


یکی از مهم ترین قوانین دنیای تجارت، مفهومی با عنوان »برند مسئول« 
است. طبق قانون برند مسئول، برندهایی که به استانداردی از شهرت، 
محبوبیت و جلب اعتماد مشتریان رسیده اند و گستره ی شناسایی آنها، 
از ملیت، قوم و زبان فراتر رفته اســت، مسئولیت هایی بر عهده ی آنها 

گذاشته می شود که فراتر از مبادله ی مستقیم با مشتریان است.
به بیانی دیگر، بازدهی این شرکت ها و سود آوریشان، باید برای عامه ی 
مردم منفعت هایی را در بر داشته باشد. گستره ی وظایف برند مسئول، 
از حضور در پروژه های عام المنفعه گرفته تا تعهدات انسانی و اجتماعی 

نسبت به مردم سراسر جهان، بسیار متنوع است.
اما توجه به محیط زیست و عمل به گونه ای که به اکوسیستم کم ترین 
آســیب ممکن وارد شود، یکی از مهم ترین تعهدات مسئوالنه ای است 
کــه برندهای مطرح آن را بر عهده می گیرند؛ به خصوص صنایعی که 

نحوه ی عملکردشان با حفظ محیط زیست ارتباط تنگاتنگ دارد.
توجه به این مهم، از نقطه ی صفر آغاز تولید گرفته تا تعبیه ی کارکرد 
ســازگار با محیط زیســت در محصول نهایی، چیزی اســت که در 
برنامه ریزی های این شرکت باید خودش را نشان دهد. این دقیقاً همان 
رویکردی اســت که مدیران ارشــد کیاموتورز در یکایک زنجیره های 
تولید محصوالتشان مد نظر دارند، تا یکی از مهم ترین وظایف یک برند 

مسئول یعنی توجه به محیط زیست را بازتاب دهند.
اســتفاده از مواد سازگار با محیط زیســت و اعمال استانداردهایی بر 
فرآیند تولید خودروها در خط تولید کارخانه ها، به نحوی که کم ترین 
پسماند و آالینده را به طبیعت تحمیل کند، و هم چنین لحاظ کردن 
معیارهای فنی دقیقی برای اســتفاده ی بهینه از ســوخت در موتور 
خودروهای کیا، مواردی است که هر کدام با جزئیات برنامه ریزی شده 

در کیاموتورز در نظر گرفته شده اند. 
دارا بودن معیار اســتفاده از اســتاندارد یورو5 بــه عنوان جدیدترین 
استاندارد آالیندگی اروپا، که میزان بیشینه ی مجاز برای انتشارگازهای 
آالینــده ی خودروهــای نو را، تعریــف می کند در اغلــب مدل های 

محصوالت کیا اعمال شده است.
 ،)NOx( گفتنی اســت این اســتاندارد، انتشار اکســیدهای نیتروژن
 ،)NMHC( هیدروکربن هــای بدون متــان ،)THC( هیدروکربن هــا

مونوکسید کربن )CO( و ذرات معلق )PM( را در بر دارد.
از ایــن رو کیاموتورز، جزء برندهایی اســت که یکــی از موفق ترین 
رویکردهای توجه به محیط زیست را در کارنامه ی خود دارد و مخاطب 
خود را نه فقط مشــتریان، بلکه مردم سراسر جهان قرار داده است تا 
بتواند در حفظ هوایی پاک و محیط زیستی عاری از آلودگی برای آنها 

نقش داشته باشد.
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  GT4 Stinger رونمایی کیا از مدل مفهومی
در نمایشگاه خودرو دیترویت  

 Kia GT4 Stinger کیا، خودروســاز کره ای از تیزر جدید خودروی مفهومی خود موســوم به
رونمایی کرد. انتظار می رود این مدل مفهومی در نمایشگاه خودروی دیترویت ۲۰۱۴ در ۱۳ ماه 
ژانویه به نمایش درآید. این خودرو، محورعقب دارای سیستم جدید سواری ۲+۲ نیز است. در زیر 
هود )کاپوت( این خودرو، یک موتور توربوشارژ ۲,۰ لیتری با قدرت پیشرانه ی ۳۱5 اسب بخاری 

تعبیه شده که به احتمال زیاد برای رقابت با رقبا برنامه ریزی شده است.
ســازنده در این باره اعالم داشته اســت که خودروی مذکور با هدف ارائه ی لذت فوق العاده در 
رانندگی خواه در جاده و خواه در سایر مسیرها طراحی شده است. از جمله جزئیات طراحی این 
خودرو می توان به چراغ های جلو LED  عمودی به همراه فیبر کربن در شکاف جلو و چرخ های 
۲۰ اینچی اشــاره کرد. فیبرکربن کامپوزیتی اســت که از الیاف بسیار نازک و از اتم های کربن 
تشکیل یافته است که دارای وزن سبک و مقاومت باالیی هستند. به همین دلیل فیبر کربن در 

حال حاضر بهترین گزینه برای استفاده در بدنه خودروها و هواپیماها است. 

کیاکادنزای 2014 
عنوان خودروی بین المللی سال را از آن خود کرد

مجله ی جاده و ســفر )Road & Travel(، کیاکادنزای ۲۰۱۴ را به عنوان خودروی بین المللی 
سال )ICOTY( در نمایشــگاه خودروی بین المللی آمریکای شمالی )NAIAS( که در دیترویت 
برگزار شد، معرفی کرد. طراحی شگفت انگیز کیاکادنزای کامال جدید، در ترکیب با امکانات عالی 
و تاثیرگذار، برند کیا را به ســمت تبدیل شدن به یکی از برترین ها در بخش سدان سوق داده و 
جایزه ی  ICOTY را نیز به فهرســت بلند باالی جوایزی که کادنزا از زمان عرضه به بازار در اوایل 
سال ۲۰۱۳ درو کرده است، افزوده است. این جایزه، دومین موفقیت پی در پی کیاست که بعد از 
کسب جایزه ی ICOTY توسط سدان سایز متوسط اپتیما ۲۰۱۳ در سال گذشته، به دست آمده 
است. مایکل اسپراگو Michael Sprague، معاون اجرایی بازاریابی و ارتباطات کیاموتورز آمریکا، 
گفت: »امسال بیستمین سال حضور کیا در بازارهای آمریکاست و اکنون کیا به عنوان شرکتی 
با قدم های جسورانه، شناخته شده است. کادنزای ۲۰۱۴ یک جهش رو به جلوی دیگر برای این 
برند است و مشتریان جدید و بیشتری را برای این شرکت به ارمغان می آورد؛ افرادی که پیش از 

این هرگز به سمت کیا گام برنداشته بودند«. 
وی ادامه داد: »کســب جایزه ی معتبر ICOTY طی دو ســال متوالی، شاخص واضح و مبرهنی 
است مبنی بر این که محصوالت ما همچنان کار ارائه ی تعادل در طراحی، امکانات و ارزش را در 
سطحی جهانی برای خریداران فهیم امروزی ادامه می دهند.« شایان ذکر است مجله ی جاده و 
سفر، هر ساله دو جایزه ی سال را معرفی می کند؛ یکی جایزه ی خودرو و دیگری کامیون سال. این 
جوایز عالوه بر ویژگی های محصول نظیر سبک، راحتی و عملکرد، در عین حال چگونگی ارتباط 
عاطفی برند با مشــتریانش را از طریق تالش های بازاریابی مد نظر قرار می دهد. برندگان توسط 
هیأت داوران ICOTY انتخاب می شــوند که متشکل از روزنامه نگاران  خودرویی بنام از نشریات 
معتبری چون راهنمای مصرف کنندگان خودرو )Consumer Guide Automotive(، مجله ی 

جاده و خودرو است. 
کورتنی کالدول Courtney Caldwell ســردبیر مجله ی جاده و ســفر، اظهار می کند:»کسب 
رتبه ی نخست کیا کادنزا در این مقوله دالیل مختلفی دارد؛ از جمله تالش قابل توجه کیا برای 
ورود بــه مقوله ی رده خودروهای لوکس. به طور کلی این خودرو، زیبا و مقرون به صرفه بوده و 
سبک و عملکردی مجلل و سطح باال را ارائه می دهد. ما ارتقاء کیا را از سطحی معمولی به سطحی 

باور نکردنی تحسین می کنیم!«
جایزه ی ICOTY آخرین جایزه از سلسله جوایزی است که کادنزای ۲۰۱۴ از آن خود کرده است. 
تنها چند ماه پیش بود که کادنزا رتبه ی نخست تست ارزیابی سدان فول سایز مجله ی Trend را 

کسب کرده و وارد فهرست کوتاه خودروی سال آمریکای شمالی در سال ۲۰۱۴ شد.

2/7 درصد افزایش فروش خارجی 
شرکت کیاموتورز در سال 2013 

شرکت کیا موتورز، آمار فروش جهانی ساالنه ی خود در سال ۲۰۱۳ شامل فروش صادراتی، 
فــروش داخلی و فــروش کارخانه های خارج از کشــور را اعالم کرد. ایــن آمار مربوط به 
خودروهای ســواری، خودروهای تفریحــی )RVs( و خودروهای تجاری اســت که رکورد 
فروشــی معادل ۲,7۴6,6۴۳ دستگاه را ثبت کرده اند. این آمار، رشد ساالنه ای معادل ۱/۴ 
درصد را نســبت به ســال ۲۰۱۲ نشــان می دهد. فروش خودروهای کیا در تمام بازارهای 

خارجی با ۲/7 درصد افزایش، در مقایسه با سال گذشته به ۲,۲88,6۴۳ دستگاه رسید.
در ســال ۲۰۱۳، کیا یک افزایش ســاالنه ی ۱۲/7 درصــدی )577,۳86( در چین، ۳/۴ 
درصــدی در اروپا )59۰,۲۱۰( همراه با یک افزایش مثبت ۰/8 درصدی )5۱۳,۴۱9( را در 

بازارهای عمومی تجربه کرده است. 
پرفروش ترین مدل کیا در بازارهای خارجی در ســال ۲۰۱۳، ریو کالس B ) با نام K2 در 
چین( با فروش ۴7۰,766 دســتگاه بود. CUV جمع و جور اســپورتیج با فروش ۳89,698 
دســتگاه، رتبه ی دوم را به خود اختصاص داده بود. در حالی که ســراتوی کالس C، اپتیما 

ســدان کالس D و CUV ســایز متوســط ســورنتو، به ترتیب با ۳76,۳۲۲، ۲55,۳8۳ و 
۲۰۰,89۱ دستگاه در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 

 افتخار آفرینی پیاپی اطلس خودرو در 
 TÜVNord پنجمین دوره ی ممیزي خارجي شرکت

شرکت اطلس خودرو، پنجمین دوره ی ممیزي خارجي سالیانه ی شرکت TuvNord آلمان را در 
دیماه سال ۱۳9۲، با موفقیت پشت سر گذاشت. 

 علي رغم ممیزي بســیار ســخت گیرانه که توســط دو تن از ســرممیزان مطرح شــرکت
TuvNord انجام شــد، شــرکت اطلس خودرو، این بار نیز توانســت بدون هیچ گونه عدم 

انطباقي از این ممیزي ســربلند بیرون آید. بدون شک کسب این موفقیت حاصل همکاري 
کلیه ی کارکنان شرکت اطلس خودرو است. امید است با کمک و یاري شما همکاران گرامي، 
شــرکت اطلس خودرو در کلیه ی ممیزي ها، ارزیابي ها و بازرســي ها، همچنان با موفقیت و 
اقتدار، شــاهد اســتمرار درخشــش مدیریت و کارکنان توانمند خود باشد. این ممیزي به 
منظور کســب اطمینان از  استقرار و نگهداري سیســتم هاي مدیریت یکپارچه با دامنه ی 

کاربرد استانداردهاي ISO9001:2008 و ISO10002:2004 برگزار گردید.
 شــایان ذکر است شرکت اطلس خودرو در سال ۱۳88موفق به پیاده سازي سیستم مدیریت 
یکپارچه و اخذ گواهینامه هاي این سیستم از شرکت TuvNord آلمان شد، در این راستا در 
دو ســال پیاپي 89 و 9۰، دو ممیزي مراقبتي جهت اطمینان از استقرار سیستم توسط این 
شرکت آلمانی انجام شد. پس از پایان دوره ی سه ساله ی اعتبار گواهینامه در سال ۱۳9۱، ممیزي 
تکرار صدور گواهینامه انجام شد و شرکت اطلس خودرو توانست براي دومین بار پیاپي با موفقیت 

گواهینامه هاي سیســتم مدیریت یکپارچه  را با اعتبار سه ساله و منوط به برگزاري دو ممیزي 
مراقبتي طي دو ســال آتي کسب کند. در این راســتا در دي ماه سال 9۲ اولین دوره ی ممیزي 

مراقبتي دوره سه سال دوم برگزار شد. 

  توسعه ی مسیرهاي سرویس رفت و آمد کارکنان 
در راستاي بهبود امنیت و افزایش رفاه همكاران

ســرویس رفت و آمد کارکنان مجموعه خودرویي در مســیر اسالمشــهر از روز چهارشنبه 
9۲/۱۰/۱8 فعالیت خود را آغاز کرد. این ســرویس، پنجمین مســیر از مجموعه مسیرهاي 
رفت و آمد کارکنان اطلس خودرو اســت که در سال هاي گذشته توسط واحد منابع انساني و 
توسعه ی سیستم شرکت اطلس خودرو و با هماهنگي واحد مالي و اداري راه اندازي شده است. 
این کار یک اقدام اصالحي در راستاي افزایش میزان امنیت و هم چنین رفاه همکاران مجموعه 
خودرویي است که با حمایت های بي دریغ و همیشگي ریاست محترم گروه خودرویي، معاونت 
محترم مالي و پشتیباني و معاونت محترم منابع انساني و توسعه ی سیستم انجام شده است. 
 گفتنی است پیش از این در همین راستا، سرویس هاي رفت و آمد در چهار مسیر تهران، کرج 

)فردیس(، کرج )گلشهر( و اندیشه بهره برداري شده بود.  
از جملــه اقدامات اجرایي همکاران بــرای حفظ و بهبود این خدمــت، انتخاب »نماینده ی 
سرویس« از هر مسیر و معرفي آنها به سرپرستان واحدهاي اداري شرکت هاي خودرویي است.

 این نمایندگان به عنوان رابط اداري فعالیت نموده و نیازهاي کارکنان و اشــکاالت احتمالي 
را به سرپرســتان اداري انتقال مي دهند. بدین ترتیب سرپرست اداري در هر شرکت پي گیر 

مشــکالت و درخواســت هاي احتمالي کارکنان خواهد بود. واحد توسعه ی سیستم شرکت 
اطلس خودرو امیدوار است این اقدام در راستاي اقدامات جانبي واحد توسعه ی سیستم، مورد 

رضایت همکاران محترم قرار گرفته باشد. 

هوای پاک خریدنی نیست، آفریدنی است
۲9 دی ماه در تقویم ایرانی، به نام »روز هوای پاک« نام گذاری شــده است. هدف از تعیین این 
مناسبت به عنوان روز ملی هوای پاک، این بوده است که میان اقشار مختلف جامعه نسبت به این 
مسئله حساسیت به وجود آید. از آنجایی که کلید اصلی کاهش آلودگی هوا، مشارکت مردمی 
و در گروی افزایش تالش اقشار مختلف است، این روز می تواند عامل مهمی در ایجاد مشارکت 

و مساعی عمومی باشد. شرکت اطلس خودرو، در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی خود به 
عنوان یک شرکت مسئول و متعهد در حفاظت از محیط زیست، در روز هوای پاک، کمپینی با 
عنوان »من در روز هوای پاک ماشین نمی یارم« را برگزار کرد. در این رویداد، سه راهکار مناسب 
برای کارمندان و همکاران اطلس خودرو جهت کاهش میزان خودروهای شخصی و تردد آنها در 

سطح شهر، در نظر گرفته شده بود. 
با توجه به این که حجم ســنگین ترافیک، افزایش آلودگی هوا و مصرف سوخت از نتایج تردد 
بیش از اندازه ی خودروهای تک سرنشــین کالنشهرهاست، یکی از راهکارهای ارائه شده در این 
کمپین، استفاده ی مشارکتی از خودرو )Car pooling( بود؛ به این معنا که همکاران هم مسیر 
برای رفت و آمد به محل کار، به نوبت از اتومبیل یکدیگر استفاده کنند. راهکار دوم استفاده از 
وســایل حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بود؛ این روش عالوه بر کاهش هزینه های شخصی و 
صرفه جویی در مصرف سوخت، کمک زیادی به بهبود ترافیک و پاکیزگی هوای شهر می کند. در 
این راستا شرکت اطلس خودرو، جهت آسایش کارمندان خود، در ایستگاه چیتگر سرویس های 

ویژه ای را برای انتقال افراد به شرکت، مستقر کرده بود.
دوچرخه ســواری یکی دیگر از راه هایی اســت که تا میزان باالیی، از شدت یافتن آلودگی هوا 
پیش گیــری می کند. این کار، عالوه بر کاهش آلودگی هوا، باعث تندرســتی و صرفه جویی در 
مصرف سوخت نیز خواهد شد. در همین راستا واحد بازاریابی، محل اختصاصی پارک دوچرخه 
در محوطه ی شرکت را به عنوان سومین راهکار کمپین »روز هوای پاک ماشین نمی یارم« برای 

افرادی که از دوچرخه استفاده می کنند، در نظر گرفته بود. 
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



اهمیت کاهش وابستگی به ارائه ی خدمات 
از سـوی دولت و پررنگ شدن نقش مـردم

تاکید وزاری هیأت دولت در بازدید از بیمارستان مهدی کلینیک؛

 وزیر بهداشت و درمان:
»قطعًا رفاهی كه جامعه می تواند 

برای هم نوعانش ایجاد كند، 
بسیار بیشتر از رفاهی است كه 

دولت قادر خواهد بود تا برای 
مردم فراهم آورد«

سی ام آذر ماه سال جاری دکتر هاشمی، وزیر بهداشت و دکتر 
آخوندی، وزیر راه و شهرســازی، به همراه جمعی از اعضای 
هیأت دولت و مسئوالن کشــور، از روند ساخت بیمارستان 
مهدی کلینیــک بازدید کردند؛ این بیمارســتان به وصیت 

مرحوم حاج سید محمد گرامی در دست ساخت است.
دکتر جعفریان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، به همراه 
معاونان و مسئوالن وزارتخانه های بهداشت و راه و شهرسازی 
و دانشــگاه علوم پزشــکی تهران، از دیگــر بازدیدکنندگان 
پروژه ی در حال ساخت بیمارستان مهدی کلینیک بودند که 
با خانواده ی گرامی به عنوان مؤسســان این پروژه، همراهی 

کردند. 

 وزیر راه و شهرسازی: 
اميــد اســت از ميزان وابســتگی بــه ارائه ی 

خدمات از سوی دولت کاسته شود

عبــاس آخوندی، وزیر راه و شهرســازی، ضمــن بازدید از 
پروژه ی مهدی کلینیک، با اشــاره به اهمیت مشارکت مردم 

در بخش هــای عمرانی بــه خصوص در حوزه ی ســالمت، 
گفت:»دولت در شرایط بسیار ســخت و تنگنای اعتباری و 
بودجــه ای قرار گرفته و تمام اندیشــه ی دولت تدبیر و امید 
بر آن است که از میزان وابستگی به ارائه ی خدمات از سوی 

دولت کاسته شود.«
وی افزود: »ما در تالشــیم تا راه را برای مشــارکت هر چه 
بیشــتر مردم در پروژه های عمرانی باز کنیــم و این پروژه، 
الگــوی خوبی از حضور خیرخواهانــه ی بخش خصوصی در 

عمران کشور است.«
دکتر آخوندی، وزیر راه و شهرســازی، با اظهار خرسندی از 
حضور در جمع خیرین گفت:»خانــواده ی مرحوم گرامی با 
نیت قرب الهی دســت به چنین کار بزرگی زده اند و قطعاً از 
خداوند پاداش خــود را دریافت خواهند نمود؛ ولی ما نیز به 

سهم خود از این خانواده تشکر و قدردانی می کنیم.«

 وزیر بهداشت و درمان: 
دولت بدون ياری مردم قادر به حل مشــکالت 

عديده ی آنها نيست

دکتــر قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشــت و درمــان، نیز 
گفت:»این دولت مصمم اســت تا به کمک مردم مشکالت 
کشــور را حل کند؛ چرا دولت بدون یاری مردم قادر به حل 

مشکالت عدیده ی آنها نیست.«
وی تاکیــد کرد:»قطعاً رفاهــی که جامعــه می تواند برای 
هم نوعانش ایجاد کند، بسیار بیشتر از رفاهی است که دولت 

قادر خواهد بود تا برای مردم فراهم آورد.«
دکتر قاضی زاده هاشــمی، وزیر بهداشــت و درمان، ضمن 
تشــکر از خیرین محترم و مهندســانی که در ساخت این 
پروژه کمک رسانی می کنند، تصریح کرد:»حمایت از چنین 
مجموعه هایی موجب مباهات دولت تدبیر و امید اســت. به 
روح مرحوم حاج ســید محمد گرامی بــه خاطر این میراث 
ارزشمند و هم چنین برای فرزندان گرانقدرش که جهت رفاه 
حــال مردم در تالش اند، مراتب ســپاس و تبریکات خود را 

ارزانی می داریم.«

 دكتر طالیی: 
مهدی کلينک پروژه ای نادر در طول زمان

دکتر طالیی، قائم مقام مؤسســه ی خیریه ی یاوران مهدی 
موعود، پروژه ی مهدی کلینیک را یک پروژه ی قرنی دانست 
و گفت:»این گونه پروژه ها به  لحاظ وسعت       و کیفیت، به ندرت 
تعریف می شوند و شــاید بتوان گفت  در کشورهای در حال 
توســعه، این اتفاق هر صد سال یک بار اتفاق می افتد. از این 
حیث مهدی کلینیک، در شرایطی  استثنایی مراحل ساخت 

خود را ادامه می دهد.«
طالیی، با اعالم این که هم گامی با تعهدات دولت جدید نسبت 
به توســعه و عمران کشور، از دســتاوردهای مهم این پروژه 
با همت خانواده گرامی اســت، تصریح کــرد: »این پروژه به 
عنــوان یک میراث ارزنده، در دولت تدبیر و امید در  دســت 
ســاخت است  و  با توجه به روند پیشــرفت پروژه، در همین 
دولت نیز مهیای خدمت رســانی به ملت بزرگ ایران خواهد 

شد؛ از این رو باید از جمله مهم ترین اولویت های عمرانی این 
دوره محسوب گردد.«

 سید مهدی گرامی: 
مــردم بايــد در ســاخت بيمارســتانی که جان 

هزاران تن را نجات خواهد داد، سهيم شوند

سید مهدی گرامی، رئیس کل گروه اقتصادی گرامی، ضمن 
خوش آمد گویی به وزرای بهداشــت و راه و شهرســازی، به 
نیت خیر خواهانه ی این پروژه اشاره کرد و گفت:»از آنجا که 
ماهیت این پروژه، توفیق خدمت رسانی به خلق بوده، همین 
باعث شده است تا حمایت الهی را در همه ی مراحل ساخت 
ایــن پروژه حس کنیم.« وی هم چنین افزود:»این پروژه یک 
پروژه ی ملی است و تنها به خانواده ی گرامی تعلق ندارد، بلکه 
متعلق به همه ی مردم است.« گرامی با اشاره به ویژگی های 
فنی و پیشرفته ی این بیمارستان، تاکید کرد:»امیدوار هستیم 
مردم در ســاخت بیمارســتانی که جان هزاران تن را نجات 

خواهد داد، سهیم شوند.«

 ناظر پروژه ی بیمارستان مهدی كلینیك: 
بهره برداری کامل در نيمه ی دوم سال 95 

دکتر حســینی، نماینده ی مشــاوره ی گروه چهــار و ناظر 
پروژه ی ساخت بیمارستان 8۰۰ تختخوابی  مهدی کلینیک، 

در خصوص پیشــرفت پروژه، توضیحاتی را به وزرای دولت و 
مسئوالن حاضر ارائه کرد و با اشاره به این که این بیمارستان 
در زمینی به مساحت بیش از ۲7 هزار و زیربنای بالغ بر ۱۰7 
هزار مترمربع در حال ســاخت اســت، گفت:»حجم اسکلت 
پــروژه ی مهدی کلینیک، تا نوروز ســال 9۳ به میزانی بالغ 
بر ۱۴ هزار تُن خواهد رســید و اورژانس بیمارســتان نیز در 

مساحتی بالغ بر ۴7۰۰ مترمربع ساخته خواهد شد.«
وی خبر داد:»این پروژه به طور کامل در نیمه ی دوم سال 95 

آماده ی بهره برداری خواهد بود.« 
حسینی افزود:»با توجه به محل جغرافیایی و تردد خودروها 
در مجموعــه بیمارســتانی امــام خمینی)ره(، بــرای این 
بیمارســتان پارکینگی با ظرفیت ۳۰۰۰ دستگاه خودرو، در 

دست احداث است.«
دکتر حســینی، با اشاره به نوآوری های خاص که در طراحی 
سازه ی این پروژه به کار رفته است، از مقاوم سازی ساختمان 

و تجهیز آن در برابر زلزله و آتش سوزی خبر داد.
گفتنی است بیمارســتان 8۰۰ تختخوابی مهدی کلینیک، 
هدیه ی مرحوم حاج ســید محمد گرامی و فرزندان متعهد 
ایشان به دانشگاه علوم پزشکی تهران است که از سال گذشته 
در زمینی به مســاحت ۲7 هزار مترمربع در ضلع شــمالی 
میدان توحید، ابتدای باقرخان، جنب مجتمع بیمارستانی امام 
خمینی)ره(، در حال ساخت است و مرحله ی اسکلت سازی 

آن تا امروز 7۰ درصد پیشرفت داشته است.

نویسنده:
سميه سعادتی
سمــت:

کارشناس 
روابط عمومی
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



مراســم شب يلدا ، در آخرين شامگاه پاييزي ســال 92 ، در شركت اطلس خودرو، با ميزباني واحد 
قطعات يدكي و با دعوت از مديران و حضور سرپرســتان و كاركنان اين شــركت در محفلي صميمي 
برگزار شــد. در اين مراسم به پاسداشت ارزش هاي ملي و آييني مردمان ايران زمين، تعدادي از 
حاضرين به تبيين فلسفه شب يلدا و يادآوري خاطرات زيبايي از اين مراسم پرداختند. سپس همراه 
با پخش چند قطعه موســيقي سنتي، صندوقچه اي از اشــعار لسان الغيب، در دسترس حضار قرار 

گرفت تا به عنوان هديه و يادگاري زيبا از اين محفل دوستانه، فالي به همراه برده باشند.
در نهايت با ميوه ها و تنقالتي كه از گذشته در سفره يلداي ايرانيان به وفور يافت مي شده است، از 
مهمانان عزيز پذيرايي شد و سپس در فضايي آكنده از مهر و دوستي ، عكسي به يادگار گرفته شد تا 

به آلبوم خاطرات ماندگار همكاران اطلس خودرو اضافه شود.
آنچه در پي مي آيد يادداشتي است كه مسعود مهدی زاده يكي از همكاران واحد قطعات از فضاي 

صميمي اين مراسم به رشته تحرير درآورده است:

واپســین دقایــق از آخرین غروب پاییــز 9۲ چه تجربه اي 
مي توانســت بهتر از این باشــد که بنشــیني کنار بهترین 
دوستانت و چند قدم مانده به شروع طوالني ترین شب سال، 
بــا تمام وجود حس کني که آدم هاي دور و برت هیچ فرقي 
با خانواده ات ندارند، این دوســتان خوب، امتحان همراهي و 
یکرنگي را به خوبي پس داده اند، بارها برایشان در و دل کرده 
اي  و سنگ صبورت بوده اند، بارها یاریت کرده اند و کنارت 
بوده اند تا موفق شــوي، جشن بگیري و چشم اندازي که از 

آینده داري، هر روز روشن تر از پیش باشد.
در مراســمي که یکي از همکاران هنرمند، ســفره پر برکت 
آن را به زیباترین شــکل ممکن آراســته بود و خوشنویسي 
زیباي عزیزي دیگر چشــم ها را نــوازش مي داد، من هم با 
روایت داستاني کوتاه سهم کوچکي در قوام سنت ها داشتم 
و از این بابت بسیار خوشــحالم. موضوع قصه اي که نوشته 
بودم چیزي نبود جز اشاره به تقدیر شایسته و بایسته الهي، 
از چیرگي روشــني بر تاریکي، از امید به آینده گفتم و این 
طنین دلنشــین موســیقي اصیل ایراني بود که همراهي ام 
مي کرد، فکر مي کنم تا انــدازه اي فارغ از هیاهوي زندگي 
روزمره، ذهن ها رفت به سمت خاطرات گذشته، به تکاپوي 

بازار آجیل فروش ها در آستانه شب یلدا، به شیطنت ها و بگو 
و بخندهاي بچه ها زیر کرسي گرم خانه مادربزرگ...

واقعا حیف از فرهنگ غني ایراني ماست که یلدا و سنت هاي 
زیباي آن را به فراموشــي بسپاریم. این نکته ظریف را مدیر 
محترم قطعات گفتند و مثالي آوردند از آن سوي کره خاکي، 
از شــرق دور که در آنجا یک بناي نهایتا 7۰ ساله را میراث 
ماندگار خود مي دانند و به آن مي بالند و در مقابل ما اینجا 
حداقل یک یلدا داریم که از قرن ها پیش عجین بوده اســت 
با توصیه به گفتار و کردار و پندار نیک، سرشار بوده است از 
مهر، از صفا، از احترام به بزرگترها، آغاز جنبش و تالش بوده 

است براي کسب روزي حالل...
در پایــان، وقتي که غروب رفت و یلدا آغاز شــد، دوســت 
عزیــزي جمع را به مهماني غزل زیبایــي از حافظ برد. بعد 
هر کدام از ما نیتي کردیم و فالي از صندوقچه اسرار خواجه 
شیراز برداشتیم. حاال دیگر وقت آن شده بود که گلویي تازه 
کنیم با انار و هندوانه و در کنار هم عکسي بگیریم تا یلداي 

خاطراتمان جاودانه شود.
همواره کامیاب باشند دوستاني که دوام لطفشان سال هاست 

یلدایي شده است.

محـفل گــرم 
اطلس خودرویی ها در شب یلد ا

بازنگري سیستم یكپارچه ی مدیریت کیفیت شرکت 
اطلس خودرو توسط مدیریت ارشد مجموعه خودرویي

پس از ارائه ی گزارش، ســید محمدگرامي، سیاســت هاي 
کلي شــرکت را در راستاي بهبود فرآیندها برای سال آینده 
مشــخص کرده و مواردی چون گسترش دامنه ی سیستم 
مدیریت کیفیت یکپارچه در واحدهای مشترک و واحدهای 
شرکت، ملموس نمودن شــاخص ها، نهادینه سازي اقدامات 
اصالحي و پیشــگیرانه و در نهایت گسترش و تکرارپذیري 
ممیزي هاي داخلي مورد تاکید قــرار داد. علی مهریان نیز 
ضمن تشــکر از حمایت مدیریت ارشــد گروه خودرویي و 
نگرش سیستمی و فرآیندي ایشان، بر تالش افزون تر واحد 
توســعه ی سیستم در راســتاي بهبود روزافزون فرآیندها و 
ساختارهاي شــرکت هاي گروه خودرویي تاکید کرد. فرهاد 
احتشــام زاده نیز ضمن اشــاره به ضرورت اجــراي پروژه ها 
مطابــق زمان بندي مصوب، بر گســترش دامنــه ی کاربرد 

سیستم مدیریت کیفیت تاکید کرد.

 بازنگري مديريت، چرايي و کارکرد 
بازنگــري مدیریت یکــي از اصلي ترین ابزارهاي سیســتم 
مدیریــت کیفیت بــراي اطمینــان از حفــظ، نگهداري و 
استقرار، توسعه و بهبود سیستم مدیریت در راستاي بهبود و 
همسوسازي فرآیندها و اهداف سازمان و شناسایي نیازهاي 
احتمالي تغییر، اصالح و بهبود فرآیندهاست. در ادامه نگاهي 

اجمالی به آنچه در جلسات بازنگري مدیریت انجام می شود، 
خواهیم داشــت. بازنگــري مدیریت شــامل مجموعه اي از 
ورودي ها و نشانگر عملکرد سازمان در یک دید کالن است. 
در شکل، آیتم هاي اصلي ورودي ها در شرکت اطلس خودرو 

نمایش داده شده است.

نتایج ممیزي ها: این نتایج شامل کلیه ی نقاط ضعف و قوت 
واحدها در پیاده سازي سیستم مدیریت کیفیت است. کلیه ی 
نقاط ضعف مي بایست در قالب اقدامات اصالحي و پیشگیرانه 
بــا ذکر زمان بندي و فعالیت هاي مورد نیاز، در تمام واحدها 

تعریف و کنترل گردد.
بازخورد مشــتریان: این معیار، نشــانگر وضعیت نتایج 
ســازمان از دیدگاه آنهاست. این نتایج عبارت است از میزان 

رضایت مندي و هم چنین وضعیت شــکایات مشــتریان از 
فرآیندهاي سازمان. در این گزارش ها، نمودار هاي مقایسه اي 
و تحلیلــي جهت تصمیم گیري و تعریــف پروژه هاي بهبود 
ارائه گردیده و مدیریت ارشــد بر اساس نتایج به دست آمده 

تصمیم گیري مي نماید.
عملكرد فرآیند و انطباق محصول: هر یک از شاخص هاي 
اصلي فرآیندها، مي توانند شامل چندین شاخص عملکردي 
)KPI( باشــند. در جلســه ی بازنگري مدیریــت، وضعیت 

شاخص هاي عملکردي در دوره هاي گذشته تحلیل و نمایش 
داده شــده و جهت هدف گذاري آتي به مدیریت ارشد ارائه 

مي شود.
وضعیت اقدامــات اصالحي و پیشــگیرانه: اقدامات 
اصالحــي شــامل فعالیت واحدهــا، به منظــور رفع عدم 
انطباق هاي موجود در فرآیندها و اقدامات پیشگیرانه، نشانگر 
فعالیت هاي واحدها به منظور رفع مواردي است که مي تواند 
به عــدم انطباق بیانجامــد. در این گزارش، پوشــش دهي 
اقدامات اصالحي و پیشــگیرانه و عملکرد کلیه ی واحد در 

اجراي این فرآیند به مدیریت ارشد ارائه مي شود.
پیگیري هاي انجام گرفته از بازنگري قبلي مدیریت: 
گــزارش نتایج اجــراي تصمیمات بازنگــري قبلي و میزان 
پیشــرفت هر یک از این پروژه ها و دالیــل تاخیر احتمالي 
)شــامل مشــکالت فرآیندي، منابع، فازهاي اضافه شده در 
اجرا و ...( جهت تصمیم گیري به مدیریت ارشد ارائه مي شود. 
 تغییراتي كه مي توانند سیســتم مدیریت كیفیت را 
تحت تاثیر قرار دهند: در طول دوره ی فرآیندهاي جدید، 
تغییرات سازماني و عوامل دیگر بر سیستم مدیریت کیفیت 
تاثیرگذارند. این عوامل مي تواند محیطي و یا داخلي باشــد 
که باید  شناســایي و تحلیل گردد. گــزارش این عوامل و 
تحلیل هاي مربوطه، از دیگر ورودي هاي جلســه ی بازنگري 

مدیریت است.  
توصیه هایي براي بهبود: شامل نظرات و پیشنهادهاي تیم 
توسعه ی سیستم به منظور بهبود عملکرد و بهبود فرآیندها 
بوده که جهت اخذ نظر و تعیین تکلیف به مدیریت ارشــد 

ارائه می شود.
مدیریت ارشــد پس از دریافت گــزارش، جهت دوره ی آتي 
سیاســت گذاري نموده و جهت تامین منابع الزم توســعه و 

بهبود سیستم مدیریت کیفیت، سیاست گذاري مي نماید.

جلسه ی بازنگري مديريت سال 1392، هشتم دي ماه با حضور جمعی از مديران ارشد شرکت اطلس خودرو برگزار شد.
 در ايــن نشســت که ســيد محمد گرامي، قائم مقام رئيس گروه خودرويي، فرهاد احتشــام زاد، معاون اجرايي شــرکت اطلس خــودرو، علی مهريان، 
معاون منابع انساني و توسعه ی سيستم، منصور مددي، مدير منابع انساني و توسعه ی سيستم و هم چنين مهدی بشيري پور و الهام دانش نيا حضور 
داشــتند، مجيد ايرواني، سرپرســت واحد توســعه ی سيستم، به مديران ارشد سازمان گزارشــي را از نتايج مميزي داخلي کليه ی واحدهاي شرکت 

اطلس خودرو، وضعيت فرآيندها و عملکرد شاخص هاي اصلي سازمان، پروژه هاي اجرايي و نتايج اقدامات اصالحي و پيشگيرانه ارائه کرد.

نویسنده:
مجيد ايروانی

سمــت:
سرپرست واحد 
توسعه سيستم
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 تکنولوژی های جديد استوار بر سيستم 
)UVO (Your Voice کياموتورز

تصــور صحــرای نوادا بــا چراغ هــای نورانــی و هتل های 
بــزرگ و پــرزرق و بــرق، به خــودی خود حس ســفر و 
ماجراجویی  adventure را ترغیــب می کند؛ عالوه بر آن 
تجربه ی مسافر از حس آزادی و حرکت در خلوت و تنهایی 
جاده، حســی است که راننده را آشــنای خودرو می سازد و 
او را به آن پیوند می زند. این تجربه به شــدت بر کانال های 

ارتباطی با دنیای بیرون تمرکز می کند.
 در نمایشگاه محصوالت الکترونیک CES 2014، کیاموتورز 
آمریــکا )KMA( مجموعــه ای از تکنولوژی هــای جدید و 
آینده محــور را بــا تاکید بر سیســتم تلماتیکس مبتنی بر 
ارائه ی اطالعات از راه دور و ســرگرمی عرضه کرده اســت؛ 
تکنولوژی هایــی کــه با توجه بر گســترش خــط فکری و 

افق  horizon خودروهای آینده محور، بر ایجاد تجربه ای از 
رانندگی موثر، پویا و ایمن تر تمرکز دارند. 

 UVO )Your Voice( این تکنولوژی های جدید، بر سیستم
کیاموتورز اســتوارند کــه در میان روابط راننــده و خودرو 
همچون یک تحلیل گر عمل می کنند. کیا، شــرکت پیشرو 
 KND-7 در طراحی، برای نخســتین بار خودروی مفهومی
را با یک توربوشارژ ۱,6 لیتری، موتور چهار سیلندر، طراحی 
داخلــی و خارجی مفهومی و آینده نگــر به معرض نمایش 

گذاشته است. 
هنری بزی Henry Bzeih، مدیر ارشــد فناوری راهبردی 
کیاموتورز آمریکا، گفت:»کیا با سیستم UVO قدرتی را تحت 
اختیار دارد که می تواند با پیشــرفت تلماتیکس و فناوری، 
خودروهایی را تولید کند که مرزهای boundaries اتصال، 
ارتباط و راحتی را درنوردند. روشــی کــه ما در تکنولوژی 

تكنولوژی های آینده ی صنعت حمل و نقل
کیـاموتورز و حضـور مقتدرانه در نمایـشگاه محصوالت الكترونیک 2014؛

بزرگ ترين نمايشــگاه ســاالنه ی لــوازم الکترونيکی مصرفــی )CES)، امســال از هفتم تا دهم 
ژانويــه )20 تــا 23 دی ماه( در الس وگاس برگزار شــد و ســه هزار و دويســت توليد کننده 
جديدترين محصوالت و ســرويس های خود را به معرض نمايش گذاشــتند. هر ســاله، شــمار 
بســياری از شــرکت های بزرگ و کوچک، محصوالت تکنولوژيک جديد خود را در اين نمايشگاه 
عرضه می کنند. در حقيقت، بســياری از وســايل مورد اســتفاده در زندگی جاری امروز، برای 
نخستين بار در اين نمايشگاه به معرض ديد گذاشته شده اند. از جمله ی اين وسايل می توان 
بــه مينی ديســک ها)1993(، دی. وی. دی)1996(، نخســتين تلويزيــون اچ. دی.) 1998( 
ايکس باکــس )2001( و تلويزيون پالســما )2001( اشــاره کرد. در محل نمايشــگاه عالوه بر 
نمايــش محصــوالت جديــد، کنفرانس های متعــددی در زمينه هــای مختلف برگزار می شــود و 
مديران شــرکت های بزرگ و مخترعان ديدگاه را خود نسبت به  آينده ی تکنولوژی و محصوالت 
الکترونيکی و تاثير آنها بر زندگی انسان ها، بيان می کنند. همان گونه که پيش بينی می شد، اين 

نمايشگاه امسال حدود 150 هزار تن بازديدکننده داشت.
در نمايشــگاه CES 2014، کمپانی های بزرگ خودرو ســازی نيز از آخرين دســتاوردهای خود در 
زمينه ی خودرو پرده برداشــتند و شــرکت کياموتورز، از جمله شرکت های پيشرو در زمينه ی 

تکنولوژی، در اين نمايشگاه محصوالت خود را در معرض ديد بازديدکنندگان قرار داد.

داخلی خوردو به کار می گیریم به همراه طراحی قدرتمند و 
امکانات رفاهی amenities عالی، برند کیا را در مسیرهای 

جدید و هیجان انگیز هدایت می کند.«

 UCD )مدل مفهومی کاربرمحور(

مدل مفهومی UCD بر ایمنی ، ارتباط و اتصال حسی همراه 
با طراحی چندحسی multi-sensory خالقانه تمرکز دارد. 
هدف اصلی کیــا از تکنولوژی درون خودرو این اســت که 
تمرکز و نگاه راننده به جاده و فرمان را حفظ کند و سیستم 

UVO گواهی بر این ادعاست.

 مدل مفهومی UCD، کامال به این اصل وفادار اســت؛ اما در 
عین حال عملکرد سیستم را ارتقا بخشیده است. UCD یک 
 Head-Up Display )HUD( صفحه نمایش پهن ۱8 اینچی
دارد که یک نمای کلی از اطالعات ضروری چون ســرعت، 
اطالعــات ترافیکــی و هدایت گری را در اختیــار رانندگان 

می گذارد. 
مدل مفهومی UCD، برای راننده امکانی را فراهم می آورد تا 
بتواند از خدمات راهیابی، هدایت گری و ســایر عملکردهای 

تحت کنترلش به طور کامل استفاده کند. 

 مدل مفهومی سرگرمی درون- خودرويی 
In-vehicle Infotainment Concept (IVI(

کیا، تکنولوژی های ســرگرم کننده ی جذاب و جالبی را در 
خودروهایی چون سول ۲۰۱۴ کامال جدید ارائه داده است. 
در نمایشگاه CES امسال، مدل مفهومی IVI نگاه ها را متوجه 
آخرین نوآوری های کیا ســاخت. این نوآوری ها در زمینه ی 

خدمات درون خودرویی است. 
محتوا از طریق یــک طرح با چند صفحه نمایش به صورت 
یکپارچه  seamless نمایان می شــود. بنابراین اطالعات از 
طریق یک تبلت قابل حمل یا تلفن هوشمند قابل دستیابی 
است و این چنین امکان دسترســی آسان به مجموعه ای از 

خدمات نظیر شبکه های اجتماعی فراهم می شود.
پیشــرفت های نوآورانه در تکنولوژی پخش موســیقی، در 
عملکردهای »رادیو هوشــمند« مدل مفهومی IVI مشهود 

است که شامل توانایی خصوصی سازی personalize لیست 
پخش موسیقی بر اساس وضعیت روحی استفاده کننده یا بر 
اساس پنج قالبی است که با فضاهای مختلف رانندگی مانند 
رانندگی در تابســتان، در جاده ســاحلی و ... تناسب دارد. 
همه ی موارد ذکر شــده توسط سیســتم خدمات موسیقی 

اختصاصی کیا ارائه می شود.

(EV( برای خودروی برقی UVO 
 anticipation با توجه به پیش بینی ،CES کیا در نمایشگاه
عرضه ی نخستین خودروی تمام برقی اش، قابلیت های ارتقا 
یافته ی نرم افزار گوشــی هوشــمند UVO EV کیا را نیز با 
کارکردی تلماتیکس که مخصوص خودروهای برقی طراحی 

شده است، به نمایش می گذارد. 
این نمایش تعاملی منحصر بفرد، به نسخه ی آماده به تولید 
بعدی سیستم تلماتیکس UVO نگاهی دارد و اعالم وضعیت 
ســطح باطری به صورت دقیقه به دقیقه، مدت زمان باقی 
مانده تا خالی شدن و امکان جستجوی نزدیک ترین ایستگاه 

شارژ را مهیا می سازد. 
در عین حال صاحبان خودرو با نرم افزار گوشــی هوشــمند 
قابل دانلود، می توانند مدت زمان شــارژ و نسبت سطح شارژ 
را از پیش تنظیم کننــد؛ همان طور که می توانند با کنترل 
از راه دور پیش تنظیم هــای HVAC کابین خودرو را از پیش 

آماده سازند. 

UVO آينده ی 
تکنولوژی UVO VR )تشــخیص صدا(، در قلب نوآوری های 
سرگرمی و تلماتیکس کیا قرار دارد. این پلت فرم تشخیص 
صدای هیبریدی که نســل بعدی کیا تلماتیکس را تقویت 
می کند، رانندگان را قادر می سازد اعمالی )function( چون 
دیکته کردن پیغام، انتخاب موســیقی مطلوب یا پرسیدن 
مســیر را به طور موثر و آسان اجرا کنند و همه ی این کارها 
را وقتــی انجام می دهند که بر روی جــاده و فرمان تمرکز 

کامل دارند.
به زودی در سال آینده، برخی از خودروهای کیا مدل سال 

۲۰۱5 با نسل کامال جدیدی از مجموعه چند رسانه ای ها سر 
خواهند رسید. 

 امروز و فردا- تکنولوژی پيشرفته ی کيا
کیا که به عنوان شرکت پیشــرو در صنعت خودرو، در این 
نمایشگاه شرکت کرده است، با افتخار به نمایش تکنولوژی 
فعلی و آینده ی خود به سبکی تعاملی و مشارکتی می پردازد. 
در این نمایشــگاه ۲۴ مورد تکنولــوژی مختلف به نمایش 
درآمده اســت که ده مورد آن در تولیــدات فعلی خودروها 
به کار گرفته شده اند. مانند سدان پرچمدار K900 که اخیرا 
از آن رونمایی شــده است، شــامل کنترل کروز هوشمند و 

سیستم های Around View Monitoring است. 

 Kia KND-7 خودروی مفهومی 
با نمایش کوپه ی چهار در مفهومی KND-7 در نمایشــگاه 
امســال CES، گویا این خودرو در آمریکای شمالی کار خود 
را آغاز کرده است. KND-7 در کارگاه کیا در سئول و تحت 
هدایت طراح ارشــد، پیتر شرایر، طراحی شده است. چیزی 
کم تر از ۴ متر طول دارد و درهای عقب به ســمت عقب باز 
و بسته می شود. مدل مفهومی داخلی با »دسترسی به همه 
جا« بدون ستون های سنتی B، دسترسی فوق العاده ای را به 

کابین مجلل مهیا می سازد.
ظاهر خارجی KND-7 با سبکی شاد cheerful و شخصیتی 
جسور، هم براق و هم کوچک است. خصوصیاتی که توسط 
 Kia Kee پیتر شرایر در سال ۲۰۰7 برای خودروی مفهومی
2+2 طراحی شده بود، در شکلی جدید مجددا به کار گرفته 

شــده است. دماغه ی KND-7 یک دهان قاب گرفته شده ی 
عریض و یک شــیب در باالی شیشــه جلو دارد؛ یک عنصر 
طراحی که در اپتیما، اســپورتیج و سدان کادنزا به کار رفته 
است. جدیدترین امضای جلو پنجره ای کیا نیز یک طراحی 
کم عمق  است که با مکش هوای توربوشارژر ترکیب می شود.
نیروی محرکه ی KND-7 یک موتور توربوشــارژ GDI را به 
نمایش می گذارد که نیرویی معادل ۲۰۱ اسب بخار را برای 

یک تجربه ی رانندگی به شدت تاثیرگذار تولید می کند.
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مدیریت محیط زیست توسط کیاموتورز؛

بذر امیدی برای داشتن سیاره ای سبزتر

از آنجا که اين روزها »دوســت دار محيط زيســت بودن« به جريانی رايج در جهان مبدل شــده 
است، بی شک، روندی فوق العاده برای پيروی محسوب می شود. 

سیاره  Planet ما با مشکالت و بحران های بسياری از جمله روند افزايشی آلودگی مواجه است و 
اگر اقدامات سريع و موثری در رابطه با آن اتخاذ نشود، چهره ی جهان نسبت به آنچه که اکنون 
می شناســيم، با تغييرات بســياری مواجه خواهد شــد. اين در حالی اســت که نسل های آينده 
حق دارند در دنيايی ســالم و تميز زندگی کنند. بنابراين ما مؤظفيم حافظ حقوق آنها باشــيم. 
بر همين اســاس، مردم بيش از پيش نسبت به مسئوليت های خود آگاه شده و تالش می کنند 

روند دوست دار محيط زيست بودن را در هر زمينه ای دنبال کنند.

امروزه ســازمان ها و کسب و کارهای مختلف، به بهره گیری 
از تکنیک هایی که در راستای روند دوست دار محیط زیست 
هســتند، تمایل بیشتری داشــته و از این طریق، سهم خود 
را در حفــظ محیط زیســت افزایش می دهند. بســیاری از 
شرکت های خودروســازی، خودروهای دوســت دار محیط 
زیســت را پیشنهاد و تولید می کنند که یا مانند خودروهای 
هیبریدی و کم مصرف در سوخت ، اثرات زیست محیطی آنها 
کاهش یافته و یا مانند خودروهــای الکتریکی، گزینه هایی 
کامال پاک محسوب می شوند. از آنجایی که مالکیت خودرو به 
یک نیاز مبدل شده و دیگر وسیله ای لوکس تلقی نمی شود، 
ویژگی و امتیاز دوســت دار محیط زیســت بودن آنها نیز از 
جایگاه ویژه ای برخوردار شــده اســت. خودروسازان، تولید 
خودروهای هیبریدی را مســیر مناسبی برای »سبز« شدن 
در نظر گرفته اند. این خودروهــا کامال کارآمد بوده و از نظر 
طراحــی ظاهری نیز تفاوتــی با خودروهای عــادی ندارند. 
مردمی که در مســیر »حمل و نقل سبز« تردد می کنند نیز 
نه تنها برای محیط زیست بلکه برای خود و نسل های آینده، 
گزینه ی مناسبی را برمی گزینند. البته این تغییر را نه تنها در 
خودروها، بلکــه در زمینه های مختلف حوزه ی حمل و نقل 
مانند هواپیماها، اتوبوس ها و قطارها نیز می توان مشاهده کرد.

در همین راستا، شرکت کیاموتورز به عنوان یک سرمایه گذار 
در صنعت خودرو، احساس مسئولیت بیشتری برای حفاظت از 
 Undertaking محیط زیست دارد. از این رو، خود را متعهد
بــه انجام امور مربــوط به مدیریت محیط زیســت می داند. 

این شــرکت در راستای ســاخت و توسعه ی طیف کاملی از 
وسایل نقلیه ی دوست دار محیط زیست، جهت تجاری کردن 
این خودروها بســیار تالش کرده اســت. بخش های فوالد و 
ساخت و ســاز این کمپانی نیز با تأسیس کارخانه هایی که از 
انرژی های تجدیدپذیر بهره می برند و نیز بنای ساختمان های 
دوست دار محیط زیست، گامی موثر در جهت فراهم نمودن 
راه حل های مربوط به انرژی برداشته اند. ساختار تجاری سبز 
و قابلیت های تکنولوژیکی شرکت کیاموتورز، نشانه ای است از 
آینده ی روشنی که بشر و طبیعت سرانجام موفق می شوند تا 

به هماهنگی و هارمونی با یکدیگر برسند.

 خدمات يکپارچه مشتری

کمپانی کیاموتورز، نخستین خودروساز با ساختاری تجاری 
در دنیاست که منابع را ـ از آهن مذاب گرفته تا خودروهای 

تکمیل شده ـ درون گروه به گردش درمی آورد.
ریشــه ی این ایده ی خالقانه در تمایل به ساخت خودروهای 
ایمن و با ارزش اســت. هر یک از اجــزای اصلی تجارت ما 
ـ مانند صنایع فوالد، اجزای خودرو، خودرو و ســاختمان ـ 

تا حد امکان، بیشــتر منابع خود را از طریــق بازیافت مواد 
خام تهیه می کنــد. برای مثال، صنایع فوالد، ورق های فوالد 
نورد گرم تولید می کند، سپس بخش خودروساز از آنها برای 
تولید ورق های فوالد نورد سرد جهت ساخت خودرو استفاده 
می کند؛ کیاموتورز این ورق های فوالد نورد سرد را وارد خطوط 
مونتاژ خودرو می کنــد. پس از مدتی، فلز باقی مانده از اوراق 
خودروها، در مرکز بازیافت خودروی کیا بازیافت می شوند و 
دوباره توسط صنایع فوالد، در ساخت محصوالت ساخت و ساز 
از جمله میله ها و نوارهای محکم و تقویت شده به کار گرفته 
می شــوند. جریان مواد در کمپانی کیاموتورز، مشابه جریان 
آب در طبیعت است؛ باران بر زمین می بارد و برای نوشیدن 
و سایر موارد مصرف می شود. فاضالب دوباره پیش از سرازیر 
شدن به رودخانه ها و اقیانوس ها تصفیه Filtration می شود. 
مصرف سوخت بهینه ی خودروهای کیاموتورز، به طور قابل 
مالحظه ای در کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نقش دارند. 
مدیریت محیط زیست کمپانی کیاموتورز، صرفاً به حفاظت 
از محیط زیست محدود نیســت، بلکه جلوگیری اساسی از 
آلودگی، با ایجاد حمل و نقل دوســت دار محیط زیســت و 
زیرساخت های اجتماعی آینده نگر، از جمله مؤلفه های مهم 

این مدیریت به شمار می رود.
شاید در نگاه نخســت تولید خودرو و ساختن خانه و جاده، 
دو تجارت جدا از هم به نظر برسد، اما وقتی در یک ساختار 
چرخــه ی منابع دوســت دار محیط زیســت به هــم پیوند 
می خورند، به پایه و اساســی برای رسیدن به آینده ای بهتر 

و سبزتر تبدیل می شوند.

 چرخه ی منابع خالقانه
برای رضايت نامحدود مشتری

ساختار تجارت چرخه ی منابع، ما را در رسیدن به بهره وری 
منابع مطلوب و نیز حداقل کردن اختالل در محیط زیســت 
یــاری می کند و در نهایت به ما کمک می کند تا محصوالت 
و خدمات ایمن تر به همراه قیمت منطقی و مناســب فراهم 

سازیم.

 چالشی جديد به نام توليد 
خودروهای دوست دار محيط زيست در آينده

کمپـــانی کیـاموتـــورز، متعهــد بــه توســعه ی پایــدار 
Sustainable Development است. توسعه ی پایدار، به این 

معنی اســت که راحتی و آرامشی که ما امروز در زندگی تجربه 
می کنیم، به همین صورت به نسل بعدی ما انتقال می یابد.

ما برای ســاختن خودروهای حمل و نقل انسان، که تطابق 
بیشتری با طبیعت داشته باشند، توانایی های کلیدی خود را 
بر ســاخت و توسعه ی تکنولوژی های خودروی سبز متمرکز 
ساخته ایم. مدل هیبریدی )برقی( کیا اپتیما )K5(، که دارای 
سیســتم هیبریدی اختصاصی اســت و گازهای گلخانه ای 
کم تری انتشار می دهد، قدرت و مصرف بهینه ی سوخت خود 
را ارتقا بخشیده است. کمپانی کیاموتورز، نخستین خودروساز 
کره ای است که به تولید و توسعه ی خودروی الکتریکی فاقد 
آلودگی اقدام کرده است. در سال ۲۰۱۲، کیاموتورز نخستین 
خودروی الکتریکی تجاری با نام Ray را عرضه کرد. در سال 
۲۰۱۴، تکنولوژی های کمپانــی کیاموتورز، که با رقبایی در 
باالترین ســطح جهانی برابری می کنند، نویدبخش آینده ای 

روشن تر برای نسل Generation بشر هستند. 

 تکنولوژی خودروی سبز برای زمينی سالم تر

کمپانی کیاموتورز، تمام تالشش را در جهت شتاب بخشیدن به 
حرکت و تکامل تکنولوژی های خودروی سبز به کار می گیرد. 
خودروهای سبک تر، مصرف بهینه ی سوخت را بهبود بخشیده 
و گازهای گلخانه ای کم تری تولید می کنند؛ در نتیجه بخشی 
از کمبود انرژی و گرم شدن کره ی زمین را جبران می کنند. 
اما ساختن خودروهای ســبک تر، تکنولوژی های پیچیده ی 
بیشــتری نیاز دارد. کمپانی کیاموتورز، به طور مســتمر با 
به کارگیــری مواد جایگزین مختلف ماننــد فوالد مقاوم تر، 
آلومینیوم، منیزیم و مواد ترکیبی جدید و نوآورانه این هدف 
را دنبال می کند. تکنولوژی های خودروی ســبک، هم چنین 
می توانند با کاهش مقاومت نورد و اینرسی خودرو، رانندگی و 

کیفیت آن را بهبود بخشند.
بازیافــت بدنه و قطعات خــودرو، راه بســیار خوبی جهت 
ذخیره ی منابــع و پیش گیری از آلودگی اســت. در اکتبر 
ســال ۲۰۰5، کمپانی کیاموتورز، مرکــز بازیافت خودروی 
خود را تاسیس نمود. این مرکز، ضمن اجرای سیاست اوراق 
خودروهای بی مصــرف، پروژه های متنوعی را در راســتای 
ارتقاء بازیافت منابــع اجرا می کند؛ از جمله طراحی خودرو 
جهت تسهیل عمل بازیافت، ایجاد تکنولوژی هایی که تولید 
مواد زاید را کاهش می دهند و سیســتم های بازیافتی برای 
خودروهای هیبریدی و الکتریکی. کیاموتورز با بهره مندی از 
این تکنولوژی ها و دیگر موارد، می کوشــد چرخه ی منابع را 

در جوامع تا حد امکان ارتقاء بخشد.

 زندگی پايدار طراحی شده 
توسط انرژی سبز، کم کربن

کمپانــی کیاموتــورز، با ســاختار تجارت چرخــه ی منابع 
منحصربه فردش، در حال همگام شــدن بــا تکنولوژی های 
ســبز است. سعی برای کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای از 
خودروها، در قلب این تالش ها قــرار دارد؛ این کار از طریق 
ساخت زیرساخت هایی برای خودروی الکتریکی، کارخانه های 
تولید انرژی تجدیدپذیر و فوالدکاری دوست دار محیط زیست 

صورت می پذیرد.

 تکنولوژی های سبز 
برای رهبری بازار جهانی در آينده

با شتابی که گرم شدن کره ی زمین به خود گرفته است، نیاز 
فوری برای ایجاد و توسعه ی انرژی جایگزین احساس می شود. 
کمپانی کیاموتورز برای حل این مسأله، با تکنولوژی های سبز 
ابتکار عمل را به دست می گیرد و راه حل های محیطی برای 

کاهش گازهای گلخانه ای ارائه می کند.
تبدیل محیط زیســت آلوده به محیطی پاک تر، به اندازه ی 
جلوگیری از آلودگی اهمیت دارد. آلودگی خاک یک مسأله ی 
پراهمیت در ســطح جهانی است؛ زیرا آلودگی خاک نه تنها 
ارگانیزم هــای زیر زمین و آب را آلوده می ســازد، بلکه خطر 
مهمی برای کل اکوسیســتم محســوب می شــود. ترمیم و 
بازگرداندن اکوسیســتم به حالت اولیه، به مدت زمان زیادی 
نیاز دارد. کمپانی کیاموتورز، در توســعه و تجاری ســاختن 
نخستین تکنولوژی مبتنی بر شستشوی ترمیم و بهبود خاک 
موفق عمل کرده است. این تکنولوژی، یک روش سطح باالی 
ترمیم خاک است که برای حذف منابع مختلف آلوده کننده ی 
خاک نظیر روغن، فلزات ســنگین و مواد رادیواکتیو به کار 
می رود. عالوه بر آن، این شرکت یک سیستم تصفیه با ترشح 
صفــر و ظرفیت باال ارائه نموده اســت که تمام آب مصرفی 
را بازیافت می کند. این شــرکت یک سیستم بیوگاز غشایی 
تهیه دیده است که با تخمیر Fermentation پس ماندهای 
غذایــی در دمای باال، بیوگاز تولید می کنــد. بیوگاز )متان( 
ســپس به عنوان ســوخت به کار برده می شــود. کمپانی 
کیاموتــورز همچنان تالش هایش را جهت ســاختن دنیایی 

پاک تر و سبزتر ادامه می دهد.
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کیا موتورز و درخشش های بی پایانش در سال 2013

 انتخاب کياموتورز آمريکا 
(BCG( به عنوان برند برتر از سوی

 کیاموتــورز آمریــکا از ســوی گــروه مشــاوره بوســتون
The Boston Consulting Group بــه عنــوان یکــی از 

برندهای بیشتر توصیه شــده معرفی شد. این گروه توانایی 
خودروســازان در جذب توصیه های )پیشــنهادات( شفاهی 
مثبــت را ارزیابی می کند. BCG در گزارش دســامبر خود، 
فهرســتی در مورد پر پشــنهادترین برندهــا در پنج مقوله 
تولیدی مختلف در پنج کشور جهان ارائه کرد.  BCG در این 
گزارش با بررســی و تحقیق از ۳۲۰۰۰ نفر فهرستی از 55 
برند در بین 5 صنعت در 5 کشــور جهان آماده کرده است. 
هر ســازمان موقعیت خود را با قرار گرفتن در بین سه برند 
برتر در کشور و مقوله تولیدی مربوطه که با معیار استراتژیک 
جدید BCG اندازه گیری می شــود بدست آورد، معیاری که 
پیشنهادات شفاهی را با شاخصی به اسم دفاع از نام تجاری 

BAI اندازه گیری می کند.

 کياموتورز در جمع 100 برند برتر  دنيا

بــر طبق آمار منتشــر شــده از  Interbrand، بزرگ ترین 
آژانس مشــاوره ی برند جهان، شرکت کیاموتورز ارزش برند 
خود را طی سال گذشته، ۱5درصد افزایش داده و به رده ی 
8۳ فهرســت انحصاری ۱۰۰ برند برتر جهانی رسیده است. 
کیا نخستین بار در سال گذشته، وارد این فهرست شد و در 
رتبــه ی 78 قرار گرفت؛ اما از همان زمان چهار پله ی صعود 
را بــا میانگین ارزش برند ۴,7 میلیــارد دالر آمریکا تجربه 
کرد. این صعود نمایان گر افزایشی معادل ۱5درصد یا 6۱9 
میلیون دالر آمریکا نســبت به میانگین ارزش برند در سال 
گذشته است و به تنهایی از میانگین نرخ رشد ارزش کل صد 

برند برتر که معادل 8/۴ درصد است، بیشتر است.

 کياموتورز در فهرست 50 برند سبز جهانی

کیاموتورز در سال ۲۰۱۳، از سوی Interbrand در جایگاه 
۳7 فهرست پنجاه تایی برندهای ســبز جهانی قرار گرفت؛ 
این برای خودروســاز کره ای در رتبه بندی ساالنه ی عملکرد 
محیطــی و پایداری در بین ۱۰۰ برند ارزشــمندتر جهان، 
آغازی محســوب می شــود. Interbrand کسب و کارها را 
بر اســاس آگاهی و درک بازار، عملکرد محیطی واقعی این 
شــرکت، محصوالت و خدماتش مورد ارزیابی قرار می دهد. 
 interbrand این به رسمیت شناخته شــدن اخیر، توسط
بالفاصله با معرفی کیــا در رتبه بندی ۱۰۰ برند برتر جهان 
در ســال ۲۰۱۲ دنبال شد که کیا در جایگاه 87 آن ایستاد. 
 Best 50( بر طبق بررسی های پنجاه برند سبز جهانی برتر
 ۲۰۰6 ســال  از  کیــا   )Global Green Brands 2013

مدیریت ســازگار با محیط زیســت را در صدر اولویت های 
اســتراتژی خود قرار داده که با تاکیــد بر مدیریت طراحی 
و کیفیت همراه اســت. با این ابتکار و پیش قدمی، کیا گام 
بسیار بلندی به سوی بهبود عملکرد خودروهایش برداشته 
اســت که با تمرکز باال بر روی ارتقاء بهره وری ســوخت و با 
هدف تولید خودروهایی با انتشار آالیندگی صفر در درازمدت 
همراه است. کیا با این تالش ها به نقشش به عنوان پیشرو و 

رهبر بخش پایداری محیطی ادامه می دهد.

 پيتر شراير، طراح موفق کياموتورز 

در یکی از معتبرترین مســابقات، پیتر شرایر، رئیس و طراح 
اصلی کمپانی کیا موتورز، جایزه ی غرورآفرین فرمان طالیی 

)Honorary Golden Steering Wheel( را از آن خــود 

کرده اســت. این جایزه در راســتای تجلیل دست آوردها و 
موفقیت های برجسته در صنعت خودرو به وی اهدا شد.

 يک همکار برتر کياموتورز

پاول فیلپات Paul Philpott، رئیس و مدیر عامل کیاموتورز 
انگلستان Kia Motors )UK( Limited، جایزه ی دستاورد 
برجســته ی تاجران خودرو را در سال ۲۰۱۳ به دست آورده 
HPI Drive- یاست. مسابقه ای که با همکاری و حمایت مال
away و Swinton برگــزار می شــود. این جایزه توســط 

ســردبیر Motor Trader Editor اهدا شــد و هدف از آن 
معرفی شــخصی است که در ارتقاء اعتبار و وجهه ی تجارت 

صنعت خودروی انگلیس بیشترین تالش را داشته است.

 کيا Qouris انتخابی مناسب 
در مقوله خودروهای خانوادگی 

مجله ی ویلز )Wheels( تنها مجله ی خودرویی هفتگی در 
امارات متحده ی عربی است و جوایز خودروی سالش توسط 
هیأتی متشــکل از کارمندان بخش تحریریه و نویسندگان 
مرتبط انتخاب می شــود. فرایند انتخاب به این ترتیب است 
که هر خودرو به طور انفرادی بر اســاس معیارهای خودش 
مورد قضــاوت و داوری قرار می گیرد و تنهــا با رقبای بازار 

خودش مقایسه می شود. 
تنها خودروهایــی که به طور منطقه ای و محلی در ســال 
گذشــته به بــازار عرضه شــده اند، در این رقابت شــرکت 
دارند. این خودروها باید توســط کارمندان یا شرکا آزمایش 
شــده و برای فروش در امارات متحده عرضه شــده باشند. 
کیــا Qouris به عنوان خودروی ســال ۲۰۱۲، در مقوله ی 
خودروهــای خانوادگی بزرگ انتخاب شــد و این به خاطر 
ارزش کلی، عملکــرد، طراحی فوق العاده،  تکنولوژی باال و 

ویژگی های تجملی اش بود.

کياموتورز در طول سال های فعاليت خود، همواره در عرصه های متنوع صنعت خودرو نظير طراحی، امنيت، قابليت های باال، ارزش برند، عمل نمودن 
به مســئوليت های اجتماعی و ... درخشــش های چشــمگيری داشته اســت.  در اين گزارش با تعدادی از افتخاراتی که محصوالت و دست اندرکاران 

کياموتورز در بخش ها و مقوله های گوناگون در سال 2013 به دست آورده اند، آشنا می شويد. 
به طور قطع،کياموتورز با نيروی شگفتی آفرين خود، اين راه را ادامه خواهد داد و اين ليست در پايان سال 2014 پربارتر خواهد بود.

 کادنزا خودروی لوکس و مجلل کيا 

کیا با ســدان کادنزای جدید و برتر خود در سال ۲۰۱۴، به 
سمت خودروهای مجلل تر می رود. بهای این خودرو همچون 
هیوندای آزرا، که گران ترین خودروی این شــرکت تا امروز 
اســت، با ۳5،۰۰۰ دالر شروع می شــود. اگرچه درون این 
خودرو نسبت به همتای به نمایش درآمده اش لوکس تر است 
و انتخاب هایی را ارائه می دهد که همتایش فاقد آن اســت، 
امــا کادنزا به عنوان یک مدل ارتقا یافته به دنبال ســاختن 
یک رقیب از ســدان اپتیما برای خودش نیست. از کادنزا به 
محض معرفی به مشتریان، تنها ۱۰۰۱ دستگاه در ماه ژوئن 
به فروش رفت که در مقایســه با فروش ۱۴،599 دســتگاه 
اپتیما در ماه گذشته، کم فروش ترین مدل این برند محسوب 

می شود. 

 کيا اسپورتيج، خودروی سال در روسيه 
 Car of( »جایزه ی ملی ساالنه ی »خودروی سال در روسیه
the Year in Russia( کــه در نــوع ارزیابی منحصر بفرد 

اســت، به معرفی بهترین خودروهای فروشی، از نظر مالکان 
روســی، در هر کالس می پردازد. کاندیداهای جایزه، شامل 
تمام  مدل هایی هســتند که به طور رسمی در بازار روسیه 

به فروش می رسند. 
جایزه ی اصلی برای تمام شرکت کنندگان، از اهمیت باالیی 
برخوردار است.  در اینجا نیز کیا اسپورتیج در بین رقبا یک 
ســر و گردن باالتر قرار می گیرد و جایزه این رقابت را از آن 

خود می کند.

 کيا اسپورتيج و کيا سول همچنان پيشرو 

مطالعه ی کیفیت ابتدایی ســال ۲۰۱۳ که توسط جی. دی. 
پاور و همکاران صورت گرفت، کیا سول و کیا اسپورتیج را به 
ترتیب به عنوان پیشروی بخش خودروهای چندمنظوره ی 

جمع و جور و CUV جمع و جور رتبه بندی کرده است. بدین 
ترتیب کیا برای نخســتین بار، به خاطر کیفیت ابتدایی در 
بین ده پالک اســم برتر صنعت خودرو قرار می گیرد. سول 
۲۰۱۳ در بخــش MPV جمــع و جور، برای دومین ســال 
پی یاپی اول شد و اسپورتیج در مقوله ی CUV جمع وجور در 

باالترین رتبه بندی قرار گرفت.

 اپتيمای 2013 رضايت بخش ترين 
خودروی سايز متوسط

بــه معرفــی رضایت بخش تریــن   Auto Pacific’s VSA

خــودرو در بازار آمریکا می پــردازد و به خریداران خودروی 
جدید کمک می کند تــا بتوانند در هنــگام خرید آگاهانه 
تصمیم گیــری کنند. در یــک تحقیق که میــزان رضایت 
مالکان خودرو را بــا توجه به 5۱ ویژگی ـ از راحتی داخلی 
خودرو گرفته تا مصرف بهینه ی سوخت و عملکرد ـ ارزیابی 
می کند، اپتیمای ۲۰۱۳ عنوان رضایت بخش ترین خودروی 

سایز متوسط را کسب کرد.

 کيا کارنيوال و 
کسب امتياز رويايی پنج ستاره ايمنی

کیا کارنیــوال ۲۰۱۴، که تا کنون یکی از انتخاب های اصلی 
خریداران مینی ون بوده اســت، در رتبه بندی ایمنی کلی از 
 National Highway( سوی سازمان ایمنی ترافیک بزرگراه
Traffic Safety Administration’s )NHTSA(( موفــق 

به کسب امتیاز رویایی پنج ستاره شد. 
کارنیوال ۲۰۱۴ که موفق به کسب پنج ستاره در آزمون های 
ضربه و چهار ســتاره در آزمون واژگونی شده است، بدنه ای 
محکم و بادوام دارد و لیســتی طوالنی از ویژگی های ایمنی 
اســتاندارد را به خود اختصاص داده اســت تا مشــتریان 
خودروی خانوادگی ایمن، به راحتی و آرامش خاطر خودروی 

دلخواه خود را به دست آورند.

 کيا سراتو بهترين سدان جمع و جور 
 Cars.com کیا ســراتو ۲۰۱۴ کامال جدید، اخیرا از سوی

به عنــوان بهترین ســدان جمع و جور در گــروه خودش 
برگزیده شــد. چالش چند روزه بر ســر سدان جمع و جور 
منجر شــد تا کارشناســانی از Cars.com، USA Today و 
MotorWeek گــرد هم آیند تــا خودروهای حاضر در این 

رقابــت را با مجموعه ای از آزمون ها مورد امتحان قرار دهند 
و ارزیابی های حرفه ای شــان را با عقاید خریدارانی که اخیرا 
در بازار خودرو در جهان واقعی خرید کرده اند، روی هم قرار 
دهند و ســدان جمع و جور مورد نظرشان را انتخاب کنند. 
بعد از این گردهمایی به اتفاق آرا، کیاســراتو عنوان بهترین 

سدان جمع و جور را به خود اختصاص داد.

 اطمينان خاطر با کيا سراتو

پنچ ســتاره  ایمنی که کیا سراتو کسب کرده است، به تمام 
 ANCAP انــواع این مدل تعلق دارد. در هنــگام اعالم نتایج
گفت که محفظه ی مسافر ســراتو در آزمون تعادل جلو به 
خوبی شکل خود را همراه با کنترل خوب جابه جایی فرمان 
و پدال حفظ کرد. برخورد راننده و مســافر با کیسه ی هوا، 
باثبات بود و تمام درها در هنگام برخورد بسته باقی ماندند 
و باز نشــدند. هم در تســت ضربه ی کناری و هم در تست 
شــالقی، درجه ی باالیی از محافظت بــرای راننده به ثبت 
رسید. خودروهای صاحب سبک و جایزه آور کیا با پنج ستاره 
در ایمنی، پنج ســال گارانتی کیلومتر نامحدود و پنج سال 
خدمات پس از فروش، در بازار خودرو یک سر و گردن باالتر 

از بقیه قرار می گیرند. 

 کيا سول 2014

سول ۲۰۱۴ کامال جدید و به روزرسانی شده، یک جایزه ی 
ارزش باقیمانــده )Residual Value Award( را از ســوی 
ALG ـ پیشــرو در ارائه ی اطالعات و خدمات مشــاوره ای 

در صنعت خــودرو ـ از آن خود کرده اســت. بر طبق آمار 
نوامبر-دسامبر ALG انتظار می رود سول ۲۰۱۴، پس از سه 
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سال مالکیت و استفاده، 57 درصد ارزشش را حفظ کند که 
این باالتر از میانگین ارزش باقیمانده ی این بخش و صنعت 
است. ALG هر سال خودروهایی را معرفی می کند که انتظار 
می رود، در رده ی خودشــان بیشترین حفظ ارزش را داشته 
باشــند و ســول با ویژگی های اعال و قیمت رقابتی اش، در 
بخش خودروهای جمع و جور افتخــار دریافت عنوان برتر 

را به دست آورد.

 کياسول برنده جايزه سبک زندگی فعال
 ،)KMA( خودروی سواری بسیار مشــهور کیاموتورز آمریکا
یعنی ســول ۲۰۱۴ کامال جدید، برنده ی جایزه ی دهمین 
دوره ی مســابقه ی ساالنه ی خودروی »سبک زندگی فعال« 
سال شد؛ این مسابقه  در چندلر، آریزونا برگزار شد. سول، در 
ارزیابی های صورت گرفته از رسانه های محلی و ورزشکاران، 
برای دومین ســال پیاپــی باالترین امتیــاز را در مقوله ی 

خودروهای شهری به دست آورد.

 کيا کارنز بهترين MPV سال

کیا کارنز در مسابقه ی خودروی سال ۲۰۱۳ اسکاتلند، توسط 
هیأتی متشــکل از انجمن نویســندگان خودرویی به عنوان 
»بهترین MPV« سال انتخاب شد. این خودروی جدید هفت 
سرنشــینه که از ماه می به بازار عرضه شــده است، انتخاب 
مناســبی برای خانواده هایی اســت که به دنبــال خودرویی 

چندمنظوره با فضای اضافی و در عین حال راحت هستند.

 سورنتو و امنيت بی نظير آن 

پرفروش ترین CUV، ســورنتوی ۲۰۱۴ اســت که دوباره 
طراحی شده است. این خودرو از سوی سازمان ملی ایمنی 
 National Highway Traffic Safety( ترافیک بزرگراه
Administration’s )NHTSA(( باالتریــن رتبه ی ایمنی 

کلی ممکن را که پنج ســتاره است، از آن خود کرده است. 
ســورنتوی جدید با عملکرد فوق العــاده اش در آزمون های 
ضربــه جلو و کنار و نیز نمره هــای باال در آزمون واژگونی، 

شناخته می شود.

 کيا ريو، »بهترين يدک کش فوق سبک«

کیا ریو، در ســال ۲۰۱۳ در مراســمی که در ووبــورن ابی در 
بدفوردشایر برگزار شد، جایزه ی »بهترین یدک کش فوق سبک« 
را از ســوی مجلــه ی Practical Caravan کســب کرد. 
ســوپرمینی ریو توسط هیأتی متشــکل از سردبیر مجله ی 
Practical Caravan و معاون سردبیر آزمون جاده ای مجله 

?What Car برگزیده شــد. خودروهای رقیب، مجموعه ای 

از »تســت های بکســل« را در زمینی واقع در وارویک شایر 
پشــت ســر می گذارند که شامل ســرعت 6۰-۳۰ مایل بر 
ســاعت، ترمز۰-۳۰ مایل بر ساعت و تغییر خط سیر فوری 
است. اما خودروها تنها با توجه به قدرت بکسل و یدک کشی 
رتبه بندی نمی شوند. تیم کارشناسی تست جاده ای مجله ی 
?What Car بــه هر خودرو، با توجه به رانندگی قانون مند، 

ایمنی، هزینه ی نگهداری و ارزش پولی امتیاز می دهد. 

  کيا ريو ، بهترين خودروی 
Motor Week جمع و جور برنامه ی

 Motor Week( کیاموتورز آمریــکا، با انتخاب راننــدگان
 )Best Subcompact Car Drivers’ Choice Award

 جایــزه ی بهترین خودروی جمع و جور برنامه ی موتورویک
Motor Week را در نمایشــگاه خودرو شــیکاگو به دست 

آورد. این جایزه به خاطر ریو ۲۰۱۳ از آن او شد. موتورویک 
که یکــی از قدیمی ترین و معتبرترین برنامه های تلویزیونی 
است، ریو اســپورت را به خاطر سبک تاثیرگذار، عملکرد و 

ارزش فوق العاده اش شایسته ی این جایزه دانست. 

A-B کيا ريو، بهترين خودروی کالس 
پرفروش ترین مــدل کیا یعنی ریو، جوایــز را درو کرد. در 
مسابقه ی »خودروی سال ۲۰۱۳ در اوکراین« ریو به عنوان 
بهترین خودروی کالس A-B معرفی شــد. رای گیری این 
مسابقه از ۲6 نوامبر ۲۰۱۲ تا ۱۴ژانویه ۲۰۱۳ ادامه داشت. 
طی این مدت، هر کسی می توانست از طریق رسانه ای چاپی 
یا آنالین به خودروی مورد عالقه اش رای دهد و بدین ترتیب 

به عضویت هیأت داوری عمومی درآید.
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1- به لحاظ قیمت: روزنامه فکر می کند که مشترکین، هم 
بر قیمت آن روزنامه و هم بر قیمت روزنامه های رقیب کاماًل 
واقف هســتند. بنابراین فکر می کند حتماً باید برای تعیین 
قیمت خود راهنمایی شــود. چون مشتریان هم ارزش پول 
خــود را می دانند و هم از نرخ کاغذی که روزنامه از آن تهیه 

می شود، مطلع هستند.
2- به لحاظ افزایش قیمت: روزنامه بر این باور اســت که 
مشتریان افزایش قیمت در گذشته را می توانند به آسانی به 
خاطــر آورند. بنابراین برای هــر گونه افزایش قیمت مجدد، 
باید دلیل کاماًل توجیه کننــده ای ارائه دهد. یعنی اوالً باید 
مشتریان را به استناد افزایش هزینه های انتشار توجیه و ثانیاً 
تلخی این افزایش قیمــت را با یک خبر خوب مثل افزایش 

تعداد صفحات روزنامه به شیرینی مبدل سازد.
3- به لحاظ لغو اشتراك از سوی مشتری: روزنامه چنین 
می اندیشــد که خوانندگان به طور کامل تحت تأثیر شرایط 
اقتصادی خودشــان هستند. بنابراین اگر برای یک سال هم 
که شــده از افزایش قیمت چشم پوشی کنیم، آنها به خاطر 
رفتار صادقانه تشــکر خواهند کرد و به ما وفاداری بیشتری 

نشان خواهند داد.
هر ســه جنبه ی باال، برداشت های نادرستی هستند که از به 
کارگیری روش های کالسیک قیمت گذاری به دست می آیند. 
چنین نتیجه گیری که معتقد اســت کاهش قیمت، افزایش 
تیراژ فروش را به دنبال خواهد داشت، کاماًل  نادرست است.

در حقیقــت مصرف کنندگان به شــکل های مختلفی رفتار 

و عمــل می نمایند. برخــورداری از دانش درباره ی قیمت به 
آنها کمک می کند تا از تصمیم های اشتباه در خصوص گران 
خریدن یک محصول اجتناب کنند. در پیش نحوه ی نگرش 
روزنامه به مشــترکین خود را از سه جنبه ی قیمت، افزایش 
قیمت و لغو اشتراک بررسی کردیم. حال می خواهیم ببینیم 
مشترکین در رابطه با این سه جنبه واقعاً در چه وضعیتی به 

سر می برند؟
1- به لحاظ قیمت: مشترکین متناسب با شرایط اقتصادی 
یا دیگر طرق هدایت نمی شوند و حتی قیمت روزنامه ی خود 
را نمی دانند چه برســد به روزنامه های دیگر. به ندرت دیده 
می شود که عالقمندی به یک روزنامه ی خاص متأثر از قیمت 

آن روزنامه باشد.
2- به لحاظ افزایش قیمت: به صورت طبیعی مشترکین 
نمی توانند نه زمان و نــه میزان افزایش قیمت روزنامه را در 
گذشته به خاطر آورند. به همین دلیل است که توجیه کردن 
مشترکین به خاطر افزایش قیمت و توضیح درباره ی فواصل 

تدریجی افزایش قیمت، اصاًل ضروری نیست. 
3- به لحاظ لغو اشتراك: باید توجه داشت که یک دلیل 
برجســته و اصلی برای لغو اشتراک از جانب مشترکین این 
اســت که آنها زمان کافی برای مطالعــه ی روزنامه ندارند و 
بنابرایــن تمایلی ندارند که پول خود را بابت کاالیی بپردازند 
که از آن هیچ استفاده ای نکرده اند. لذا، این که بخواهیم تلخی 
افزایش قیمت روزنامه را با افزایش تعداد صفحات آن شیرین 
کنیم، مشکل لغو اشتراک را نه تنها حل نمی کند، بلکه فقط 

وقتی نسبت به روانشناسی قیمت ها بی اعتنا هستیم!

در آلمان، روزنامه ها معموالً از طريق حق اشــتراکی که مشــتريان به صورت ماهانه پرداخت می کنند، به دست مخاطبان می رسد. به اين شکل که هر 
روز صبح، توسط پيک در صندوق های پستی مشترکان گذاشته می شوند. مبلغ حق اشتراک معموالً به صورت خودکار از حساب های بانکی مشترکين 
کســر می شــود و متناســب با مدت قرارداد مشــترک با روزنامه، برای مثال سه ماهه، شش ماهه و يک ساله، مشــتری از تخفيف بيشتری برخوردار 

می شود. حال می خواهيم در درجه ی نخست ببينيم که نحوه ی نگرش يک روزنامه به خوانندگان چگونه است:

اوضاع را بدتر می کند.
بنابراین به منظور اســتنباط قیمت صحیح قابل پذیرش از 
طرف مشتریان، باید ترکیبی از عالقه به قیمت، دانش قیمت 

و ارزیابی قیمت مورد تحلیل قرار گیرد.
نتیجه ی تحقیقات شرکت Vocatus آلمان نشان داد که قرار 
گرفتن قیمت روزنامه در بودجه ی مشتری، جزء اولویت های 
وی در هنــگام تصمیم گیری برای خریــد آن روزنامه نبوده 
اســت. البته برای گروهی از مشــتریان مثل دانشجویان که 
درآمد کمتری دارند، مســأله ی قیمت پررنگ تر می شود. اما 
باز هم در اولویت های آنها برای خرید قرار نمی گیرد. نکته ی 
دیگر آنکه دالیل لغو اشــتراک از طرف مشترکین بیشتر در 
حوزه ی مســائلی غیر از قیمت قرار دارد. از جمله عدم وجود 
وقت کافی برای مطالعه یا نیافتن موضوع مورد عالقه در آن 

روزنامه و یا عدم دسترسی آسان به روزنامه.
انگیزه ی قیمتی می تواند متنوع باشــد و حتی گاهی ممکن 
است از افزایش قیمت برای تبلیغ یک محصول استفاده کرد. 
به شکل زیر توجه کنید. روی پاکت شیر آشکارا نوشته شده 
اســت: »تولید کنندگان داخلی را حمایت کنید. ۱۰ سنت 

قیمت اضافی برای حمایت از کشاورزی آلمان«
 

دقت کنیــد که از اهرم افزایش قیمت بــرای تبلیغ هر نوع 
محصولی نمی توان اســتفاده کرد. به شکل زیر توجه کنید. 
طبیعی است که مشــتری هرگز نمونه ای شــبیه به زیر را 
روی قبض برق خود نخواهد پذیرفت. این که »بیایید و برای 
حمایت از تأمین کنندگان انرژی در آلمان ۱۰ ســنت بیشتر 

بپردازید!«

 تا اینجای بحث می توان نتیجه گیری کرد که قوانین مربوط 
به تصمیمات منطقی در نهایت باید در یک قالب واقع گرایانه 
مورد تحلیل قرار گیرند؛ اگرچه ممکن اســت این قالب های 

واقع گرایانه منطقی به نظر نرسند.
معموالً مشتریان یک ســری محاسبات ذهنی مخصوص به 
خود را دارند که باید ســعی کــرد تا آنها را فهمید. مثاًل آنها 
درباره ی ســپری کردن تعطیالت، خریــدن روزنامه و موارد 
دیگر حساب ها و بودجه های جداگانه ای در ذهن خود وضع 
می کنند و برای هر یک از آنها هم میزان ویژه ای از ســود را 
انتظار دارند. بنابراین بســیاری از شرکت ها سعی می کنند با 
درک این محاسبات ذهنی، تا جایی که می توانند بر روی این 
ذهنیت تأثیر بگذارند. به تصویر زیر دقت کنید. کمپانی تولید 
کننده ی ساعت های تجملی که قیمت محصوالت آن بسیار 
باالست، این چنین به مشتری خود تلقین می کند که ساعت 
از نســلی به نسل دیگر منتقل می شــود و اگرچه امروز باید 
بهای بسیار باالیی را برای خرید آن پرداخت، اما این در واقع 

هدیه ای است که آن را برای فرزندان خود ذخیره می کنید.
حتی در شــرایط بحران اقتصادی هم می توان از محاسبات 
ذهنی مشــتریان برای افزایش ســودآوری شرکت استفاده 
کرد. این درســت همان کاری است که شرکت هیوندای در 

سال های گذشته و در شرایط بحران اقتصادی انجام داد.
این شــرکت به مشتریان خود اعالم کرد، حتی اگر در آینده 
قادر به پرداخت اقســاط اتومبیل خود نباشــند، خودروی 
فروخته شــده را از آنها پس نخواهند گرفــت، حتی آنها را 
در هنگام خرید بیمه می کند تا در صورتی که برای چندین 
ماه نتوانســتند اقساط خودروی خود را پرداخت کنند، هیچ 
مشکلی پیش نیاید. چنین پیشــنهادی باعث شد تا میزان 
فــروش هیوندای تا 9 درصد در شــرایط بحــران اقتصادی 
افزایــش یابد، در حالی که میزان فروش برندهای دیگر مثل 
فورد، بنز، تویوتــا و غیره به میزان قابل توجهی کاهش پیدا 
کرد. جالب اینجاست که این شرکت ها، خودروهای خود را با 
تخفیف به مشتریان عرضه کرده بودند، در حالی که هیوندای 

هیچ گونه تخفیفی قائل نشده بود.

این مثال خوبی اســت که نشــان می دهد اگر مایل به نابود 
کردن وجهه ی محصول خود هســتیم، بهتریــن راه، دادن 
تخفیف های بی دلیل و توضیح داده نشــده ای به مشــتری 
است که باعث می شود مشتری به کیفیت محصول و کار ما 
شک کند! وقتی شما به مشتری خود تخفیف می دهید، مثاًل 
می گویید:«6۰ درصد تخفیف برند« یا »لباسشویی رایگان« یا 
»سه سال سرمایه گذاری آزاد« این تخفیف ها منجر به اتفاقات 

ناخوشایند زیر می شوند:
۱- مشتری دیروز شما به این احساس می رسد که تاکنون در 

حال کاله برداری بوده و گران فروشی می کرده اید.
۲- مشتری امروز یا به کیفیت محصول و یا به اعتبار شرکت 

شما شک می کند.
۳- مشتری فردا متوجه می شود که همیشه می تواند معامله ی 
سودآورتری با شما داشته باشد و تخفیف های بیشتری بگیرد. 

پس خرید خود را به تعویق می اندازد.
پس نتیجه می گیریم که هر تخفیفی باید منصفانه و با دلیل 
باشد. یعنی برای مشتری با منطق توضیح داده شود. به طور 
مثال اگر فروشنده ی سیب هســتیم و برای فروختن آن به 
مشتری تخفیف می دهیم، باید وی را متقاعد سازیم که چون 
امکان نگهداری محصول خود را برای مدت بیشتری نداریم 
و اگر آن را نفروشیم فاســد می شود، این تخفیف را در نظر 
گرفته ایم. از طــرف دیگر تخفیف به هیچ عنوان نباید باعث 

پایین ماندن سطح قیمت های پایه در دراز مدت شود.

قوانین مربوط به تصمیمات 
منطقی در نهایت باید در یك 

قالب واقع گرایانه مورد تحلیل 
قرار گیرند؛ اگرچه ممكن است 

این قالب های واقع گرایانه 
منطقی به نظر نرسند

گردآوری:
مسعود مهدی زاده 
سمــت:
کارشناس کنترل
موجودی و آمار

 قسمت اول
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 تکنيک های مورد استفاده 
در حمالت مهندسی اجتماعی

تكنیك های مبتنی بر كامپیوتر و اطالعات فنی
- هرزنامه ها، پنجره های Pop-Up، وب ســایت ها، نامه های 

الکترونیکی، Phishing )سرقت اطالعات(
تكنیك های مبتنی بر انسان

- رویکرد مســتقیم، جســتجو در زباله هــا، جعل هویت، 
سوءاستفاده از کاربران مهم، کارکنان پشتیبان فنی، شایعه 
پراکنی، جاسوســی و استراق ســمع، مهندسی اجتماعی 

معکوس 
 

  مهندسی اجتماعی مبتنی بر 
کامپيوتر و اطالعات فنی

مهندسین اجتماعی با ارسال یک پیام الکترونیکی با متنی 
محترمانه و جذاب از شما دعوت می کنند تا اطالعاتی را برای 
آنها ارسال یا روی لینکی کلیک و یا نرم افزاری را دانلود کرده 

و از آن استفاده کنید .
نامه ی الكترونیكی

احتماال تا به حال با انواع نامه هایی که در آنها وعده ی جایزه، 
پیروزی در یک مســابقه یا برنده شدن در بانک را می دهند، 
روبه رو شــده اید. »در بانک پول برده اید!« این عبارت ممکن 
اســت متن و تیتر یک پیام الکترونیکی باشــد. با باز کردن 
آن خواهید دید که پس از ســتایش شــما به عنوان فردی 

خوش شانس، از شما می خواهند که مشخصات خود را برای 
آنها بفرستید تا در اسرع وقت جایزه را برایتان ارسال کنند یا 

به صورت حضوری جایزه را به شما تقدیم کنند .
فایل ضمیمه شــده در پیام، ممکن است به انواع بدافزار ها 
آلوده باشد و یا آدرسی داشته باشد که ممکن است شما را به 
سمت بدافزارها هدایت کند، یا این که با استفاده از روش های 

دیگر اقدام به بهره برداری از شما نماید .
وب سایت ها

در حمالتــی از این دســت، نفوذگران از عضویت شــما در  
وب ســایت خاصی سوء اســتفاده کرده و از طرف وب سایت 
ایمیلی را برای شــما ارســال می کنند و از شما می خواهند 
کــه بر روی لینک کلیک کرده و در ســایت وارد شــوید و 
مشــخصات اکانت خود را چک کنید؛ یا اکانت شــما معلق 
شده است و از شــما می خواهند برای فعال سازی دوباره به 
Phish-  لینک رجوع کنید و  ...این گونه حمالت فیشینگ

ing  نام دارند.

گفتگوهای زنده ی اینترنتی
نفوذگران با اســتفاده از سرویس های گفتگوی زنده، ضمن 
برقراری تماس، نســبت به جلب اعتماد شما اقدام می کنند. 
ازدواج اینترنتــی هم می تواند یکی از روش های مهندســی 

اجتماعی محسوب شود .
اغلب نفوذگران برای فریب از طریق آدرس های اینترنتی به 

یکی از روش های زیر متوسل می شوند:

تكنیک های مهندسی اجتماعی
گردآوری و ترجمه: 
سارا تقوی مطلق
سمــت: سرپرست انفورماتيک
مصطفی معدنی پور

سمــت: قائم مقام 
مدير پشتيبانی انفورماتيک

-  استفاده از آدرس های کد شده ی نامعلوم حتی اگر آدرس 
سایت واقعی باشد،

 - استفاده از آدرس بار و استاتوس بار Status bar جعلی.
جعل شماره تلفن

این دســته از نفوذگران معموال با جعل شماره تلفن، کاری 
می کنند که شــماره ی دیگــری روی Caller ID فرد هدف 
نمایش داده شــود. به این ترتیب در حالی که فرد نفوذگر از 
آپارتمان خودش با قربانی تماس می گیرد، به نظر می رســد 

که شماره ی وی یکی از شماره های داخل سازمان است.
سوءاستفاده از اخبار 

از مطالبی که در اخبار مطرح می شــود، نفوذگران از آنها به 
عنوان ابزارهای مهندسی اجتماعی استفاده می کنند. 

سوء استفاده از سایت های شبكه های اجتماعی
فیس بوک Facebook، مای اسپیس Myspace و لینک دین 
Linked In، از مشــهورترین سایت های شبکه های اجتماعی 

هســتند. بســیاری از مردم به این ســایت ها اعتماد دارند و 
 ،Social Network از ســایت های شــبکه های اجتماعــی
ایمیل های زیادی دریافت می کنند که ادعا می شود از طرف 
سایت هایی مانند فیس بوک هستند، ولی در حقیقت از طرف 

نفوذگران اینترنتی ارسال شده اند.
سوء استفاده از اشتباهات حروف چینی

نفوذگران از اشــتباهات تایپی افراد در وب ســوء استفاده 
می کنند. ممکن اســت  یــک آدرس URL را تایپ نمایید، 

امــا یک حرف آن را اشــتباه وارد کنیــد و ناگهان با نتایج 
غیرمنتظره ای روبه رو شوید.

سوء استفاده از منابع دور ریخته شده و ظاهراً بی ارزش 
ســطل زباله های یک ســازمان، یکی از بهترین منابع برای 
نفوذگران اســت؛ چرا که با دســتیابی به اطالعــات ظاهراًً 
بی ارزشــی که دور ریخته شــده اند، می توانند یک حمله را 

طرح ریزی کنند.

  مهندسی اجتماعی مبتنی بر انسان؛ 
محرک های روانشناسی متقاعدسازی 

تحریك حس معامله ی متقابل
در روابط اجتماعی، معامله کردن، رفتاری کامالً شناخته شده 
به حساب می آید. چنان که کسی هدیه ای یا قول انجام دادن 
کاری به ما بدهد، ما خود را مدیون وی دانسته و این محبت را 
به نحوی جبران می کنیم. این محرک روانشناسی، کاربردهای 
خوبی بخصوص در مهندسی اجتماعی معکوس دارد. به طوری 
که نفوذگر در شرایطی که مشــکلی به وجود آمده  است، به 

عنوان ناجی ظاهر شده و مشکل را حل می کند. 
تحریك حس قدرت

نحوه ی صحبت کردن با دوســتان، اقوام و یا رئیس سازمان 
با هم فرق دارد. به عنوان مثال اگر رئیس از شــما کاری را 
بخواهد به واسطه ی قدرتی که دارد، برایش آن کار را انجام 
می دهید؛ ولی همان کار اگر توسط آبدارچی شرکت از شما 

خواسته شود، شاید چندان مایل به انجام آن نباشید.
تحریك حس هماهنگی و یكپارچگی

 محرک هماهنگی یــا یکپارچگی، یکی از محرک های مهم 
اســت. در این روش، نفوذگر سعی می کند با قبوالندن این 
موضــوع که بقیه ی افــراد، کار مورد نظــر را انجام داده اند، 
هــدف را به انجام کار مــورد نظر خود وامــی دارد. در این 
محرک،کارمند یا شخص مورد نظر با دیدن این که اطرافیان 
او کاری اضافه انجام داده اند و شــرایط خاصی دارند، سعی 
می کند خود را نیز وارد دســته و گروه آنها کند و از منزوی 

شدن بگریزد.
تحریك حس مشابهت 

در این نوع از محرک ها نفوذگر می کوشــد بین خود و هدف 
نقاط مشترک پیدا کند.
تحریك حس كمیابی

از این محرک در اکثر تبلیغات استفاده می شود، به پیام های 
بازرگانی تلویزیون توجه کنید: آخرین مهلت، تمدید شــد،(

یک خرید استثنایی، تعدادی واحد محدود آپارتمان و...(
تحریك حس زیبایی دوستی

جهــت تحریک این حس، نفوذگر با ظاهری برازنده، افکار و 
عقایــد خویش را به افراد دیگر تلقین می کند .آدمی معموال 
تمایل بسیاری در پذیرش درخواست از سوی کسانی را دارد 

که دوست داشتنی تر هستند. 
تحریك حس اثرگذاری شدید

محرک اثرگذاری شــدید، فرد را از نظــر روحی و روانی در 
شرایطی قرار می دهد که دیگر نمی تواند به طور منطقی فکر 
کند. اگر قربانی در شــرایط شدید تعجب، هیجان، توقع یا 
عصبانیت قرار گیرد، دیگر به طور معمولی به این شــرایط 

نگاه نمی کند. 

تحریك حس بارگذاری اضافی
مواجهه با حجم باالیــی از اطالعات در زمان کوتاه، بر روی 
عملکرد منطقی انســان اثر می گذارد که ســبب بارگذاری 
اضافی حسی می شــود. بحث و گفتگو نیز در صورتی که از 
منظر غیرقابل انتظاری صورت پذیــرد، منجر به بارگذاری 
اضافی حسی می شود. قربانی برای تجزیه و تحلیل موضوع از 
منظر جدید، نیاز به فرصت دارد؛ در حالی که به وی فرصتی 
داده نمی شود. بدین ترتیب توانایی فرد در پردازش و تجزیه 

و تحلیل یافته ها، تقلیل یافته و تمامی گفته ها را می پذیرد.
 تحریك حس مسئولیت پذیری و وجدان اخالقی

در این محرک، نفوذگر طوری وانمود می کند که همه چیز به 
شما بستگی دارد و در زندگی او نقش سرنوشت سازی دارید؛ 
به طوری که مسیر زندگی او توسط شما مشخص می شود. 
نمونه های فراوانی از این نوع محرک توســط دانشجویان و 

خصوصاً در پایان ترم تحصیلی استفاده می شود .
تحریك حس روابط فریبنده

 همه روزه کارایی این محرک را می بینیم و می شنویم. یکی 
از برجســته ترین نمونه ها، کلیپ هــای صوتی به نام مزاحم 
تلفنی اســت. در این محرک، نفوذگر با یک تماس تلفنی و 
کش دادن صحبت ها و خوش و بش کردن، نسبت به جلب 

اعتماد شخص اقدام می نماید.
تحریك حس منطق و استدالل

در صورتــی که کارمندان با تدابیر امنیتی و سیاســت های 
ســازمان آشــنایی کمی داشــته باشــند و دارای منطق و 
استدالل قوی بوده ولی نقاط ضعفی داشته باشند )که بیشتر 
در آموزش های ناقص ریشه دارد(، نفوذگر می تواند به راحتی 
و بــا جعل هویت، در قالب کارمندان بخش امنیت اطالعات 
سازمان و تنها با دو گفته ی صحیح، نسبت به تحریک قوه ی 
منطق کارمند و دریافت اطالعات حساس از او اقدام نماید .

تحریك از طریق حس نیاز مادی
شــاید این گزینــه، در آخرین حلقــه ی محرک های یک 
مهندس اجتماعی Social Engineer باشــد و شــاید هم 
نخســتین! در هر صورت یکــی از مهلک ترین محرک های 
عملکردی بوده و شدیداً وی را تا رسیدن به هدف، تحریک 
و ترغیــب خواهد نمود و نیاز مــادی و بهره مندی از ارزش 
مادی اطالعاتی، امری اســت که چشم پوشی از آن خطای 

قابل بخششی نیست.

 تحریک از طریق حس نیاز مادی 
یکی از مهلک ترین محرک های 
عملکردی بوده و شدیدًا مهندس 
اجتماعی را تا رسیدن به هدف 
تحریک و ترغیب خواهد نمود و 
نیاز مادی و بهره مندی از ارزش 
مادی اطلاعاتی، امری است که 
چشم پوشی از آن خطای قابل 
بخششی نیست

 قسمت دوم

wikipedia.org/wiki               : منابع 
CSO magazine      
The ultimate guide to SE,may 2010      

تعريف واژه ی مهندسی اجتماعی )Social Engineering( و ضرورت های آشنايی با راه های مقابله با آن، مقوالتی بود که در بخش اول اين مقاله، در شماره 
پيشين پيک اطلس به آن پرداختيم.

 همچنين تعريف عامی از مهندسی اجتماعی ارائه شد تحت اين عنوان که: نفوذگران، با سو ءاستفاده از کارکنان سازمان و فريب آنها، در شبکه ها نفوذ 
کرده و به کمک مجموعه ای از تکنيک ها فرد را به فاش کردن اطالعات و يا انجام کارهای مورد نظرشان مجاب ميکنند.

در اين شماره به تکنيک های مورد استفاده نفوذگران در مهندسی اجتماعی ميپردازيم.

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com19 18

خبرنامه داخلی       اطلس خودرو        شــماره 43        بهمن 1392

دانـــش دانـــش



نگاهی به فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های مجاز سراسر کشور

ماهنامه ی پیک اطلس در راســتای 
حمایــت از فعالیت هــای تبلیغاتی 
عاملیت های شرکت اطلس خودرو، از 
این پس در هر شماره فعالیت های 
عاملیت هــا در این زمینه را، اعم از 
آگهی هــای چاپی در جراید کشــور، 
تبلیغات محیطی مانند بیلبورد، لمپ 
پســت بنر و غیــره و یــا آگهی های 
تلویزیونی یــا رادیویــی و هرگونه 
فعالیــت تبلیغاتــی دیگــری را که 
عاملیت ها در آن ماه انجام داده اند، 

منعکس میکند.

محل انتشار:   آگهی مجله

محل انتشار:    بنـــر تبليغاتی

محل انتشار:   آگهی روزنامه

محل انتشار:   آگهی روزنامه

محل اکران:   بيلبـورد شهر ساری 

محل انتشار:   آگهی روزنامه

محل انتشار:   ويژه نامه آليک
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معیارهای ارزیابی غیرحضوری بازاریابی عاملیت های مجاز  چیست؟

پيــرو اعالم نتايج دور ســوم ارزيابي غيرحضوری واحد های فــروش و خدمات پس از فروش 
عامليت هاي مجاز از سوی واحد بازاريابی شرکت اطلس خودرو و ابهامات برخي از عامليت هاي 
محتــرم در خصوص نحوه ی اين ارزيابی، اين واحــد روش ارزيابی غيرحضوری و پارامترهای 

موثر آن را اعالم نمود: 
ارزيابی غيرحضوری بازاريابی عامليت های مجاز، براســاس دو پارامتر اصلی ميزان مشارکت 

در طرح های نظرسنجی و فعاليت های تبليغاتی عامليت های مجاز انجام می شود.

الف( همان طور که اشاره شد، بخشی از امتیاز عاملیت هاي 
مجاز، بر اساس میزان مشــارکت در نظرسنجي هاي انجام 
شده محاسبه می شود. در این طرح، عاملیت هاي محترم تا 
بیستم هر ماه فرصت دارند تا سهمیه ی فرم هاي نظرسنجي 
خــود را در هر یک از حوزه های فــروش و خدمات پس از 
فروش که نمونه های آن در تصاویر نشان داده شده است، از 
واحد بازاریابي دریافت نموده و فرم هاي تکمیل شده ی ماه 
پیش را تحویل نمایند. فرم ها می بایست توسط مشتریان به 

طور کامل پر شده و ممهور به مهر عاملیت باشند. 
ب( جهت محاسبه ی امتیاز فعالیت های تبلیغاتي عاملیت ها 
در هــر یک از حوزه های فروش و خدمــات پس از فروش، 
محاسبه ی مســتندات اجرای طرح هاي تأیید شده )چاپ 
آگهي، اکران بیلبورد و ...( در قالب تصاویر به واحد بازاریابي 

ارائــه می گــردد و در کارنامه ی عاملیت به عنــوان امتیاز 
مثبت ثبت شده و هر ماه نمونه های آنها در بخش تبلیغات 

عاملیت ها درج می شود. 

نكته ی 1: الزم به توضیح است در صورتی که عاملیت تنها 
در یکی از حوزه های فروش و یا خدمات پس از فروش اقدام 
به انجام تبلیغات نماید، امتیاز آن تنها برای حوزه ی تبلیغ 

شده، حساب خواهد شد. 
نكته ی 2: پیشنهاد مي شود پیش از برنامه ریزی تبلیغاتی، 
در انتخاب رســانه ی مناســب جهت تبلیغات، از مشاوره ی 
واحد بازاریابی اســتفاده شــود تا ضمن اطمینان از انجام 
تبلیغات به نحو موثر، مرحلــه ی اجرا با حداقل هزینه و به 

AKC-FR412/V01شکل مناسب انجام گردد. 
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سرویـس کلینیک 
زمستانه دي ماه 92

گردآوری:
مريم طبسی

سمــت:
کارشناس 

خدمات ويژه

زمین سپید است.
آسمان هم...

آري زمستان است!
شهر من رخت دي ماه پوشیده است.

گویي نوعروسي است که دلگرم رسیدن بهار است.
بهار در راه است.

اما...
باید از برف گذشت...

آري؛ براي گذشتن از سوز زمستان باید دلگرم بهار بود. 
خانواده ی اطلس خودرو براي دلگرمي مشــتریان خود 
در این فصل زیبا، به برگزاري طرح ســرویس کلینیک 
زمستانه ی خودروهاي کیا اقدام نمود تا در این روزهاي 
سپید، اوقات بهاري و آرامش خیال را براي آنها به ارمغان 

آورد.
ایــن طرح، از ۱۴ الــي ۱9 دي ماه در عاملیت هاي مجاز 
منتخب سراسر کشور، برگزار شد. مشتریان محترم، در 
این طرح از مزایایي همچون بازدید رایگان سیستم فني 
و گرمایشــي خودرو،۱۰% تخفیف اجرت خدمات،%۳۰ 
تخفیف روغن موتور کاسترول براي خودروهاي شرکتي، 
۱5% تخفیف روغن موتور کاســترول براي خودروهاي 
غیرشرکتي، ۱5% تخفیف مکمل هاي شوینده ی موتور و 
سیستم سوخت رساني و گیربکس BG براي خودروهاي 

شرکتي و غیرشرکتي برخوردار شدند.
این طرح با استقبال مشتریان محترم کیا و عاملیت هاي 

مجاز در سراسر کشور روبه رو شد. کارواش خودرو- عامليت 571خرم آباد/ باژدان

تعميرات و عيب يابي- عامليت 521 تبريز/ کهنمويي

تعميرات و عيب يابي - عامليت 442 شاهرود/ ترابي

تعميرات و عيب يابي- عامليت 116تهران/ طوروسيان و جالليان

پذيرش خودرو - عامليت 611 اهواز/ خوزستان گل ماشين

ورودي عامليت 111 تهران/ آرمنيانس

ارائه ی فاکتور به مشتري- عامليت 424 مشهد/ هاشمي سيگاري

تعميرات و عيب يابي- عامليت 101تهران/ محسنيان 

تست با دستگاه عيب ياب- عامليت 108تهران/ مهاجر

جلسه ی توجيهي قبل از طرح - عامليت 232رشت/ پوررستگار 

پذيرش خودرو - عامليت 342 همدان/ عليزاده

ورودي عامليت 443 سمنان/ خسرواني
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آدرستلفن ثابتکد شهر عامليت مجازرديف
70 -3294568 )0411( 521تبريزرحيم برزگر کهنمويی1

 )CNG ( تبريز - بين هتل مرمر و ميدان بسيج - روبروی پمپ گاز
کد پستی 5158913771   

4- 6261181 )0311( 311اصفهانعباس حاجی نيلی 2
اصفهان - خيابان ارتش - جنب پل هوائی حسين آباد - پالک 335

کد پستی 1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشيار - پالک 14 - کد پستی 346792593198777777 )026( 121کرجمحمدرضا معينی - خسرو زمانی 3

44561234 )021(100تهرانتعميرگاه مرکزی4
تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خيابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستی 1389796711

تهران - پاسداران - خيابان کالهدوز)دولت( - پالک 135 - کد پستی 61959916494-22763992 )021(101تهرانامير حسين محسنيان5

44404664 )021(103تهرانشرکت باليران6
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهيد مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

88463507 )021(104تهرانسيد محمد ديبازر حسينی7
تهران - 45 متری رسالت - بين پل سيدخندان و اتوبان صياد شيرازی - پالک 1320 

کد پستی 1631693411

66591331 )021(105تهراناسماعيل شيدايی کندوانی8
تهران - ميدان جمهوری - خيابان باستان جنوبی - خيابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303 

کد پستی 1318883444

77601840 )021(108تهرانامير هوشنگ مهاجر9
تهران - خيابان شريعتی - پايين تر از پمپ بنزين بهار شيراز - ايستگاه عوارضی - پالک 

346 - کد پستی 1564915587

3-22306402 )021( 109تهرانشرکت آرتين خودرو پرشين10
تهران - خيابان پاسداران - انتهای خيابان ساقدوش - بعد از ميدان بنی هاشم 

پالک 317 - کدپستی 1665844144

تهران - خيابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 )021(111تهرانکارکين آرمنيانس11

77894648 )021(112تهرانسيدامير حسينی12
تهران - ميدان رسالت - خيابان سلمان طرقی - نبش خيابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 )021(114تهرانعبدالرضا محمدی طامه13
تهران - بزرگراه شيخ فضل اله نوری - خيابان شهيد تيموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 )021(115تهرانيحيی سلمانی14
تهران - تهران نو - ابتدای خيابان 30 متری نيروی هوايی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

7-66021285 )021(116تهرانطوروسيان-جالليان15
تهران-خ آزادی- بلوار استاد معين-جنب فروشگاه امکان-پالک 186-

 کد پستی 1341784673

22520082 )021(117تهرانرضا سميعی زفرقندی 16
تهران - بزرگراه رسالت بين اتوبان صياد شيرازی و امام علی )ع( - پالک 924 

کد پستی 163468718

7528811 )0511(422مشهدعليرضا سياسی17
مشهد - انتهای بلوار خيام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيام 

جنب نمايندگی سايپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خيابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 )0511(424مشهدمهدی هاشمی سيگاری18

6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشين19
اهواز - بزرگراه ملت - بين خيابان عامری و دانيال - پالک1082 - 

کد پستی 6164813545

زنجان - کمربندی جنوبی ) خيام ( - جنب نمايندگی ايران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانيان20

2226108 )0273(442شاهرودفرخ ترابی21
شاهرود - ميدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411

سمنان - ميدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 )0231(443سمنانخسروانی22

شيراز - خيابان سعدی - بين مکتبی وايزدی - کد پستی 22228977135836495 )0711( 643شيرازسيد سامان شجاعی 23

قزوين - کيلومتر 3 جاده قديم تهران - روبروی پمپ بنزين - کد پستی 43416763317-2292553 )0281(251قزوينابراهيم احمدی - يعقوب نعمتی24

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزين دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 )025(331قماسماعيل آخوندی خضرآباد25

26
جاويد اميری- يوسف اميری 

مقدم
کرمان- خيابان 17 شهريور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - کد پستی 33100067616673386 )0341(451کرمان

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللی27

4-8842002 )0131(232رشتکامبيز پوررستگار28
گيالن - رشت - خيابان شهدا - روبروی کارخانـه شير پاستـوريزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کيلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانيات- کد پستی 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گيل29

رشت-کيلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پيشتاز خودرو گيل30

خرم آباد- بلوار بهارستان- ميدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان31

ساری - بلوار کشاورز - نرسيده به مهدشت - کوچه پاتريس - کد پستی 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی32

بابل - کمربندی اميرکال - جنب پمپ بنزين - کد پستی 32520204731659439 )0111( 223بابلشرکت بزرگ روشن 33

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 )0121( 224آملسيد مجتبی موسوی34

32247106 )086(371اراکمصطفی شاپوری35
اراک - خيابان شريعتی- بين فرمانداری و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبيل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالير- بلوار بعثت - ميدان نيروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 )0851(341ماليرحبيب اله فرهادی فر36

2654436 )0811(342همدانعليزاده37
همدان-خيابان 17 شهريور - نرسيده به پل هوايی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

يزد - خيابان مطهری- چهارراه فرهنگيان - کد پستی 62653898918617167 )0351(322يزداحمد قناد باشی38

1392/11/01

 فهرست
عامليت های مجاز
 تحت پوشش
 شرکت اطلس خودرو
از تاريخ

برترين های دی ماه

 خدمات پس از فروش
عامليت 234 رشت 

پيشتاز خودروی گيل 

 فــروش
عامليت571 خرم آباد

جناب آقای باژدان

قـطعـات
عامليت 121 کرج 

جناب آقايان معيني و زماني 
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