  با  تان  رئیس  چه 
نباشد، صحبت كردن در مورد مسائلی كه 
با نظر شما در تضاد است، می تواند احترام 
را  تان  همکاران  همچنین  و  باالتر  مقامات 
نسبت به شما جلب كند. آنها در نهایت صلح 
و صفا متوجه می شوند، زمانی كه كاری 
درست انجام نشود، می توانند بر روی شما 

حساب باز كنند؛ چرا كه قادر هستید گله و 
شکایت ها را به صورت كاماًل منطقی مطرح 

كنید. 

• فرصت طلبی 
   كارمندانی كه پشت میز مي نشینند و به 
انتظار  و  می دهند  تکیه  شان  صندلی های 
شود،  آماده  آنها  برای  چیز  همه  تا  دارند 
پای  زیر  تا  كنند  صبر  قدر  آن  توانند  می 
شان علف سبز شود. زمانی كه یك فرصت 
شود،  می  روانه  شما  سوي  به  مناسب 
را  آن  به سرعت  و  بدانید  را  آن  قدر  باید 
بقاپید. منتظر نباشید ترفیع رتبه را دو دستی 
تقدیم تان كنند، به جای آن خودتان به دنبال 
كه  كنید  متقاعد  را  تان  بروید و رئیس  آن 
در  همچنین  هستید.  آن  به  رسیدن  تشنه 
باشید كه هیچ گاه شتاب زده،  نظر داشته 

گستاخانه و از روی تکبر عمل نکنید. 
اعمال،  طریق  از  را  خود  پروازی های  بلند 
بیان  اضافی  تالش  و  كارها،  انجام  كیفیت 
بلکه  نیست،  كافی  تنها  فقط خواستن  كنید. 
باید استحقاق اش را داشته باشید. كارها را 
برای رئیس تان آسان تر كنید و با به عهده 
گرفتن مسئولیت های اضافی شایستگی های 

خود را به معرض نمایش بگذارید. 
وظیفه  باشید،  داشته  خاطر  به  همیشه 
و  اوضاع  مراقب  كه  است  این  كارفرما 
احوال كار و تجارت باشد و خوشحالی و 
كه  كند  می  پیدا  معنا  زمانی  شما  كامیابی 
بتوانید بر روی حرفه او تاثیر گذار باشید. 
وجودتان  كه  كنید  جا  طوری  را  خودتان 
برای  همچنین  باشد.  حیاتی  شركت  برای 

رسیدن به آرزوهای تان تالش كنید. 

• تمرين اصول اساسی 
   موفقیت نیازمند گذر زمان و تالش است. 
خیلی  موفقیت  گاهی  كه  دانیم  می  ما  همه 
به  نسبت  می رسد،   بعضی ها  به  راحت تر 
دیگران. این ویژگی های غیر ملموس هستند 
كه انسان های موفق را به این نقطه رهنمون 

می سازند. 
این شالوده ها و اصول بنیادین زمانی كه 
تفاوت  توانند  می  برسند،  اجرا  مرحله  به 
فاحشی میان یك فرد متوسط و كسی كه 
با موفقیت، محل كار خود را منفجر می كند، 

به وجود آورند! 
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این خودرو از كیا پیکانتو هم ،كه كوچکترین 
مدل كیا در خط تولید اروپایي است، طول 
میلیمتر   3000 تنها  پاپ  دارد.  كوتاه تري 
خودروي  بعدي  مدل  به  )شبیه  دارد  طول 
بلند تر  درصد  ده  و   Scion iQ نفره  چهار 
نفره  دو  شهري  خودروي  فعلي  مدل  از 
صندلي  دو  داراي  حال  این  با  و   )Smart
براي دو سرنشین بزرگسال در جلو و یك 
صندلي تك نفره در عقب خودرو و بین دو 

صندلی جلو است. 
جزئیات  انتشار  امکان  است،  گفته  كیا 
با  همزمان  پاپ  خودروي  از  بیشتري 
پاریس  نمایشگاه  در  خودرو  این  معرفي 

وجود دارد.
شركت كیاموتورز در ادامه رسم همیشگي اش 
كه رونمایي از خودروهاي طراحي - محور 
در نمایشگاه هاي خودرو است، سي ام ماه 
با  را  رقبایش  دارد  قصد  امسال  سپتامبر 
ارائه خودروي مفهومي جدید الکتریکي اش 
در نمایشگاه خودروي پاریس غافلگیركند. 

 پاپ،  نماد درخشش نسل آينده کیاموتورز 

گردآوری و ترجمه: آتوسا كیازر-  سرپرست روابط عمومی
www.newcarnet.co.uk  www.reviews.cnet.com www.zercustoms.com  :منابع
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   شركت هیوندایي- كیاي كره جنوبي رقابت 
سازان  خودرو  بزرگترین  با  را  تنگاتنگي 
جهان در پیش گرفته است. این شركت به 
عنوان بخشی از خط تولید جدید برند كیا 
اندازي خواهد شد،  راه  كه در سال 2012 
اعالم كرده است كه یك خودروي مفهومي 
نمایشگاه  را در  نفره شهري  الکتریکي سه 

خودروي پاریس معرفي خواهد كرد .
پاپ به عنوان یك مدل مفهومي، خودرویي 
داراي   است؛  آالیندگي  بدون  و  الکتریکي 
كابیني با گنجایش سه سرنشین، شامل دو 

نفر در جلو و یك نفر در عقب. 
خودروي  امسال  طراحی  از  الهام  با  كیا 
مفهومي الکتریکي  كیا Ray كوپه مي گوید: 
مبتکرانه،  طراحي  پاپ،  مفهومي  خودروي 
زیبا و سبك مهیجي را در رده خودروهاي 

شهري با خود به همراه خواهد آورد.
تمامًا  سقف  پاپ،   ترسیمي  هاي  طرح  در 
شیشه اي پاناروما و درهاي مجزاي لوزي 
زیادي  هاي  چراغ  و  شود  مي  دیده  شکل 

داخل كابین آن به كار رفته است.
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علي اكبر كميلي

نصراهللا حريت 

ابراهيم احمدى - يعقوب نعمتى

اسماعيل آخوندى خضرآباد

حميد آرمضانى

اميرحسين الهياري 

محمدرضا تاسه 

احمد نادرى علمداردهى

عبدالغنى فقيه نصيرى

شركت بزرگ روشن 

مصطفي شاپوري

حبيب اله فرهادى فر

احرار يزد

آذربايجان شرقى

آذربايجان غربى

اصفهان

اصفهان

البرز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

خراسان جنوبى

خراسان رضوى

خوزستان

خوزستان

فارس

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

گيالن

مازندران

مازندران

مازندران

مركزي

همدان

يزد

تبريز

اروميه

اصفهان

كاشان

كرج

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

بيرجند

مشهد

اهواز

اهواز

شيراز

قزوين

قم

قم

كرمانشاه

رشت

سارى

چالوس

بابل

اراك

مالير

يزد

523

512

311

312

121

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

431

422

611

612

641

251

331

332

551

231

221

222

223

371

341

321

(0411) 3339890-1

(0441) 2354112

(0311) 6261181-4

(0361) 4242716

(0261) 4679259

(021) 22763992-6

(021) 66439991-4

(021) 44404664

(021) 88462505

(021) 66928821

(021) 77837300

(021) 33015060

(021) 77601840

(021) 22518246

(021) 22458715

(021) 88403723

(021) 77894648

(0561) 2237030-3

(0511) 7528811

(0611) 4479093-6

(0611) 3799414

(0711) 7302127-8

(0281) 2292553-4

(0251) 6704272     

(0251) 2914003

(0831) 8258741-2

(0131) 8833388

(0151) 3419245

(0191) 2252886

(0111) 3252020  

(0861) 2247106

(0851) 2248041-4

(0351) 8254024-5

(0411) 3339887

(0441) 2238992

(0311) 6252828

(0361) 4238202

(0261) 4679360

(021) 22584127

(021) 66932976

(021) 44419266

(021) 88474049

(021) 66902557

(021) 77820717

(021) 33015121

(021) 77536639

(021) 22309045

(021) 22458768

(021) 88418801

(021) 77807665

(0561) 2226590

(0511) 7528800

(0611) 4479097

(0611) 3799413

(0711) 7302116

(0281) 2292550

(0251) 6643440-2

(0251) 2928158

(0831) 8226130

(0131) 8827206

(0151) 3419243

(0191) 2250886

(0111) 3251919

(0861) 2230518

(0851) 2232231

(0351) 8253075

تبريز، ابتداي جاده زنجان (تهران)، مابين فلكه استاد شهريار
و خروجي دانشگاه آزاد اسالمي، كد پستي 5157978444

اروميه، خيابان شيخ شلتوت، مركز تجارى اروميه، روبروى نمايندگى
سايپا (شاكرى)، پالك 563، كدپستي 5714147187

اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل هوائي حسين آباد پالك 335،
كد پستي 16984-81759

اصفهان، كاشان، خيابان نطنز، نرسيده به ميدان بسيج
روبروى پارك نرگس، كد پستي 8717745743 
كرج، 45 مترى گلشهر، بلوار هوشيار، پالك 14،

كد پستي 3198777777

تهران، پاسداران، خيابان كالهدوز(دولت)، پالك 135،
كد پستي 1959916494

تهران، خيابان ستارخان، نرسيده به ميدان توحيد، نبش كوثر
دوم، پالك8، كد پستي 1457796413

تهران، بزرگراه اشرفي اصفهاني، 35 متري شهيد مخبري،
جنب آتش نشاني، پالك 7، كد پستي 1476785491

تهران، 45 متري رسالت، بين پل سيدخندان و اتوبان صياد
شيرازي، پالك 1320، كد پستي 1631693411

تهران، ميدان جمهوري، خيابان باستان جنوبى، خيابان دانشگاه
جنگ، پالك 299، 301، 303، كد پستي 1318883444

تهران، خيابان دماوند، مابين وحيديه و سبالن، روبروى ايستگاه
ارباب مهدى، پالك844، كد پستي 1733696743 

تهران، ميدان شهداء، خيابان هفده شهريور، بعد از پل آهنگ،
پالك 985و987، كد پستي 1773693116

تهران، خيابان شريعتى، پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز،
ايستگاه عوارضى، پالك 346، كد پستي 1564915587

تهران، پاسداران، انتهاى خيابان ساقدوش، بعد از ميدان
بنى هاشم، پالك 317، كد پستي 1665844141

تهران، خيابان بزرگراه ارتش (به سمت جاده لشكرك)، مابين
شهرك ميني سيتي و جنگلباني، پالك 5، كد پستي 1955755851

تهران، خيابان مطهري، بعد از چهارراه سهروردي،پالك79،
كد پستي 1567719641

تهران، ميدان رسالت، خيابان سلمان طرقي، نبش خيابان فرجام،
پالك 101،  كد پستي 1676743713

بيرجند، بلوار دانشگاه، مجتمع تجارى و كارگاهى هدايت،
پالك 1، كد پستي 9717919474

مشهد، انتهاى بلوار خيام، بلوار صدمترى، حدفاصل پمپ گاز و
ميدان خيام، جنب نمايندگى سايپا، كد پستي 9187813111

اهواز، سه راه خرمشهر، به سمت جاده خرمشهر، روبروي
كالنتري 19، كد پستي 6136935157

اهواز، بزرگراه ملت، بين خيابان عامرى ودانيال، پالك 1082
كد پستى 6164813545

شيراز، بلوار سلمان فارسي، نبش پمپ بنزين،
كد پستي 7145813151

قزوين، كيلومتر 3جاده قديم تهران، روبروى پمپ بنزين،
كد پستي 3416763317

قم، ابتداى جاده قديم تهران، بعد از پل دستغيب، انتهاى كوچه،
پالك 121، كد پستي 3718785461

قم، بلوار امين، جنب مدرسه شاهد، كد پستي 3713955446

كرمانشاه، خيابان اربابي، باالتر از مدرسه زنگنه،
كد پستي 6719617531

رشت، جاده الهيجان (بلوار امام رضا) مقابل ترمينال خط كناره،
پالك 20، كد پستي 4177817737

ساري، بلوار كشاورز، نرسيده به مهدشت، كوچه پاتريس،
كد پستي 4813637639

چالوس، بلوار امام رضا، يك كيلومتر بعد از پمپ بنزين شركت
نفت، كد پستي 4661766694

بابل، كمربندي اميركال، جنب پمپ بنزين، كد پستي 4731659439

اراك، خيابان شريعتي، بين فرمانداري و پمپ بنزين، نمايشگاه
اتومبيل شاپوري، پالك  74، كد پستي 3813144738

مالير، بلوار بعثت، ميدان نيروي انتظامي، روبروى مسجد،
كد پستي 6571789949

يزد، بلوار دانشجو، سه راه تعاون، كوچه تعاون،
كد پستي 8916713395

فهرست عامليتهاي مجاز تحت پوشش شركت اطلس خودرو از تاريخ 1389/07/01
(AKC-FR094/V00)
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