


1

www.atlaskhodro.com | 1389 پیک اطلس  |  شماره پنجم، آذر

فهرست

سر مقاله

کیا همچنان پیش می تازد 

رقابت چه چیزی به شما می آموزد

طرح بازگشایی مدارس

رازهاي پنهان صرفه سوخت در اسپورتیج

کوتاه و خواندنی

چگونه سیستم سوخت رساني را پاك کنیم

اشتباهات شغلی در محیط کار

آیا برندهاي چیني نیز جهاني خواهند شد؟

فهرست    عاملیتهای  مجاز
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همیشه حق با شماست 

هميشه حق با مشتري است. اين نگاه كالسيك كه حدود يك قرن پيش 
همچنان  بود،  آمريكا  آن  راس  در  و  غرب  اقتصادي  بنگاه هاي  شعار 
اين  دنياست. گويي  اقتصادي در سراسر  بنگاه هاي  تمام  توجه  مورد 
گزاره كوتاه به يكي از كليدي ترين و بنيادي ترين اصل در ارتقاء جايگاه 
شركت ها و توسعه سهم بازارشان تبديل شده است؛ شعاري كه گويي 

هرگز رنگ و بوي كهنگي به خود نمي گيرد. 
اما حديث مشتري مداري فقط در غرب نمانده واين بار، با تاخري 50 
ساله از  آسياي جنوب شرقي سربرآورده  و با سرلوحه قراردادن اين 
نگاه، سراسر دنيا را به تحسين و اعجاب واداشته است. امروز، كره 
جنوبي در كنار ژاپن و چين، و پس از آنها اقتصاد كشور هايي  چون 
غرب  رقيب  جدي ترين  عنوان  به  را  آسيا  اندونزي،  و  مالزي  تايوان، 

مطرح كرده است.
كره جنوبي اما در ميان اقتصادهاي بزرگ آسياي جنوب شرقي، نوعي 
تفاوت وتمايز در توليدات و محصوالت خود را مد نظر قرار داده است؛ 
اساسي  اصل  عنوان  به  كه  كيفيت  مقوله  جز  نيست  چيزي  تمايز  اين 
توجه به حقوق مصرف كنندگان و جذب و اخذ نقطه نظرات وانتظارات 
آنان براي عرضه كاالهايي كه مصرف كننده آن هستند، مبناي فعاليت 

بخش عظيم صنعت دركره جنوبي بوده است.
در چنين چشم اندازي اين كشور، در 30 سال اخير راه 60 ساله ژاپن 
رقابت  به  آمريكا  در  قاره ها و حتي  تمام  در  توانسته  و  را طي كرده 
بپردازد و به شمار مشتريان خود بيافزايد. صنايع الكترونيك، كشتي 
اين  نمودهاي  از  بزرگ و جذاب خودرو سازي  نيز صنعت  و  سازي 

اثرگذاري و موفقيت است.
كيا، يكي از بزرگترين و موفق ترين شركت هاي خودروساز كره است 
در  مشتريان  متنوع  نظرات  دريافت  و  خواسته ها  به  دقيق  نگاه  با  كه 
اقصي نقاط جهان و تخصيص بخش عظيمي از منابع درآمدي خود در 
حوزه تحقيق و توسعه )آر اند دي(، روز به روز به جايگاه بهتري در 

كره و ساير كشورها، در مقايسه با ساير رقبايش مي رسد.
كيفيت،  مديريت  نظير  جهاني  استانداردهاي  با  رفاهي  توليدات  تنوع 
مشتري مداري و زيست محيطي، در اين گروه توانمند و خالق، موجب 

جلب توجه عالقمندان بازار خودرو و شهروندان نوگرا شده است.
كيا موتورز اميدوار است با تداوم مسير پيش رو، در رقابت سخت و 

البته نفس گير بازار بزرگ خودرو پيشگام و تاثير گذار باشد.
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با رشد 20/6  از محصوالت كيا در ماه سپتامبر  187،251 خودرو 
درصدي نسبت به سال قبل در جهان فروخته شد.

فروش ماه سپتامبر در بازار، امريكاي شمالي، چين، اروپا1، كره  و 
ساير بازارها2 بترتيب رشد 33/2%, 24/8%, 8/7%, 3%  و 44/4% نسبت 

به سال گذشته اعالم شده است.
براي  جهاني  فروش  روز  را   2010 اكتبر   8 موتورز  كيا  شركت 
صادراتي،  فروش  )شامل  است  نموده  اعالم  سواري  خودروهاي 
،خودروهاي  كشور(  از  خارج  كارخانه هاي  فروش  و  بومي  فروش 
ون و خودروهاي تجاري براي سپتامبر 2010 فروش كل 187,281 
دستگاه را ثبت كردند اين رقم رشد 20/6 درصدي را نسبت به سال 

قبل نشان مي دهد.
مناطق  تمام  در  قبل  به سال  نسبت  كرد  اعالم  ماه سپتامبر  در  كيا 

جهان رشد داشته است. 

امريكاي شمالي )34،816 دستگاه فروش( %24/8  بازار   33/2% در 
) 39،174 دستگاه  اوپا  در چين )31،645 دستگاه فروش( 8/7% در 
فروش( و 3% در كره ) 40،191 دستگاه فروش( و 44/4% در ساير 

بازارها  ) 41،425 دستگاه فروش(
براي  جهاني  فروش   2010 سال  نخست  ماهه   9 ظرف  در  جمعأ،   
قبل  سال  به  نسبت   %30/2 دستگاه   1،154،608 فروش  به  رسيدن 

افزايش داشته است.
ساير بازارها و بازار چين تجربه باالترين ميزان افزايش در تاريخ را 
در سال  2010 داشته اند بترتيب  57/5% ) 336،941 دستگاه فروش( 

و 51/7% ) 253،119 دستگاه فروش(.
 مناطق باقيمانده همگي جمعأ رقم قابل توجه دوبرابر افزايش فروش 

را نسبت به سال قبل نشان مي دهد.
22/3% در اروپا ) 294،091( دستگاه فروخته شده(، 20/8% در كره 

کیا همچنان پیش می تازد
امريكاي شمالي  در    %12/9 و   ) شده  فروخته  دستگاه   352،100(

)310،357 دستگاه فروخته شده(
ماه  براي  خارجي  بازارهاي  در  كيا  محصوالت  فروش  بهترين 

)در  سراتو  كوچك  خانوادگي  خودروي  سپتامبر 
با  مي شود(  شناخته  فورته  نام  با  بازارها  برخي 

فروش 336،981 دستگاه فروش بود. 
كيا  كوچك  شهري  خودروي  بترتيب  آن  ادامه  در 
با  اسپورتيج  كيا  جور  و  جمع  اوور  كراس  و  ريو 
دارند.  قرار  فروش  دستگاه   18،866 و   19،056
 16،143 با  متوسط  سايز  اوور  كراس  سورنتو، 
خودروي  و  است  چهارم  رده  در  فروش  دستگاه 
رده  در  فروش  دستگاه   11،839 با  سول  شهري 

پنجم قرار گرفته است. نايب رئيس شركت كيا موتورز هيونگ كيون لي 
گفته است اكنون زمان هيجان انگيزي براي برند كيا است در حاليكه 
شاهد استقبال مطلوب از نسل جديد محصوالتمان مانند كراس اوور 

كيا اسپورتيج جديد "كه اخيراً معرفي شده است" و خودروي سواري 
اپتيما "بواسطه طراحي گيرا و زيبا  و بهره وري بسيار پيشرفته انتقال 

قدرت سوخت" در ميان رسانه ها و مصرف كنندگان  هستيم.
شاخصه هاي  و  رفاهي  امكانات  همه  آن،  از  گذشته 
ايمني مدرن و پيشرفته مصرف كنندگان جهان را به 
سوي  پيشنهاد  ارزشمند ما ترغيب مي كنند. وي افزود 
در راستاي گسترش اين تحول قدرتمند برند، ما پايان 
الكتريكي  بنزيني-  خودروي  برجسته  كالس  امسال 
اپتيماي هيبريدي را معرفي خواهيم كرد و مرحله بعدي 
برنامه ما، استحكام خط توليد محصوالت كيا بر مبناي 
اكودايناميك خودروهاي دوستدار محيط زيست است.   
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   20/6 درصد، رشد فروش 

بهترین فروش محصوالت کیا 
در بازارهاي خارجي براي ماه 
سپتامبر، به خودروی سراتو 
دستگاه   336،981 فروش  با 

اختصاص یافت.

گردآوری و ترجمه: آتوسا كيازر -   سرپرست روابط عمومی
www.kiamotors.com :منبع

1. بازار اروپا شامل بازار اروپاي شرقي و غربي توأما مي باشد.
2. ساير بازارها شامل مناطق امريكاي مركزي و جنوبي ، درياي كاراييب، آسيا )به 

جز چين و كره( اقيانوس آرام، خاورميانه و افريقا است.
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ارائه خدمات شما افزايش يابد.
كارايي  تا  مي كند  ترغيب  را  شما  نيرومند،  و  خالق  رقيبي  وجود 
كه  مواردي  جوي  و  جست  در  و  بخشيد  ارتقاء  را  خود  عملياتي 
موجب تمايز رقابتي شما مي شوند، خالقيت بيشتري از خود نشان 
دهيد. بدون وجود رقيب قدرتمندی كه شما را تحت فشار قرار دهد، 
ممكن است هرگز مجبور نشويد بر نقاطي از كسب و كارتان كه از 

رقابت، اشتياق را در شما زنده نگاه مي دارد تا دائمًا براي پاسخگويي 
به مسائل كسب و كارتان، در جست و جوي راه حل هاي نويني باشيد 
اگرچه ممكن است  باشند.  باالتري برخوردار  از كارايي- هزينه  كه 
منطقی به نظر نرسد، اما رقبا مي توانند به رشد بازار محصوالت و 
خدمات شما كمك كنند و عالوه بر آن، حضور يك رقيب مي تواند 
آنچنان تاثيري بر مشتريان بگذارد كه در طول زمان، حجم فروش و 

گرد آوري و ترجمه: فرهاد احتشام زاد -  مدير بازاريابي و فروشرقابت چه چیزی به شما مي آموزد
Havard Business School - David Stauffer :حاشيه سود بيشتري برخوردارند تمركز كرده، اين نواحي را تعيين منبع

كنيد، به دسته بندي مشتريان خود بپردازيد و بگوييدكدام يك از آنها 
بهترين هستند. بدون وجود رقيب، اصاًل اين »بهترين« معنايي براي 

شما دارد؟ 
فعلي  عامل  مدير  و   AT&T اسبق شركت  مقام   قائم  توبياس،  راندال 
شركت "الي ليلي" مي گويد: زماني كه شرايط بازار كنترل شده بود، 
تمامي پرسنل شركت بل از جمله خود من، باور داشتيم كه بهترين 
اقدامات ممكن را در جهت منافع مشتريانمان انجام مي دهيم. اما پس 

از اين كه وارد محيط رقابتي شديم، تازه پي برديم كه مهارت هاي ما 
لزوما با نيازمندي هاي مشتريانمان  تطابق ندارد و تكنولوژي ما در 
آن حدي نيست كه بايد باشد. حتی فهميديم، روش هاي توليدمان نيز 

آن درجه كارايي را كه فكر مي كرديم، ندارند.
نكته مهم نهفته دررقابت اين است: تعادل ظريفي بين ميزان سينرژي 
كه دو رقيب در رقابت با يكديگر ايجاد مي كنند از يك سو، و ميزان 
سينرژي كه تعداد زياد رقيبان در رقابت با يكديگر ايجاد مي كنند از 
سوي ديگر وجود دارد. به عبارت ديگر، منطق حكم مي كند كه آن نوع 
رقابتي را بر سر ميزان سهم بازار بپذيريم كه موجب افزايش سهم 
همه مي شود. اما نبرد بر سر تكه بزرگتر كيكي كه ديگر رشد نمي كند، 

يك بازي با حاصل جمع صفر است.
زماني كه براي ايجاد تقاضاي اوليه اقدام مي كنيد، درواقع موقعيت 
را  بازار  به  ورود  توانايي  هم  ديگران  به  كه  مي آفرينيد  را  مناسبي 
مي بخشد. وجود چنين موقعيت هاي مناسبي در بازار مي تواند موجب 

رشد و تقويت بازار شما شود.

مبنایي براي مقایسه
دارند، در مجاورت  با هم  وقتي خرده فروشاني كه رقابت شديدي 
يكديگر واقع مي شوند، مقايسه آنها براي مشتريان آسان تر مي شود. 
از اين دو فروشگاه اصوال وجود  اما به واقع، در صورتي كه يكي 
نداشته باشد، ديگري لزومًا از عملكرد بهتري برخوردار نخواهد شد؛ 
زيرا مشتريان طوري رفتار مي كنند كه حق انتخاب هاي بيشتري در 
اختيار داشته باشند و بنابراين احتمال خريد كردن آنها - در صورتي 
كه تنها يك گزينه براي خريد وجود داشته باشد- كاهش خواهد يافت.
به عنوان نتيجه گيري، مي توان اين طور تصور كرد كه عمل »مقايسه« 
براي تمامي شركت هايي كه كاالهاي آنها مورد مقايسه قرار مي گيرد، 
ديگر  انتخاب  يك  وجود  شود.  آنها  عملكرد  بهبود  موجب  مي تواند 

مي تواند به افزايش حجم خريد مشتريان كمك كند.
انجام دهيد، مي توانيد هرچه بيشتر  اقدامات زير را  در صورتي كه 
رقابتي  مناسب  منطقه  شويد:  برخوردار  رقابتي«  »روابط  فوايد  از 
خودتان را بيابيد و سپس همه رقبا را نابود كنيد. يا به راه خود ادامه 
دهيد، يا به رقبا اجازه دهيد به راه خود بروند. درغير اين صورت، 

روشي بين اين دو روش افراطي را انتخاب كنيد.
به گفته ريچارد دي آوني، استاد مديريت استراتژيك دانشگاه دارث 
كردن  »نابود  به  نزديك  شما  انتخابي  روش  كه  صورتي  در  موث، 
تمامي رقبا« است، اطمينان داشته باشيد كه موقعيت شما نزديك به 
شركت هايي همچون مايكروسافت و يا وال مارت است كه همواره 
در صنعت پيشرو بوده اند. او در ادامه از روشي سيستماتيك براي 
طرح ريزي فشارهاي رقابتي به منظور كمك به تعيين بهترين حالت 
رقابتي، جانبداري مي كند و مي گويد: رقباي هوشمند، به طور مؤثري 
محدوده رقيبان خود را تحت مراقبت و نظارت دقيق قرار مي دهند، 
يك  مثل  را  كار  اين  آنها  مي كنند.  خودداري  آنان  برانگيختن  از  اما 
رقيب،  اهداف  و  نيات  به  پي بردن  براي  كه  مي دهند  انجام  بوكسور 
انتظار  در  و سپس  مي كند  آزمايشي  حمله  يك  او  محدوده  به  ابتدا 

پاسخ مي ماند.
زماني كه در حال يادگيري هستيد، بگذاريد ديگران رهبر باشند.

يا  هستيد  جديد  بازار  يك  به  ورود  بررسي  حال  در  كه  زماني 
مي خواهيد محصول جديدي را به بازار عرضه كنيد - و ارزيابي هاي 
ميزان عوايد  برابر  در  اوليه  ميزان ريسك  در مورد  گرفته  صورت 
احتمالي، بيانگر لزوم احتياط است - وجود يك رقيب مي تواند جرأت 

الزم براي پذيرفتن ريسك مزبور را در شما ايجاد كند.
آموخت،  اينترنتي  تجربه شركت هاي  از  مي توان  همان طوركه  البته 
بايد توجه داشت كه هميشه نمي توان از منافع پيشگام بودن در بازار 
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و اول بودن در ارائه محصوالت جديد بهره مند شد. اين كه ابتدا به 
رقيب خود اجازه دهيد وارد بازار شود، شرايط را سخت تر مي كند. به 
عنوان مثال، در زمينه مكان يابي براي خرده فروشي، رقباي نيرومند تر 
مطالعه  براي  الزم  منابع  از  هميشه  دونالد  مك  همچون  برتري  و 
تفصيلي مكاني كه مي خواهند در آن به احداث يك شعبه جديد بپردازند، 
برخوردارند، بنابراين در نقاطي دست به تأسيس شعبه جديد مي زنند 

كه از بيشترين احتمال براي كسب موفقيت برخوردار باشد.
به  دقيقا  نيز  آماده  غذاهاي  عرضه  كوچك  فروشگاه هاي  ساير 
استقرار  از  پس  تنها  اما  هستند،  مشترياني  و  مكان ها  چنين  دنبال 
شركت هاي برتر است كه دست به ريسك مي زنند و وارد آن مناطق 
مي شوند؛ هر چند ممكن است براي متمايز كردن خود، تغييراتي را 

اعمال  خدماتشان  و  محصوالت  تركيب  در 
كنند. بازيگران كوچكتر، اغلب با استفاده از 
شتاب و نيروي حركتي كه رقباي برتر آنها 
و  به وجود مي آورند، درست عمل مي كنند 
آن گاه اقداماتي را انجام مي دهند كه رقيب 
برتر، توانايي انجام آنها را ندارد. زمانی كه 
در جايگاه شيرها هستيد به موش ها خوش 

آمد بگوييد.
كه  برخورداريد  شانس  اين  از  شما  اگر 
رقباي  وجود  باشيد،  بازار  غالب  بازيگر 
ديگران  كه  شود  موجب  مي تواند  ضعيف 

شما را ناقض قوانين ضد انحصار ندانند. در عين حال، مي توانيد از 
موضوعاتي كه اين رقباي ضعيف براي تحقيقات جديد برمي گزينند، 
نيز به عنوان فرصت هايي مناسب براي مطالعه و تحقيق بهره  ببريد 
به  بخشيد.  بهبود  و  كرده  را حفظ  رقابتي خود  طبيعي  توانمندي  و 
به  زدن  دست  براي  بيشتري  تمايل  كوچكتر  رقباي  مي رسد  نظر 
ريسك هاي بزرگتر و خطرناك تر دارند و اين مورد مي تواند اطالعات 
حياتي و مهم را به منظور تصميم گيري در خصوص اقدامات جديد، 
در اختيار شركت هاي بزرگ قرار دهد. براي يك شركت بزرگ، دست 
زدن به ريسك هاي بزرگ، كار دشواري است؛ اما اگردر ابتدا رقيب 
ريسك  باشد،  داده  انجام  را  اقداماتي  چنين  بی پروايی  با  كوچكی 
شركت بزرگتر به ميزان قابل مالحظه اي كاهش و فوريت رقابتي آن 

اقدامات افزايش مي يابد.
يك مثال بارز در اين زمينه، شركت جنرال موتورز است. با وجود آن 
كه در صنايع گوناگون، كمتر شركتي را مي توان يافت كه قدرتمندتر از 
جنرال موتورز باشد، باز هم اين شركت در زمينه بازاريابي محصوالت 
جديد خود - مثال سيستم ارتباطي و راهبريOnStar 1 - از تجارب 

رقبايش بهره مي برد. 

رقیبي را فرض کنید که مي تواند شما را نابود کند.
ليام فاهي، يكي از مؤسسان و شركاي مجمع رهبری  مي گويد: عبرت 
گرفتن از شكست ها و پيروزي هاي بزرگ رقبا ، موضوعي مهم اما تا 
اندازه اي محدود كننده است. زيرا اين كار اصوال به اين معناست كه 
توجه شما هميشه به زمان گذشته يا حال معطوف است و به  آينده 

بي توجه ايد.
او براي بيان بهتر، تمريني ساخته به نام »رقيبت را ابداع كن« كه نوعًا 

داراي پنج مرحله به شرح زيراست:
گام نخست: چگونه ممكن است رقيبي به وجود آيد؟

گام دوم: استراتژي اين رقيب چه مي تواند باشد؟
گام سوم: چگونه استراتژي خود را اجرا خواهد كرد؟

گام چهارم: داليل موفقيت يا شكست او چه خواهد بود؟
گام پنجم: مفاهيم ضمني استراتژي براي مالكان شركت رقيب چيست؟

حجم  و  مدارس  بازگشايی  با 
شهر،  سطح  در  خودروها  باالي 
نقاط  در  كيا  امداد  خودروهاي 

پر تردد مستقر شدند.  
ايجاد  طرح،  اين  اجراي  از  هدف 
آرامش و اطمينان برای خانواده كيا 
و فرزندان شان در روزهاي آغازين 

شروع مدارس بود. 
همكاري  با   ،89/ الي 5/مهر  مهر/89  از 3/  روز  مدت 3  به  طرح،  اين 
نقطه شهر   8 در  امداد  كارنيوال هاي  برگزار شد.  عامليت هاي مجاز 

تهران مستقر شدند و آماده خدمت رساني بودند. 

طرح بازگشایي مدارس
امداد کیاهمیشه باشماست

محلهای استقرار:
رسالت – سيد خندان.

پاسداران - روبروي گلستان 8، پمپ بنزين 129
شریعتي - نبش خيابان دولت

یادگار شمال - ورودي شهرك غرب 
سعادت آباد - ضلع جنوب غربي ميدان كاج

شیخ فضل اله
 ASP اتوبان کردستان- ورودي
چمران - پمپ بنزين ولنجك 148

و سرانجام يك پرسش نهايي ديگر: چرا شركت شما نمي خواهد جای 
همان رقيب فرضي باشد؟

در پايان می توان گفت، رقبا باعث راه رفتن بر روی نوك انگشتانتان 
و افزايش احتياط و هوشياري شما مي شوند. آنها شما را از ضرورت 
برتري دائمي آگاه مي سازند؛ هر چند اين حقيقت تغييري نخواهد كرد 

كه همواره ميل به نابودي شان داريد! 
پس به جاي اين كه نگران وجود رقبا باشيد و شب ها هراسان از 
آنها  با  را  رقابت خود  نحوه  بيدار شويد، چرا  آنها  با  روبرو شدن 
تغيير ندهيد و مانند آنها فكر نكنيد؟ آري، بهتر است ضمن خوشحالی 
از وجود رقيب، حركت استراتژيك بعدي او را تشخيص داده، آن گاه 

خودتان آن حركت را انجام دهيد.

1.  Leadership Forum
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 به جاي این که نگران وجود رقبا باشید 
و شب ها هراسان از روبرو شدن با آنها 
را  خود  رقابت  نحوه  چرا  شوید،  بیدار 
فكر  آنها  مانند  و  ندهید  تغییر  آنها  با 
نكنید؟ آري، بهتر است ضمن خوشحالی 
از وجود رقیب، حرکت استراتژیک بعدي 
او را تشخیص داده، آن گاه خودتان آن 

حرکت را انجام دهید.

طرح،  این  اجراي  از  هدف 
اطمینان  و  آرامش  ایجاد 
برای خانواده کیا و فرزندان 
آغازین  روزهاي  در  شان 

شروع مدارس بود.

)VIP(  بخش خدمات ويژه
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بهتري نسبت به الستيك های كربني است. 
از  كاماًل  را  مقاومت چرخشي  اين حال،  با 

بين نمي برد.
تاير LRR در اسپورتيج، با تركيبي  پيشرفته 
و نوين به صورت كم اصطكاك ساخته شده 
الستيك های  با  مقايسه  در  تاير  اين  است. 
معمولی سيليس، مقاومت چرخشي را حدود 
10 درصد كاهش و بهره وري سوخت را 

حدود 1/5 درصد افزايش مي دهد. عالوه بر 
اين، طرح تاير، سفتی ساختار آن، به حداكثر 
صداي  و  سر  فرمان،  پايداري  رساندن 
جاده و كارايی ترمز بهينه سازی شده است. 
در نتيجه، تاير LRR در اسپورتيج 90 درصد 
از مقاومت چرخشي الستيك هاي 18 اينچي 

برجسته   ويژگی  ازچند  جديد  اسپورتيج 
اين  جمله  از  است.  برخوردار  تكنولوژيكي 
ويژگي ها، عملكرد بهينه موتور برای صرفه 
جويي سوخت در سطح جهاني است. اكنون 
الستيك  نهفته  فن آوری  به  داريم  نگاهی 
وسيله  يك  به  تبديل  را  آن  كه  اسپورتيج 
نقليه با بيشترين بهره وری سوخت كرده 

است.

اسپورتيج به الستيك هايي با مقاومت چرخشي 
ماشين  يك  آن  از  كه  شده  مجهز  پائين 
سازگار با محيط زيست و مقرون به صرفه 

ساخته است. 
مقاومت چرخشي همان اصطكاك چرخشي 
روي  جسم  يك  چرخيدن  هنگام  كه  است 
اين  با  مي دهد.  رخ  صاف  سطح  يك 
الستيك  بين  اصطكاك  به  كه  الستيك ها، 
با  الستيك  دارد،  اشاره  جاده  سطح  و 
چرخشي  مقاومت  يعنی  پايين،  اصطكاك 
بازدهي  باالي  ميزان  معني  به  كه  پايين، 

سوخت است. 

بهبود مقاومت چرخشي 
چرخشي    مقاومت  دارای  سيليسي  تاير 

رازهاي پنهان صرفه سوخت در اسپورتیج
 الستیک هایي با مقاومت چرخشي پائین

گرد آوري و ترجمه: فريبا صفري پور -  كارشناس روابط عمومي
 www.kiabuzz.com  :منبع

همچنين   است.  باالتر  رقيب  خودروهاي 
فاصله ترمزي به كوتاهي 42/9 متر دارد.  

همانطور كه در شكل 2 نشان داده شده، روي 
يك سمت الستيك LRR عالمت زيست محيطی 
تصوير  برجسته،  عالمت  اين  دارد.  وجود 
سازگار با محيط زيست الستيك و اقتصاد 
سوخت آن است كه به رانندگان اجازه مي دهد 

به راحتی الستيك LRR را تشخيص بدهند. 
ويژگي هاي تاير 16 - اينچی: 

- عالمت محيط زيست، اولين SUV در اروپا 
و مجهز به سرويس پنجم تاير ميچلين.

- 20 درصد بهبود در مقاومت چرخشي، 3 
درصد افزايش در بهره وری سوخت، فاصله 
در  كه  خودرو  مساوی  يا  كوتاه تر  توقفي 
مقابل اتومبيل هاي رقيب تقريبا 40 متراست.

داراي   -  Hankook اينچي   17 الستيك 
در  اندكی  بهبود  زيست،  محيط  عالمت 

عملكرد. 
-الستيك هاي 16 اينچي )تاير اصلی اسپورتيج 
برای اروپا( نسبت به آنهايي كه در كره اند 
عملكرد بهتري دارند، الستيك هاي ميچلين 

هستند.
محصول  كه  اينچي   17 الستيك هاي   -
هانكوك هستند،  منجر به بهبود اندكی در 
الستيكهاي   برای   LRR مي شوند.  عملكرد 

18- اينچی  پذيرفته نشده است.
جديد!  اسپورتيج  در  سوخت  بهره وری   -
را  سوخت  مصرف  پنهان  رازهای  اكنون 
در الستيك هايي با مقاومت چرخشي پايين  

خودتان ببينيد.

قدرتمندترین خودروی جهان 

شركت كانادايی Conquest Vehicles، قدرتمندترين خودروی جهان 
را با تركيبی از زيبايی مرسدس بنز آلمان و استحكام تانك شرمن 
روسيه توليد كرد. اين خودرو با نام Knight XV، حدود 6 تن وزن 
و 400 اسب بخار قدرت دارد و مانند يك جيپ هامر كوچك طراحی 
شده است. بدنه آن از زره بالستيك از نوع نظامی و مقاوم دربرابر 
نارنجك و تيربار است. هنگام فرار از مهلكه، برخی مدل های خودرو 
حتی مجهز به لوازم ديده شده در ماشين جيمزباند و سيستم ايمنی 
كردن  منحرف  يا  متوقف  برای  دود  پخش  قابليت  كه  است  عقب 
خودروهای تعقيب كننده را دارد. همچنين نشانگر مغناطيسی نصب 
شده در زير خودرو، راننده را از وجود بمب های كنترل از راه دور 
يا هرگونه سيستم رديابی كه به آن وصل شود، مطلع می كند. جنس 
الستيك خودرو مشابه الستيك هواپيماهای مسافربری بوده و در 
خودروی  كامل  مدل  ساخت  هزينه  هستند.  مقاوم  تيراندازی  مقابل 
Knight XV، بالغ بر 800،000 دالر آمريكا می شود. برخالف تصور 
مردم، چنين خودرويی در شهری مانند تورنتو ساخته می شود، كه 

فرسنگ ها از مناطق پرخطری چون عراق و افغانستان دور است.
درحالی كه نمای بيرونی خودرو مانند تانك ديده می شود، داخل آن 
پهن،  ال سی دی  تلويزيون  از دكوراسيون مجللی برخوردار است: 
شكل  به  می تواند  كه  يك  درجه  چرمی  صندلی های  و  يخچال  بار ، 

سفری يا مذاكره ای چيده شوند.
سرنشينان اين خودرو مي توانند از طريق 4 دوربين مداربسته نصب 
شده بر روی آن، كه تصاوير را به لپ تاپ آنها منتقل می كند، اطراف 

خودرو را كنترل كنند.
هم اكنون شركت سازنده، سفارش های زيادی از سوی موسسات و 
افراد ثروتمند جهان، از جمله عربستان دريافت كرده است. برخی از 
خريداران در نظر دارند از اين وسيله برای نقل و انتقال كودكان خود 
به مدرسه استفاده كنند. آقای ويليام می گويد: والدين بخاطر ايمنی 
ماشين های  با  آن  شباهت  بخاطر  نيز  كودكان  و  آسان  رانندگی  و 

ترانسفورمر و يا بت من، به اين خودرو عالقمند هستند.
فقط انتقال خودرو به عربستان سعودی، حدود 50،000 دالر هزينه 

دربردارد.

خودروی XV مورد توجه گروه های گانگستری و قاچاق مواد مخدر 
از سفارش های  برخی  تاكنون  كه شركت سازنده،  گرفته،  قرار  نيز 
مشكوك را رد كرده و يا قبل از پذيرش، با مقامات مسئول هماهنگ 

می كند. 
ويليام مايزلين، رييس شركت Conquest می گويد، آنها 14 سال در 
اكنون  هم  آنها  از  برخی  كه  دارند  تجربه  زرهی  خودروهای  توليد 
در عراق مورد استفاده قرار می گيرد. اما امسال، او تيم جديدی از 
مستحكم  ساخت  روی  بر  كه  داده  تشكيل  را  اتومكانيك  مهندسان 
ترين خودرو در تورنتو كار كنند. از نتايج تحقيقات آنها، ابداع نوع 
قوی و بسيار محكم شيشه های ضد گلوله برای همين خودرو است.

منبع: البرز

قدیمي ترین خودروي جهان به فروش مي رسد

يك خودروي بخار ساخت كشور فرانسه كه گفته مي شود قديمي ترين 
خودروي جهان است، در ايالت كاليفرنياي آمريكا به فروش مي رسد. 

به گزارش carx1، اين خودرو كه در سال 1884 ساخته شده، احتماال 
بين 1,5 تا دو ميليون دالر در حراجي پبل بيچ فروخته خواهد شد. 

اين خودرو كه De Dion-Bouton et Trepardoux نام گرفته اما به 
اختصار " La Marquise " ناميده مي شود، سه مالك دارد كه يكي از آن 
ها كنت دوديون فرانسوي از بنيان گذاران شركت خودروسازي است. 

اين خودرو با ذغال و چوب و كاغذ كار مي كند و چهار چرخ آن از جنس 
آهن و پالستيك سخت است. حداكثر سرعت " La Marquise " سي و 

هشت مايل در ساعت است. 
 به نوشته سي ان ان، تصور بر اين است كه خودروهاي بخار ديگري در 

جهان وجود داشته باشد كه البته ريلي هستند و اتومبيل نيستند. 

گرد آوري:  فريبا صفري پور -  كارشناس روابط عموميکوتاه و خواندني
www.p30city.net :منبع 
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ترکیبي   با  اسپورتیج،  در   LRR تایر 
پیشرفته و نوین به صورت کم اصطكاك 
ساخته شده است. این تایر در مقایسه با 
الستیک های معمولی سیلیس، مقاومت 
چرخشي را حدود 10 درصد کاهش و 
بهره وري سوخت را حدود 1.5 درصد 

افزایش مي دهد.

]شكل 2[ عالمت محیط زیست در کنار الستیک

]شكل1[ 
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و  )هوا(  ورودي  سوپاپ هاي  در  كربني  رسوبات  ميزان  مي شود، 
انژكتورها  در  كربني  رسوبات  تجمع  مي يابد.  افزايش  انژكتورها  
گرفتن  و  شدن  مسدود  صحيح تر،  عبارت  به  و  شدن  كثيف  سبب 
آنها مي گردد. تجمع رسوبات كربني در اطراف روزنه هاي انژكتور 
نيز سبب پاشش ضعيف و خارج از الگوي صحيح آن، يعني همان 
الگوي مخروطي شكل سوخت  مي گردد. در نتيجه رسوب يا گرفتگي 
انژكتورها مي تواند منجر به ورود جريان زيادي از سوخت شود كه 

تبخير نشده و به صورت نامناسب مي سوزد.
اين حالت متعاقبًا به عملكرد نامناسب موتور، گسيل گازهاي آالينده  

و ايجاد وقفه در عملكرد موتور منجر مي شود.
از ديگر بخش هاي موتور كه متاثر از رسوبات كربني است، مي توان 

سوپاپ هاي ورودي هوا و منيفولد هوا را نام برد. در صورت تجمع 
زياد رسوبات كربني بر روي سطوح بااليي نشيمنگاه سوپاپ هاي 
ورودي و منيفولد هوا، ممكن است از موتور در حين رانندگي صداي 

غيرعادي شنيده شود و يا سوپاپ هاي )هوا( دچار آسيب گردد.
در مجموع، مي توان سوپاپ هاي ورودي، انژكتورها، مجاري مربوطه 
و محفظه احتراق را  اجزايي از موتور دانست كه در معرض رسوبات 
كربني قرار دارند. تجمع اين رسوبات  سبب بروز مشكالتي همچون  
كاهش راندمان و توان موتور، نوسانات دور موتور، صداهاي غير 
مصرف  افزايش  موتور،  زدن  استارت  در  اشكال  ضربه،  عادي، 

سوخت و افزايش آالينده ها مي شود.   

و  خودرو  موتور  در  بنزين  احتراق  فرآيند  طبيعت  به  توجه  با 
بر  آن  تجمع  و  آن همچون رسوبات سوختي  از  ناشي  محصوالت 
روي برخي اجزاي موتور، بر آن شديم تا اطالعاتي مختصر اما مفيد 
در مورد تاثير اين رسوبات  بر عملكرد اجزای موتور و روش موثر 

پاك كردن آن ارائه كنيم. 

تاثیر رسوبات کربني 
كننده  كيفيت سوخت جايگاه هاي مختلف عرضه  تفاوت  به  توجه  با 
سوخت، ميزان ناخالصي هاي موجود در بنزين  نيز متفاوت است. در 
فرآيند احتراق موتور، آن دسته از رسوبات كربني شكل كه در امتداد 
 600 زير  دمايي  محدوده  در  و  يافته  تجمع  احتراق  محفظه  سطوح 
از جمله  بروز مشكالتي  باعث  نمي شود،  گراد محترق  درجه ساني 
پايين نگه داشتن دماي سطح محفظه احتراق در محدوده دمايي زير 
600 درجه سانتي گراد می شود كه اين امرموجب می گردد رسوبات 
كربني دچار خوداحتراقي  نشده و اين مقدمه اي بر بروز مشكالتي 
موتور،  روغن  سريع  شدن  كثيف  آاليندگي،  ميزان  افزايش  نظير 

گرفتگي انژكتورها و كاهش راندمان و عملكرد موتور خواهد بود.
كه  داده شده  نشان  موتور  احتراق  محفظه  از  نمايي  زير،  در شكل 
مي توان پايين تر بودن دما را در سطوح فوقاني پيستون و ديواره هاي 
نواحي  اين  در  ديگر،  عبارت  به  داد.  تشخيص  راحتي  به  سيلندر 
كربني  رسوبات  تشكيل  به  بيشتري  تمايل  سوخت  ناخالصي هاي 

شكل از خود نشان مي دهند.     

انژكتورها  و  الكترونيك(  كنترل  )واحد   ECU مدرن،  در خودروهاي 
از  اما  باشند.  داشته  بااليي  عملكرد  كه  مي شوند  طراحی  طوری 
آنجايی كه در اغلب اوقات، به ويژه در شروع و خاتمه رانندگي در 
مسيرهاي شهري، كمتر از نيمي از توان موتور در رانندگي صرف 

گرداوری و ترجمه:  اشكان معتضد - كارشناس فنيچگونه سیستم سوخت رساني را پاك کنیم
منابع:

-Technical Service Bulletin: Cleaning carbon 
deposits on engine intake valves.
- http://www.i3000.co.kr 

+i3000  مهربان با خودرو،دوستدارمحیط زیست

روش صحیح  پاك کردن رسوبات کربني 
مورد  مختلفي  تاكنون روش هاي  كربني،  كردن رسوبات  پاك  برای 
سوخت  كيفيت  كه  آنجا  از  است.  گرفته  قرار  ارزيابي  و  آزمايش 
جايگاه ها متفاوت می باشد و ميزان ناخالصي بنزين هم كم نيست، 
لذا دستيابي به بنزين با درجه خلوص باال و مرغوب كه منطبق با 
ساختار و استانداردهاي طراحي موتورهاي جديد باشد، به سختي 
اجزاي  عملكرد  بر  حالت  دو  به  سوخت  مكمل هاي  است.  امكانپذير 

موتور تاثير مي گذارند: 
1- از طريق افزايش عدد اكتان سوخت كه Octane Booster ناميده 
اكتان سوخت خود  افزاينده  اين مكمل هاي  كه  آنجا  از  اما  مي شود. 
عاملی در ايجاد رسوبات در اجزاي  موتور می باشد، و نيز با توجه 
در  مكمل ها  نوع  اين  عملكردي  فرآيند  در  ابهامات  برخي  وجود  به 

چندان  آنها  از  استفاده  اكتان،  عدد  افزايش 
مورد تاييد قرار نمي گيرد.    

 Fuel( 2- نوع ديگر مكمل ها نقش پاك كنندگي
كه  دارند  عهده  بر  را   )System Cleaner

توسط برخي مراكز تعميراتي خودرو و پمپ 
اين مواد را كه  هاي بنزين عرضه مي شود. 
غالبًا به حالت مايع است، در هنگام سوخت 
رسوبات  تا  می افزايند  بنزين  باك  به  گيري 
كربني از برخي اجزاي موتور پاك شود. اما 
مكمل ها  نوع  اين  از  استفاده  در  كه  نكته اي 
اهميت دارد اين است كه علي رغم اثرات مثبت 
آنها در زدودن رسوبات كربني، در بسياری 

از آنها كه كيفيت و استاندارد مناسبي ندارند، برخي آثار منفي آنها 
از جمله سايش و ايجاد خوردگي در اجزاي موتور قابل چشم پوشی 

نيست. بدين منظور شركت موبيس، تامين كننده قطعات اصلي شركت 
سوخت  سيستم  كننده  تميز  مايع  كره  كياموتورز  و  هيونداي  هاي 
رساني خودرو منطبق با استاندارد موتور خودروهاي كيا را عرضه 
عرضه    i3000+ نام  به   كه   كننده  تميز  محلول  اين  است.  نموده 
مي شود، رسوبات كربني را كه بر روي منيفولد هوا و سوپاپ هاي 
ورودي تجمع يافته، پاك می نمايد و همچنين از گرفتگي انژكتورها 
توسط رسوبات كربني جلوگيري نموده و سبب مي شود كه سوخت 
به طور صحيح يعني منطبق با همان الگوي صحيح مخروطي شكل به 

درون محفظه احتراق پاشيده شود.

     i3000+ نحوه کاربرد
برای تركيب بهينه محلول تميز كننده +i3000 با بنزين و افزايش راندمان 
و بازدهي آن در زدودن رسوبات كربني از سوپاپ هاي ورودي، منيفولد 

هوا و انژكتورها، بايد محلول تميز كننده را در حالي درون باك بريزيد كه 
تقريباً نيمه خالي است. پس از آن، مخزن را از بنزين پر كنيد تا محلول 

+i3000 و بنزين با يكديگر به خوبي تركيب شود. 

 i3000+ مزایاي
به طور خالصه مي توان مزايای استفاده از +i3000  را در افزايش 
راندمان و توان موتور، كاهش مصرف سوخت و كاهش آالينده ها 
دانست. با توجه به بررسي نتايج حاصله از تست +i3000 بر عملكرد 
خودرو، مي توان افزايش 5 تا 9 درصدي جريان سوخت، كاهش 96 
درصدي HC، كاهش 75 درصدي CO و كاهش 77 تا 80 درصدي 
NOx را از ديگر امتيازات +i3000 به شمار آورد. عالوه براين ها، طبق 
نتايج حاصله از تست آاليندگي اتحاديه اروپا، كاهش 48 درصدي در 
ميزان آالينده ها نيز از ديگر خواص اين 

محلول تميز كننده است.
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  i3000+ این محلول تمیز کننده که  به  نام
عرضه مي شود، رسوبات کربني را که بر روي 
منیفولد هوا و سوپاپ هاي ورودي تجمع یافته، 
پاك مي نماید. همچنین از گرفتگي انژکتورها 
و  نموده  جلوگیري  کربني  رسوبات  توسط 
سبب مي شود که سوخت به طور صحیح یعني 
منطبق با همان الگوي صحیح مخروطي شكل، 

به درون محفظه احتراق پاشیده شود.
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تمام مطالبي را كه بايد با رئيس مطرح مي كرد، يك به يك براي خود 
وي  با  طمانينه  با  و  آرامي  به  جلسه حضوري  يك  در  و  يادآوري 
مطرح كرد. اين چنين شد كه توانست از اين راه به راحتي به هدف 

خود دست يابد. 
يك كـارشناس مديريت در دنور توصيه مي كند كه قبل از هر گونه 
از  بيش  نارضايتي  در  ريشه  دارد  احتمال  كه  كار  محيط  در  اقدام 
اندازه شما داشته باشد، موارد و مطالب اعتراضي خود را يادداشت 
كنيد و پس از رسيدن به آرامش با برنامه ريزي مشخص به سراغ 

مدير خود برويد.

2 - نداشتن کوچكترین توقع
آن دسته از افرادي كه از شرايط قراردادي و استخدامشان بي خبر 
هستند، احتمال دارد با يكي از بزرگترين مشكالت دوران كاري خود 
رو به رو شوند. چنانچه كارفرماي شما زماني را براي توجيه شرايط 
و مقتضيات شغل مورد نظرتان اختصاص نمي دهد، از او سوال و 
جواب كنيد تا دريابيد كه در شغل جديد چه انتظاري از شما مي رود.

جويا  نكنيد،  منحصر  معمولي  و  فرعي  مسايل  به  را  پرسش هايتان 
جايگاه  و  مي كند  تعقيب  را  اهدافي  و  آرمان  چه  كه سازمان  شويد 
شما در اين مسير تعالي كجاست. اين شيوه به طور قابل توجهي به 
»ليزا جيمز«، دستيار اجرايي يك شركت تجهيزات الكترونيكي در ايالت 
كاليفرنيا ياري رساند. هنگامي كه ليزا به بخش جديدي انتقال يافت، 
پس از مدت كوتاهي متوجه شد كه حجم كارش افزايش يافته است. از 

"زماني كه در دامي اسير مي شويد كه موقعيت شغلي تان را متزلزل 
از  اين دام بسيار مهم تر  از  يافتن شيوه رهايي  بدانيد كه  مي سازد، 
پرداختن به چگونگي افتادن در دام، عوامل هدايت شما به سوي دام 

و ......است ".

اشتباهات كوچك و غيرعمدي در محيط كار ممكن است به تورهايي 
بتوانيد  اگر  بينجامد.  افراد در مشاغل حساس  انداختن  به دام  براي 
قبيل، كجا در كمين شما هستند،  اين  از  دام هايي  كه  كنيد  پيش بيني 
مي توانيد به سادگي مراقب خود باشيد! در مصاحبه هايي كه با 2000 
نفر از كارمندان اجرايي شركت هاي مختلف انجام شده، راه هاي گريز از 
اين گونه بحران ها، شناسايي شده است. بر پايه اين پژوهش ها، راه حل هاي 

پيشنهادي را مي توان در 6 گروه دسته بندي كرد:

1 - نبود برنامه ریزي مناسب
از بگــو مگو و جر و بحث در محيط كار نمي توان دوري جست. اما 
اگر شخصي كه با او مجادله مي كنيد، به آساني بتواند موقعيت شغلي 
شما را به خطر بياندازد، بايد از خود بپرسيد، از جر و بحث با وي 

دقيقًا چه چيزي عايد شما مي شود؟
همكارانش  از  يكي  كه  شد  متوجه  بيمارستان  يك  اجرايي  مسئول 
مي گيرد.  بيشتري  دارد، حقوق  عهده  بر  كه  اندكي  علي رغم وظايف 
او شديداً از اين موضوع ناراحت شد اما آرامش خود را حفظ كرد تا 
از ايجاد اغتشاش و سر و صدا در دفتر رئيس جلوگيري كند. سپس 

 گردآورنده: عليرضا كرباليي احمد -  كارشناس توسعه سيستماشتباهات شغلی در محیط کار
منبع: مجله تدبير

آنجا كه كار وي طاقت فرسا و نامشخص بود،  ليزا روزي 10 ساعت 
كار مي كرد و به ناچار يك سري از فعاليت ها را نيز در منزل انجام 
مي داد. علت اصلي گرفتاري او اين بود كه از ابتدا وظايف شغلي اش 

به وضوح براي وي بيان نشده بود. 
ليزا براي روشن كردن اين مطلب كه سازمان چه انتظاراتي از وي 
دارد و اينكه از اين همه چالش چه سودي عايد او مي شود، فهرستي 
مديرعامل  با  تعامل  كنار  در  را  كاري اش  اهداف  كه  كرد  تنظيم  را 
طراحي  دقيق  و  منظم  قدري  به  فهرست  اين  مي ساخت.  مشخص 
شده بود كه مدير ليزا از طرح آن خوشش آمد و براي برنامه ريزي 
امور شخصي خود از آن الگو گرفت. شرايط كار ليزا توسط مدير 
اينكه  درمورد  چنانچه  شد.  داده  تغيير  توجهي  قابل  طور  به  عامل 
روش  مي بريد،  سر  به  ابهام  در  بوده،  چه  شما  استخدام  از  هدف 
يادشده را در پيش بگيريد: ابتدا شرح وظايف شغلي تان را بخوانيد 
)بيشتر شركتهاي بزرگ داراي شرح وظايف هستند(. سپس دو يا سه 
وظيفه بسيار مهم خود را انتخاب كرده و در مورد آنها با رئيس تان 
اشاره كرده  به وظايفي كه مد نظرتان هست،  كنيد.  تنظيم  جلسه اي 
يا  هستند  مهم  وظايف  اين  هم  رئيس  نظر  از  آيا  كه  كنيد  سوال  و 
خير؟ آيا اولويت هاي شما با هم يكي است؟ اگر شرح شغل مشخصي 

نظر  در  را  خود  اصلي  و  مهم  فعاليت هاي  نداريد، 
گرفته و در مورد آنها با مدير خود صحبت كنيد.

3 - میل به گوشه نشیني در محیط کار
همان گونه كه يكي از نشانه هاي دستيابي به جايگاه 
شايسته اجتماعي »موقعيت كاري« اشخاص است، 
قانون جادويي دستيابي به موقعيت كاري مناسب 
متاسفانه  مي گردد.  بر  ارتباطات«  »اصل  به  نيز 
شمار زيادي از كاركنان در اتاقك هاي فكري بسته 
و بدون پنجره خود پنهان شده و با همكارانشان 

كوچكترين ارتباطي برقرار نمي سازند. اين ها رابطه كاري مناسبي 
با همتايانشان در ساير بخش هاي سازمان نيز ندارند.

همكاري و همبستگي افراد، سود سرشاري را نصيب سازمان ها مي كند. 
امروزه جدا دانستن خويش از سايرين در محيط هاي كاري، بسيار 
مشكل آفرين است. داشتن متحدان و طرفداراني كه از شما به نيكي 
ياد مي كنند و به نوعي هوادار شما هستند، شما را به چهره اي ممتاز 

و يگانه در سازمان بدل مي سازد.

4 - حاشیه رفتن
رو،  همين  از  نيست.  چالش  و  دردسر  از  خالي  گاه  هيچ  تجارت 
افرادي كه از ريسك پذيري الزم برخوردارند، طبعًا در طول زمان 
اتخاذ  از  از خود نشان مي دهند. شايد كساني كه  بيشتري  پايداري 
در  مقاومت  براي  منطقي  دليل  مي روند،  طفره  دشوار  تصميمات 
دشواري  از  نمادي  همواره  رفتن  طفره  ندارند.  را  مشكالت  مقابل 
چهره  به  آينه  در  كه  هنگامي  مي شود.  محسوب  كارها  پيچيدگي  و 
قرار  اتاق  ديگر  جاي  يا  ميز   روي  كه  وسايلي  به  مي نگريد،  خود 
دارند كمتر توجه مي كنيد. پس چنانچه در كار نيز بر مهمترين بخش 
تصميمات خود تمركز كنيد، متوجه مي شويد كه مسايل فرعي خود 
مي شود.  راحت تر  برايتان  راه حل  انتخاب  و  محو مي شوند  به خود 
» مارتين ايگر« زماني كه در ارتش خدمت مي كرد، بايد تصميم سختي 
مي گرفت. يكي از دوستان صميمي اش كه با اودر يك طرح )پروژه( 
عظيم ساختماني همكاري داشت، به طور ناگهاني كار را رها كرد و 
از نظرها ناپديد شد. مجازات چنين تخلفي بسيار سنگين بود. ساير 
بگيرد،  ناديده  را  تا موضوع  كردند  درخواست  او  از  ايگر  همكاران 
مقامات  به  را  كرد، موضوع  قطعي  را  ايگر تصميم خود  وقتي  ولي 

عالي رتبه گزارش داد. او در دفتر خاطرات خود نوشته است: »در 
آن زمان آنچه براي من اهميت داشت، حفظ شان و جايگاه حرفه اي 
خودم بود و اگر شيوه ديگري را در پيش مي گرفتم، مطمئنًا از قدرتم 

در نزد فرماندهان، سربازان و سرجوخه ها كاسته مي شد«.

5 - توجه ویژه به مهارتي خاص
ارشد  مديران  روي  بر  شده  انجام  سنجي هاي  نظر  مبناي  بر 
و  پيشرفت  در  ناتواني  مديران،  از  درصد   60 موفق،  سازمان هاي 
سازگاري با محيط كار را يكي از مهم ترين عوامل بروز ناكامي هاي 
طريق  از  نيز  شما  يقينًا  برشمرده اند.  كاري  محيط هاي  در  كاركنان 
يا  مدير  به  را  خود  مي توانيد  قابليت هايتان  و  توانايي ها  پرورش 
كردن  طي  براي  را  خود  شايد  و  كنيد  معرفي  بيشتر  جديد  مديران 

پله هاي ترقي آماده تر سازيد.
چابكي در محيط هاي كاري از مهم ترين عوامل معرفي و شناساندن 
يك  در  كامپ«  اسمال  »جان  است.  ديگران  به  خود  توانمندي هاي 
به  مشغول  مهندسي  انتشارات  مشاور  عنوان  به  تحقيقاتي  شركت 
فعاليت بود. شغل او كاماًل تخصصي بوده و از مهارت هاي خود در 
پروژه هاي جديد شركت استفاده  براي طرح ريزي  حيطه مشاوره 
مي كرد. هنگامي كه جان، بنا به داليلي كارش را 
توانست شغل جديدي  تحمل  اندكي  با  رها كرد، 
را  شغلش  وقتي  او  كند.  پا  و  دست  خود  براي 
شرح  تدوين  مهارت  كمك  به  داد،  دست  از 
جذاب  و  مناسب  رزومه  چند  خود،  پروژه هاي 
كرد  ارسال  مختلف  سازمان هاي  به  و  طراحي 
با همان حقوق سابق  و در عرض 4 ماه شغلي 
مركزي  بيمارستان  پزشكي  امدادهاي  بخش  در 

ماساچوست به دست آورد.
مهارتهايي كه شما داريد، احتمااًل بيش از چيزي 
است كه از آنها مطلع هستيد. شما كوهي از استعداد و توانمندي هستيد، 
تنها بايد ريشه هاي آن را در خود كشف و سپس با تالش و تمركز 

آنها را توسعه دهيد.

6 - پوشاندن عیب
هنگامي كه اشتباه فاحشي از شما سر مي زند، بهترين و حرفه اي ترين 
روش، اقرار به آن و تالش براي رفع سريع پيامدهاي آن است. براي 
از  قيمت  به  اگر  حتي  بكوشيد،  شده  ايجاد  اشكاالت  كردن  برطرف 
مسئول  كلوناريس«  »جري  داستان  به  باشد.  شغلتان  رفتن  دست 
شده  تمام  جري  موجودي  كنيد.  توجه  بازرگاني  شركت  يك  خريد 
بود و اين درست زماني اتفاق افتاد كه يك فروشنده ژاپني نمونه هاي 
بسيار مرغوبي از كيف هاي خود را با قيمت مناسب به او عرضه كرد.

چنين  براي  نقد  وجه  مبلغي  هميشه  بايد  كه  مي دانست  جري 
بيشتر  راه  دو  حاال  او  اما  مي كرد.  پس انداز  دشواري  موقعيت هاي 
نداشت: يا معامله را از دست بدهد و يا در مقابل مدير شركت به كسر 
آوردن موجودي اعتراف كند و از وي كمك بخواهد. او راه دوم را 
انتخاب كرد و موضوع را با مدير شركت مطرح ساخت. اگرچه مدير 
شركت در اين موارد، آدم بسيار سختگيري بود ولي صداقت جري 
او را تحت تاثير قرار داد و موضوع از طريق مديريت حل و فصل 
شد. زماني كه كيف هاي دستي خريداري شده به فروش رسيد، سود 
قابل توجهي عايد سازمان شد و جري ياد گرفت كه ديگر هرگز نبايد 

تمام موجودي اش را تا دينار آخر خرج كند.

اشتباهات کوچک و غیرعمدي در 
محیط کار ممكن است به تورهایي 
براي به دام انداختن افراد در مشاغل 
حساس بینجامد. اگر بتوانید پیش 
بیني کنید که دام هایي از این قبیل، 
کجا در کمین شما هستند، مي توانید 

به سادگي مراقب خود باشید!



www.atlaskhodro.com | 1389 پیک اطلس  |  شماره پنجم، آذر

1415

پيشي  متحده  اياالت  از   2009 سال  در  و 
بزرگ ترين  همزمان  كشور  اين  تا  گرفت 
در  خودرو  كنندة  مصرف  و  كننده  توليد 

جهان باشد.
توليد و تقاضاي  اين رشد خيره كننده در 
سازي  قطعه  و  جانبي  صنايع  خودرو، 
چين را نيز به تحرك و توسعه واداشته و 
هم اكنون صنايع داخلي چين توان راه اندازي 
مجموعه هاي بزرگ خودرو سازي و توليد 
دارا  را  انواع خودروها  تمامي  پشتيباني  و 
هستند. در سال 2006، تعداد 6322 شركت 

فعاليت  مشغول  چين  خودرو  صنعت  در 
بوده اند. سه گروه بزرگ خودروسازي چين 

عبارتند از:
FAW)China First Automobile Group 
Corp(, DMC)Dongfeng Motor Corp.( و 
SAIC)Shanghai Automotive Industry Corp.(
حدود  در  خودروساز  گروه  سه  اين  كه 
بر عهده  را  در چين  توليد خودرو  از  نيمي 
ديگر  مستقل  كارخانه  نه  كنار  در  و  دارند 
قالب سرمايه گذاري مشترك  در  بعضًا  كه 
مونتاژ  به  اقدام  خارجي  خودروسازان  با 
بيش  جمعًا  مي نمايند،  آنها  محصوالت 
تشكيل  را  چين  در  خودرو  توليد   %90 از 

مي دهند. 

خودرو  ميليون  يك  تعداد  از   1992 سال 
در سال گذشت. تا سال 2000، چين توليد 
دستگاه  ميليون   2 به  را  خودرو  ساالنه 
سازمان  به  چين  پيوستن  از  پس  رساند. 
 ،2001 سال  در   )WTO( تجارت  جهاني 
چين  در  خودرو سازي  صنعت   توسعه 
سرعت بيشتري گرفت. در فاصلة سالهاي 
در  خودرو  مصرف  بازار   2007 تا   2002
چين به طور متوسط ساالنه 21% يا معادل 
رشد  سال  در  دستگاه  ميليون  يك  تقريبي 
كرد. در سال 2006، ظرفيت توليد خودرو 

در چين از 6 و 7 ميليون خودرو گذشت و 
نهايتًا در سال 2007، به 8 ميليون خودرو 

در سال رسيد. 
عنوان  به  را  ژاپن  چين   ،2009 سال  در 
جهان  در  خودرو  كنندة  توليد  بزرگ ترين 
تعداد  سال،  اين  در  گذاشت.  پشت سر 
خودروهاي در حال حركت در كشور چين 
دستگاه  ميليون   62 به  انواع(  تمامي  )از 
رسيد و پيش بيني مي شود تا سال 2020 از 
رقم 200 ميليون عبور كند. طبق پيش بيني 
خودرو  بازار  مك كينزي،  مشاوره  شركت 
آن  اندازه  برابر  ده   2030 سال  در  چين 
تقاضاي  داشت.  خواهد  را   2005 سال  در 
ژاپن  از   2006 سال  در  چين  در  خودرو 

با  نزديك  از  كه  افرادي  از  اگر  شايد 
صنعت خودرو سر و كار ندارند در مورد 
خودرو  كنندة  توليد  كشور  بزرگ ترين 
پاسخ  اندكي  تعداد  شود،  سؤال  جهان  در 
درست بدهند. چين از سال 2009 تبديل به 
بزرگ ترين توليد كننده و بزرگ ترين بازار 
خودرو جهان شده است و برنامه هاي بلند 
رو  پيش  سالهاي  براي  نيز  پروازانه اي 
صادرات  توسعه  بر  كه  برنامه هايي  دارد، 
و حضور موفق در بازارهاي جهاني تمركز 

دارند.

از  بيش  چين  در  خودروسازي  صنعت 
صنايع  سريع  رشد  دارد.  سابقه  سال   55
 1990 دهة  اوايل  از  چين  خودروسازي 
چين   ،2009 سال  در  شد.  آغاز  ميالدي 
از  كه  كرد  توليد  خودرو  ميليون   13/79
 %44/3 شده،  توليد  خودروهاي  ميان 
مربوط به برندهاي چيني و مابقي محصول 
سرمايه گذاري مشترك و توليد تحت امتياز 
بخش  بوده اند.  المللي  بين  خودروسازان 
چين  در  شده  ساخته  خودروهاي  عمدة 
طي سال 2009، در همان كشور به فروش 
رسيده اند و تنها 369،000 خودرو به ساير 

كشورها صادر شده اند.
ظرفيت توليد خودرو در چين اولين بار در 

گردآوري: امير صرافي -  سرپرست تحقيقات بازارآیا برندهاي چیني نیز جهاني خواهند شد؟

خودرو  برند   30 از  بيش  حاضر  حال  در 
مدل  تعداد  و  مي رسند  فروش  به  چين  در 
نيز  بر 100 مدل  خودروهاي عرضه شده 
بالغ مي شود. به دليل حجم باالي تقاضا در 
از خودروسازان  زيادي  تعداد  بازار چين، 
خود  محصوالت  مونتاژ  امتياز  دنيا  مطرح 
را به كارخانه هاي چيني اعطا نموده اند؛ از 

ب ام و،  بنز،  مرسدس  به  مي توان  جمله  آن 
فولكس واگن، جنرال موتورز، تويوتا، نيسان، 
هوندا، سوزوكي، مزدا، ميتسوبيشي، فيات، 

فورد و پژو- سيتروئن اشاره كرد.
بر خالف  چين  خودروسازي  صنعت 
بسياري از صنايع ديگر آن، پايگاهي براي 
جهاني  معتبر  برندهاي  محصوالت  توليد 

نيست.  جهان  سراسر  در  آنها  عرضة  و 
سرمايه  وارد  كه  خارجي  خودروسازان 
چيني  خودروسازان  با  مشترك  گذاري 
شده اند، عمدتًا در پي كسب سهمي از همان 
پايگاه  عنوان  به  را  چين  و  بوده اند  بازار 
جهان  نقاط  ساير  به  عرضه  براي  توليدي 

انتخاب نكرده اند.
تنها   2010 سال  ابتداي  ماه   8 در  چين 
336،100 دستگاه از تمامي انواع خودرو به 
ساير كشورها صادر كرده است. با وجود 
رقم  با  مقايسه  در  درصدي   80 افزايش 
مشابه سال گذشته، اين رقم همچنان ناچيز 
تنها 26،400  آگوست 2010  ماه  در  است. 
كشور  صادارت  آمار  در  سواري  خودرو 
 167 افزايش  نشانگر  و  شده  ثبت  چين 
درصدي نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
است. صادرات خودروهاي تجاري با رقم 
افزاش نسبت  20،800 دستگاه، 73 درصد 
به آگوست سال گذشته نشان مي دهد. در 
چري  شركت  چيني،  كنندگان  صادر  ميان 
 17 تنهايي  به  و  است  پيشرو   )Chery(
درصد از صادرات خودرو كشور چين را 

به خود اختصاص داده است. 
خودروهاي  با  را  خود  صادرات  چين 
 2005 سال  در  اما  كرد  آغاز  تجاري 
خودروهاي  از  سواري  خودرو  صادرات 
حاضر  حال  در  گرفت.  پيشي  تجاري 
از  بيش  چين  خودرو  صادراتي  مقاصد 
شمار  در  عمدتًا  كه  هستند  كشور   200
كشورهاي در حال توسعه قرار مي گيرند. 
به كسب سهمي  البته خودروسازان چيني 
از بازار هاي بالغ مانند آمريكا و اروپا نيز 
چشم دارند، هدفي كه در حال حاضر قدري 

دور دست به نظر مي رسد.
خودروسازان  باال،  توليد  حجم  وجود  با 
استفاده  و  نوآوري  زمينة  در  هنوز  چيني 
فاصلة  خودرو  توليد  روز  تكنولوژي  از 
زيادي با سطح پذيرفته شدة جهاني دارند. 
بسياري از توليدات برندهاي چيني تقليدي 
از محصوالت موفق خودروسازان غربي و 
حتي آسياي شرقي به نظر مي رسند كه اگر 
چه توانسته اند برخي خصوصيات ظاهري 
آنها را در طراحي بدنه تقليد كنند، اما از نظر 
تكنولوژي و سطح كيفي محصوالت موفق 
به اين الگو برداري نشده اند. به همين دليل 
صادرات خودرو چين بسيار كمتر از چيزي 
است كه از دارندة عنوان بزرگ ترين توليد 

كنندة خودرو جهان مي توان انتظار داشت. 
سياست در پيش گرفته شده توسط برخي 
توليد كنندگان چيني براي رقابتي تر كردن 

نگاهي بر صنعت خودروي چین 

تویوتا پرادو )باال( و خودرو Dadi ساخت چین )پایین(
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محصوالت  برابر  در  خود  محصوالت 
و  ژاپني  خودروهاي  خصوص  به  رقيب 
به  فراوان  جانبي  امكانات  افزودن  كره اي، 
خودروهاست تا امكان ترجيح اين خودروها 
آن  اما  سازند،  فراهم  را  رقبا  به  نسبت 
گونه كه از نقدهاي منتشر شده بر مي آيد 
امكانات  اين  كاركرد  كيفيت  از  نمي بايست 
در محصوالت خودروسازان  كه  گونه  آن 

معتبر دنيا وجود دارد انتظار داشت.
صنعت  در  اصلي  دغدغه هاي  از  يكي 
چين  است.  كيفيت  چين،  خودروسازي 
در  باال،  بسيار  توليد  تيراژ  وجود  با 
خودروسازي تازه كار محسوب مي شود 
و صنعت خودرو آن در بسياري زمينه ها 
هنوز مراحل ابتدايي توسعه را طي مي كند. 
در واقع اگر چه از لحاظ آمار، بزرگ ترين 
اما  مي شود  محسوب  جهان  كننده  توليد 
در عرصة صنعت خودروسازي جهان و 
در بازارهاي بالغ كه سالها شاهد حضور 
بوده اند  باكيفيت  و  پيشرو  خودروهاي 
هنوز حرفي براي گفتن ندارد. در سالهاي 
چيني  خودروسازان  از  بسياري  اخير 
مبالغ زيادي در تحقيق و توسعه سرمايه 
گذاري كرده و به شدت در پي كسب دانش 

از  گيري  بهره  نيز  و  كيفي  ارتقاي  و  فني 
براي  خودرو  طراحي  در  جديد  سبك هاي 
انتظارات  و  سليقه  به  شدن  نزديك تر 
هستند؛  مذكور  بازارهاي  در  مشتريان 
سالها  كره اي  خودروسازان  كه  جرياني 
پيش آغاز كرده اند و چند سالي است كه در 
اين زمينه به موفقيت هاي چشمگيري دست 
نسبتًا  سهم  اكنون  كه  نحوي  به  يافته اند، 
بازارهاي  از  رشدي  به  رو  و  توجه  قابل 
و  رقابتي ترين  كه  آمريكاي شمالي  و  اروپا 

جهان  در  خودرو  بازارهاي  كيفيت ترين  با 
هستند به دست آورده اند. 

از  حمايت  جهت  چين  بازرگاني  وزارت 
صادرات خودرو، مراكزي را از سال 2006 
تأسيس كرده است كه در آن انواع خدمات 
بيمه،  اعتباري،  و  مالي  خدمات  قبيل  از 
مالكيت  حفظ  فناوري،  توسعه،  و  تحقيق 
معنوي و توسعه بازار به خودروسازان و 
خودرو  قطعات  و  خودرو  كنندگان  صادر 
حاضر  حال  در  مراكز  اين  مي شود.  ارائه 

هستند.  فعاليت  مشغول  چين  شهر   12 در 
بر اساس برنامه ريزي دولت چين، صادرات 
خودرو اين كشور از سال 2009 تا 2011 
باشد  داشته  رشد   %10 ساالنه  مي بايست 
خودرو  صادرات  ارزش   2015 سال  تا  و 
و قطعات آن به 85 ميليارد دالر برسد. بر 
اساس همين برنامه، تا سال 2020 صادرات 
خودرو چين مي بايست 10% از كل تجارت 

خودرو در جهان را تشكيل دهد.
اهداف  به  دستيابي  براي  حال  هر  به 

در  مي بايست  چيني  خودروسازان  فوق، 
عملكرد  جمله  از  كيفي  مختلف  زمينه هاي 
ايمني،  خودرو،  جانبي  امكانات  و  اصلي 
دوام، خدمات پس از فروش و اعتبار برند 
پيشرفت هاي قابل مالحظه اي داشته باشند. 
كه  جايگاهي  جهاني،  بازارهاي  در  شايد 
قرار  آن  در  كره اي  خودروسازان  اكنون 
دارند، براي همتايان چيني آنها در ده سال 

آينده قابل تصور باشد.

 رديف                                        عامليت                                                استان                       شهر               كد                     تلفن ثابت                                 دورنگار                                                        آدرس
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

جاويد جواد خاني

جمال احمدى شيخ سرمست

عباس حاجى نيلى

محمدرضا معينى - خسرو زمانى

امير حسين محسنيان

تكاران

باليران

سيد محمد ديبازر حسينى

اسماعيل شيدايى كندوانى

مجتبى يكه فالح

سيدرضا ريحانى

امير هوشنگ مهاجر

آرتين خودرو پرشين

كاركين آرمنيانس

سيدامير حسيني

مصطفى امجد

محمد على هدايتى

عليرضا سياسى

تقى خياط زاده

علي اكبر كميلي

نصراهللا حريت 

نو انديشان صنعت خودروي رضا

ابراهيم احمدى - يعقوب نعمتى

اسماعيل آخوندى خضرآباد

حميد آرمضانى

محمدرضا تاسه 

احمد نادرى علمداردهى

عبدالغنى فقيه نصيرى

شركت بزرگ روشن 

مصطفي شاپوري

حبيب اله فرهادى فر

احرار يزد

آذربايجان شرقى

آذربايجان غربى

اصفهان

البرز

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

خراسان جنوبى

خراسان رضوى

خوزستان

خوزستان

فارس

فارس

قزوين

قم

قم

گيالن

مازندران

مازندران

مازندران

مركزي

همدان

يزد

تبريز

اروميه

اصفهان

كرج

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

تهران

بيرجند

مشهد

اهواز

اهواز

شيراز

شيراز

قزوين

قم

قم

رشت

سارى

چالوس

بابل

اراك

مالير

يزد

523

512

311

121

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

431

422

611

612

641

642

251

331

332

231

221

222

223

371

341

321

(0411) 3339890-1

(0441) 2354112

(0311) 6261181-4

(0261) 4679259

(021) 22763992-6

(021) 66439991-4

(021) 44404664

(021) 88462505

(021) 66928821

(021) 77837300

(021) 33015060

(021) 77601840

(021) 22518246

(021) 88403723

(021) 77894648

(021) 55407848

(0561) 2237030-3

(0511) 7528811

(0611) 4479093-6

(0611) 3773012

(0711) 7302127-8

(0711) 6753939

(0281) 2292553-4

(0251) 6704272-9

(0251) 2914003

(0131) 8833388

(0151) 3419245

(0191) 2252886

(0111) 3252020  

(0861) 2247195

(0851) 2248041-4

(0351) 8254024-5

(0411) 3339887

(0441) 2238992

(0311) 6252828

(0261) 4679360

(021) 22584127

(021) 66932976

(021) 44419266

(021) 88474049

(021) 66902557

(021) 77820717

(021) 33015121

(021) 77536639

(021) 22309045

(021) 88418801

(021) 77807665

(021) 55410347

(0561) 2226590

(0511) 7528800

(0611) 4479097

(0611) 3799413

(0711) 7302116

(0711) 6753829

(0281) 2292550

(0251) 6643440-2

(0251) 2928158

(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

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 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

تهران، خيابان قزوين، خيابان مخصوص، روبروي
 بيمارستان لقمان الدوله، پالك 237 ، كد پستي 1333653111

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

اهواز، بزرگراه ملت، بين خيابان عامري و دانيال
 پالك1082، كد پستي  6164813545

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

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

شيراز،  بين دو كوهك و گويم، روبروي ايران خودرو،
 كد پستي 7193119451

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

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 1389/09/01
(AKC-FR094/V00)

چین با وجود تیراژ تولید بسیار باال، در 
خودروسازي تازه کار محسوب مي شود و 
صنعت خودروي آن در بسیاري زمینه ها 
هنوز مراحل ابتدایي توسعه را طي مي کند. 
در واقع اگر چه از لحاظ آمار، بزرگ ترین 
اما  تولید کننده جهان محسوب مي شود، 
در عرصة صنعت خودروسازي جهان و 
در بازارهاي بالغ که سال ها شاهد حضور 
بوده اند،  باکیفیت  و  پیشرو  خودروهاي 

هنوز حرفي براي گفتن ندارد. 

هامر چند منظوره نظامي ساخت AM General آمریكا )راست( و خودرو مشابه ساخت شرکت چیني دانگ فنگ )چپ(




