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7 نکته در رابطه با رانندگی در باران

رونمایی از دو مدل كیا Proceed  و Ceed GT در ژنو
فراخوان عکاسی
خانواده اطلس
فهرست عاملیت های مجاز

رونمایی از Cross GT Concept CUV و Superman-Inspired Kia Optima در نمایشگاه اتومبیل شیکاگو
در امتداد  اطلس خودرو

17 شبکه سراسری عاملیت های مجاز خدمات پس از فروش

شباهت ها و تفاوت های عالئم رانندگی در كشورهای دنیا

ثمره شصت سال پویایی، 
چیدن میوه وفاداری 

مشتــریان
 امســال درحالی اولین مــاه بهار را آغاز کردیــم، که کمپانی 
کیاموتورز طرفداران خود را در ایران بیش از پیش شــناخته و 
خانواده ی بزرگ اطلس خودرو در سراســر ایران، نسبت به بهار 

سال پیش پذیرای اعضای بیشتری شده است.
 با وجود این که از حضور کیاموتورز در کشــورمان مدت زیادی 
نمی گذرد، اما روندی که این برند به عنوان یکی از100 برند برتر 
دنیا، در گوشــه و کنار جهان طی می کند، در ایران نیز شــکل 

ملموس تری به خود گرفته است.
رشد و استمرار حضور یک برند خودروی خارجی در یک بازار، 
پیش از جلب اعتماد، نیاز به معرفی درســت به مخاطبان خود 
دارد؛ و اطلــس خودرو در مورد برند کیاموتورز در این زمینه در 
قدم اول به طور موفقیت آمیزی عمل کرد و نشان داد این برند با 
انجام وظایف خود، در حیطه ی یک برند مسئول، میتواند اعتماد 
و وفاداری اعضای خانواده ی بزرگ اطلس خودرو در سرتاســر 

ایران را از آن خود کند.
نگاهی به دستاوردهای پنج سال اخیر کیاموتورز در کشورمان، 
نشــان می دهد که همه ی مســئولیت های اقتصــادی، فنی و 
اجتماعی این برند مســئول، توسط اطلس خودرو، در ایران نیز 

به بار نشسته است.
 البته با یادآوری تاریخچه ی رشــد این شــرکت و روند پویایی 
این برند جهانی خودرو، از گام های موفق آن در کشور خودمان 
تعجب نخواهیم کرد. کیا موتورز که بذر آن طی شش دهه، یعنی 
از سال  1944 در یک کارگاه تولیدی قطعات دست ساز دوچرخه 
واقع در حومه ی شهر سئول کره جنوبی، جوانه زد و تا امروز که 
به یکی از موفق ترین شــرکت های تولید خودرو در دنیا تبدیل 
شده اســت اکنون همانند درخت تنومندی شاخه های خود را 
به نقاط مختلف جهان رســانده است؛ و امروز نیز میوه ی شش 
دهــه تالش و پویایی این درخت پربرگ و بار، توســط خانواده 
اطلس خودرو در ایران چیده می شود؛ این ثمره برای مشتریان 
اطلس خودرو اســتفاده از امکانات فنی و خدماتی با استاندارد 
باالی خودروهای کیا و برای مدیران این برند، اعتماد و وفاداری 
مشتریان به این شرکت بوده است. شبکه خدماتي این شرکت 
که از ابتداي فعالیت اطلس خودرو روز به روز در حال پیشرفت و 
گسترش است مثال بارزي از دیدگاه متعهدانه و  توسعه مدارانه 

اطلس خودرو به ویژه در زمینه خدمات پس از فروش است.
امروز پس از بلوغی که کیاموتورز در طی سالیان به آن رسیده 
اســت، و بعد از قرار گرفتن در مسیر ارائه ی طرح ها و مدل های 
متنوع، گســترش خــط تولید، افزایش کیفیــت محصوالت و 
خدمات پس از فروش، به مرحلــه ی ارائه ی وظایف و تعهدات 
اجتماعی یک برند مسئول رسیده است؛ مسئولیتی که خودش 
را در قالــب حضور پررنگ و موثر در فعالیت های عام المنفعه ی 
آموزشی   و خدمات اجتماعی نشان می دهد؛ به بیانی دیگر این 
درخت پربرگ و بار نه تنها بر سر مشتریان محصوالت کیاموتورز، 
بلکه بر سر سایر انســان های کره ی زمین نیز سایه ی گسترده 

است.
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با گذشت 5 سال از فعالیت 
شركت اطلس خودرو در ایران، 
مروری بر استمرار این حضور 
از فروش خودرو های كیاموتورز 
تا خدمات رسانی به مشتریان 
این خانواده با افزایش شعب 
عاملیت های آن، وسعت و كیفیتی 
در خور توجه یافته است.

یکي از ابزارهاي كلیدي در 
فرایند برنامه ریزي

استراتژیك، استفاده از تجزیه 
وتحلیل swot است كه مي تواند 
در برنامه ریزي هاي شغلي 
نیزكاربرد ویژه اي 
داشته باشد.

كیاي پروسید و سید جي تي، در 
نمایشگاه 2013 ژنو رونمایی 
خواهند شد. باالترین تمركز 
در این دو مدل، بر روي كارایي 
اتومبیل در میان مدل هاي 
كیاست

 خبرنامه داخلی 
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طراحی و چاپ: انتشارات مکث نظر

رونمایی از دو مدل كیا 
 CEED GT و PROCEED

در ژنــــو

14
در محیط پر چالش هزاره جدید و 
در عرصه رقابت میان سازمان ها 
و شركتها، یکي از مولفه هاي 
افزایش دهنده موفقیت براي 
سازمان ها، متمركز شدن بر وظیفه 
مدیریت منابع انساني HRM است. 

كارت امتیازی كاركنان 
)Personnel Score Card(

افزایش 
كارایی شخصی 
با استفاده از  تحلیل 
)SWOT( فردی 

شركت گوهر 
صنعت گیل 
سومین عاملیت مجاز 
اطلس خودرو در 
خطه ی سرسبز گیالن

در امتداد 
اطلس خودرو
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12 رابطه میان 
استراتژی های
 بازاریابی و عملکرد 
شركت ها در 
دوران ركود اقتصادی

7 نکته در رابطه با 
رانندگی در باران

كاپیتان مجید افتاده حال: به نظر من، 
كیا برند خوبی است كه اگر كسی تجربه 
رانندگی با خودروهای این برند را 
داشته باشد، كیفیت محصوالت برایش 
قابل لمس است. با توجه به حجم كم 
تبلیغات كیاموتورز در ایران این برند 
خیلی خوب توانسته به دلیل كیفیت در 
ارائه خدماتش، مشتریان را جذب كند. 
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  فراخوان مقاالت پیک اطلس
روابط عمومی شــرکت اطلس خودرو، از کلیه ی همکاران محترم و عاملیت های مجاز عالقمند به ارائه ی مقاالت، دعوت می نماید ترجمه ها و مطالب مرتبط با تخصص خود را در قالب فرم درخواســت درج 
مطلب در خبرنامه، جهت درج در پیک اطلس ارسال نمایند؛ مقاالت منتخب پس از ویرایش و تخلیص در پیک اطلس به چاپ خواهد رسید. روابط عمومی اطلس خودرو آماده ی ارائه ی هر گونه راهنمایی 

و پاسخگویی به سواالت شما عزیزان در این زمینه است.



)برنامه DNA( به دنبال پیاده کردن تدریجی طرح »مراقبت 
 AM خانوادگی« در میان اعضای شــبکه ی کیا و جایزه ی
تصدیقی بر طرح آموزشی این شبکه است. این امر با مهیا 
کردن طرح های آموزشی خاصی  برای فروشندگان از قبیل 
مربیگری، رهبری و انــواع مهارت ها، همچنین دوره های 
تکمیلی در آموزشگاه کیا محقق شده است. کیا اخیراً یک 
مرکز تجهیزات آموزشی در ناتینگهام شایر نیز تاسیس 

کرده است.
پائول فیلپوت، رئیس و مدیر عامل شــرکت کیا موتورز 
انگلستان، چنین اظهار داشت که:»تنها با گذشت یک سال 
 »DNA« و نیم از شروع کار، ما توانستیم برنامه ی آموزشی
را گسترش داده و یک مرکز آموزشی تأسیس نماییم. این 
برنامه به منظور گسترش هر چه بیشتر ظرفیت های شبکه 
و نیل به هدف نهایی ما که همانا ثبت نام کیا در بین پنج نام 
برتر تجاری خودرو در انگلستان است، بسیار حیاتی و حائز 

اهمیت اســت. ما خرسندیم که تمرکز، تعهد و سرمایه ی 
ما برای ارائه ی خدمات به مشتریان استثنایی، در سراسر 
شبکه ی کیا به واســطه ی این جایزه ی معتبر و ارزنده، به 

رسمیت شناخته شده است.« 
داوران جایزه ی AM، در تصمیم گیری نهایی برای اعطای 
جایزه ی برتر به کیا چنین اظهار داشتند:»طرح آموزشی 
انگلستان طرحی جامع و پیشرفته و نشانگر نتایجی مثبت 
در رفتار با کارمندان و تغییر و تعدیل پرســنل شــرکت 
کیاست. شایسته اســت که به دلیل موفقیت کیا در اخذ 
حکم و تعهدی دراز مدت برای شبکه ی فروش، مراسمی 
رسمی گرفته و اســتانداردهایش با نتایج قطعی حاصله، 
تطابق داده شــود.  طرح آموزشی DNA )در حال توسعه، 
ضمانت و به اجرا درآمدن( در ابتدا در سال 2011 به شبکه ی 
کیا در انگلستان معرفی شد و پس از آن گسترش یافت. از 
آن زمان تا امروز، هفتصد تن از بهترین مربیان اجرایی، کار 

خود را بر روی نود نمایندگی کیا شروع کردند و توانستند 
رضایت مشــتریان را تا حدود 15/7درصد افزایش داده 
و تعدیل کارکنان را از نرخ شــانزده درصد به یازده درصد 
کاهش دهنــد. همچنین برای کارمنــدان کیا دوره های 
آموزشــی از قبیل دوره های بازدید، جلسات مربیگری و 

ویدئو پادکست ترتیب داده شد.
با وجود این که برنامه ی “DNA” بر روی ســایت در سراسر 
شبکه ی کیا به نمایش درآمده است، این برنامه به واسطه ی 
دوره ها و برنامه های کارآموزی موجود در مرکز آموزشــی 
کیا در رادینگتون و ناتینگهام شایر نیز تکمیل شده است.  
آموزشــگاه کیا در ژانویه ی ســال 2012 برای ارائه ی انواع 
خدمات پس از فــروش، خدمات فنی، فروش و دیگر موارد 
خدماتی و همچنین انواع برنامه های کارآموزی معتبر کیا - 
IMI، تاسیس گردیده و به مدت2500 روز برای خدمت به صد 

و هشتاد و سه نمایندگی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

شرکت اتومبیل ســازی کیا در کره جنوبی خدمات 
خود را در بریتانیا گسترش داده است و برای ماشین 
شــهری پیکانتو یک رنگ دخترانه1)چیزی که خود 
شرکت به آن می گوید( جدید و همینطور یک مدل 
جدید منحصر بــه فرد ارائه کرده اســت. با طراحی 
جدید کیا با نام fuchsia blush شروع می کنیم؛ 
این طراحی منحصرا بصــورت پنج در کالس های 2 
و 3 بــکار رفته و قیمتی در حــدود 445 پوند دارد. 
پیکانتوی ســفید هم مدل جدیدی اســت که صرفا 
بصورت ســه در ارائه شده اســت و قسمت باالی آن 
نسبت به مدل های Halo و Equinox تغییر کرده 
اســت. دیگر احتیاج به گفتن نیســت که این مدل 
با رنگ ســفید دارای خصوصیاتی بی نظیر همچون 
چرخ های پنج اســتوکی 15 اینچی آلیاژی، یک پایه 
قرمز برای شیشــه جلو، و فرمان و دور فرمان چرمی 

است. 
پیکانتوی ســفید دارای یک آینه با استیل هالیوودی 
است که ســه گونه تصویر و نوردهی LED، سیستم 
شروع/ توقف هوشمند به همراه بلوتوث و تهویه هوای 

اتوماتیک دارد. 

1. Girly

کیاموتورز بخش دوم »پروژه چراغ سبز« را در سی و یکم ژانویه 
در سالیما و ماالوی با حضور فرماندار این شهر، کارمندان رسمی 
شــرکت کیا و شــرکت KFHI راه اندازی نمود. کیــا به منظور 
حمایــت منطقه ای و بهبود کیفیت زندگی از قبیل ایجاد محیط 
آموزشی، خدمات پزشــکی، ایجاد یک مرکز مشارکت اجتماعی 
و ســه کامیون اهــداء کرد. پروژه چراغ ســبز، یــک برنامه ی 
مســئولیت پذیری اجتماعی از طرف کیاموتورز است که به مردِم 
این کشــورهای توســعه نیافته این نوید را داده است تا »چراغ 
قرمز« زندگی شان را به »چراغ سبز« تبدیل کند. این امید و آرزو 
با راه اندازی بخش اول پروژه در »ماداال« واقع در »دارالســالم« 
 K2700 تانزانیا با احداث یک دبیرســتان و اهداء چهار کامیون
در آگوست گذشته، آغاز گشــت. سه وسیله نقلیه ی اهداء شده 

توسط کیاموتورز به این ترتیب به کار گرفته خواهند شد:
-کتابخانه ی سیار برای دانش آموزان بعد از اتمام مدرسه

-کلینیک سیار برای تحقق سالمتی دانش آموزان و فراهم آوردن مواد 
غذایی

- نمایش خانه ی ســیار که هدف آن، به نمایش درآوردن فیلم های 
آموزشــی برای باال بردن آگاهی و اطالعات پزشکی دانش آموزان 
و جلوگیری از بیمار شــدن آنهاست. همچنین کیاموتورز در حال 
احداث یک مرکز مشــارکت اجتماعی در ماه مئی 2013 است که 
برای ساکنین محلی و مسئوالن آموزش و پرورش منطقه، خدمات 

پزشکی- مامایی و تجهیزات وسایل نقلیه فراهم خواهد کرد.

مطرح شــدن کیاموتورز در دنیای مد اتفاق ساده ای 
نیســت. بلکه این مسئله همیشه مورد توجه همگان 
قرار گرفته و انتظار همه را در بر داشــته است، چرا 
که تمایل افراد به داشــتن ســبک و کالس منحصر 
به فرد غیر قابل انکار اســت. بنابراین امروز در صدد 
هســتیم تا به شما کالس خشــن »کیا پیکانتو« را 
با کمک رهبر وبالگ نویســی مد آرژانتینی »تیتی« 
معرفی کنیم. تیتی، کیا پیکانتو را که توسط هنرمند 
»سینتیا کوهن« طراحی شده است، در اطراف پونتا 
دل استه در اروگوئه تازاند و گفت:»جایی نبود که با 
این سواری برود و کسی متوجه حضور این یوزپلنگ 

در جاده نشود.«

شما چه فکر می کنید؟
تیتی و پیکانتــوی یوزپلنگ به طور قطع هماهنگی 
خوبی با هم پیدا کردند. آیا شــما نیز به دنبال یکی 
از محصوالت کیا مناســب با ســبک و سلیقه خود 

هستید؟

امســال نیز امدادگران شــرکت اطلس خــودرو براي 
پنجمین سال متوالي سفره هفت سین خود را با حضور 
در جاده هاي پرتردد کشــور در کنــار خانواده ی بزرگ 
کیا برپا مي نمایند تا با ارائه ی خدمات و تعمیرات سیار 
جاده اي، سفري همراه با آرامش را براي مشتریان محترم 

خود به ارمغان آورند.
طرح امداد نوروزي از تاریــخ 91/12/29 الي 92/1/13 
با استقرار خودروهاي امداد شــرکت اطلس خودرو در 
جاده هاي پرتردد کشــور برگزار مي گــردد. امدادگران 
مستقر در ایســتگاه هاي امداد آماده ی ارائه ی خدمات 
امــداد ســیار و ارائه ی مشــاوره ی فني به مشــتریان 
محترم کیا خواهند بــود و برخي از عاملیت هاي مجاز 
نیز به صورت شــیفت کاري آمــاده ی ارائه ی خدمات 
به مشــتریان هســتند. جهت اطــالع از عاملیت های 
ایســتگاه هاي  همچنیــن  و  کاري  شــیفت  داراي 
امــدادي، با شــماره تلفن شــبانه روزي مرکــز امداد 
 44503766-021 تماس حاصل نموده و یا به ســایت
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شــرکت کیاموتورز، در آفریقای جنوبی اولین نمایندگی 
مجهز به انرژی خورشیدی و سازگار با محیط زیست خود 
را در محیطی به مســاحت 3620 متر مربع در تاریخ 19 
فوریــه 2013 در محل پارک »ولتردن« بازگشــایی کرد. 
صرفه جویی انرژی و اســتفاده از انرژی های برگشــت پذیر 
و نیــز بازیافــت آب، دو حوزه ی اصلی فلســفه ی حضور 
نمایندگی فروش محصوالت سازگار با محیط زیست است. 
بر روی سقف این نمایندگی، 288 پنل خورشیدی نصب 
شده است که قادر است روزانه حداکثر 69 کیلو وات انرژی 
تولید کند. این مقدار به طور متوسط برای مصرف یک روز 
22 خانوار کافی است. انرژی تولید شده توسط این پنل ها 
بین 3 مبدل تقسیم می شود که قادر است انرژی الکتریکی 
ســه فازی با ظرفیتی معادل 50 هرتز و 24 ولت را تولید 
کند. این انرژی الکتریکی به طور مستقیم و به میزان مورد 
نیاز وارد بار می شــود. اگر میزان انرژی الکتریکی بیشتر از 
حد مورد نیاز باشد، مقدار باقیمانده ی انرژی در درون سه 
باتری فوق پیشرفته ذخیره می شود. دومین عامل اصلی که 
به ســازگاری بیشتر نمایندگی کیا در »ولتردن« با محیط 
کمک می کند، توانایی آن برای بازیافت آب توسط سیستم 
فیلتر کننده ی فوق پیشرفته است. آب باران از روی سقف 
تسهیالت جمع آوری شده و در داخل شش منبع با ظرفیت 
10000 لیتر توزیع می شــود. این ذخیره ی آبی به داخل 
محل شست وشــوی خودروها پمپاژ شــده، تا بار دیگر در 

محل شست وشوی خودروها استفاده گردد.

 AM كیا جایزه ی
بهترین برنامه ی
 آموزشی را 
در سال 2013 
از آن خود كرد

 كیا رنگ دخترانه
Fuchsia و یك مدل سفید را 

به كلکسیونش در بریتانیا 
اضافه كرد

پروژه چراغ سبز 
به ماالوی در آفریقا روشنایی 

بخشیده است

استفاده خالقانه از مدل 
لباس در لوازم جانبی

امداد نوروزي 
شركت اطلس خودرو

راه اندازی اولین نمایندگی 
مجهز به انرژی خورشیدی 

كیاموتورز در آفریقای جنوبی

برگزاری انتخابات كمیته ی 
انضباطی اطلس خودرو

ســیزدهم اســفندماه، انتخابــات کمیتــه ی انضباطی شــرکت 
اطلس خودرو به منظور استخالص نمایندگان کارکنان سازمان در 

این کمیته، در دفتر مرکزی اطلس خودرو برگزار شد.
این انتخابات که با اســتقبال چشــمگیر همــکاران مجموعه ی 
اطلس خــودرو همراه بود، نشــانگر میزان عالقمندي ایشــان به 
مشــارکت در تصمیم گیري هاي سازمانی اســت؛ در این انتخابات 
از میان 211 نفر واجد شــرایط، مجموعاً 107رای فراهم شد و از 
این تعداد، 92 نفر در انتخابات نماینده ی کارشناسان و 15 نفر در 
انتخابات نماینده ی سرپرستان شرکت نمودند؛ از مجموع رای های 
گردآوری شده آقای سعید نیازی، کارشناس منابع انسانی، و خانم 
تینا افشار، کارشناس برنامه ریزی و کنترل فروش واحد بازاریابی، به 
عنوان نماینده ی کارشناسان و آقای سید علی شفیعی، سرپرست 
تبلیغات و مرچندایزینگ واحد بازاریابی، با کسب باالترین میزان آرا 

به نمایندگی سرپرستان برگزیده شدند.
 گفتنی اســت برگزاری کمپین تبلیغاتی برخــي از کاندیداها، 
در جریان عمومی انتخابات، شــور و نشــاط ویژه ای به برگزاری 

انتخابات بخشید. 
ضمن تبریک به کاندیداهــای منتخب، امیدواریم اعضاء کمیته ی 
انضباطی با تالش خود به خوبي از عهده ی مســئولیت های سپرده 
شده در راستای تحقق اهداف و تعالی سازمان اطلس خودرو  برآیند.
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كسب مدال برنز در چهارمين المپياد منطقه اي كيا موتورز

س خودرو
اولين دوره مسابقات پينتبال اطل

اولين همايش قطعات يدكي شركت اطلس خودرو امداد جاده اي تعطيالت عيد فطر

كسب رتبه دوم ارزيابي خدمات پس از فروش 
شركتهاي عرضه كننده خودرو در سال 90

طرح امداد نوروزي خودرو هاي كيا موتورز

جشن دومين سالگرد انتشار پيك اطلس

رونمايي از خودرو اپتيما

طرح بازديد ترمز

Euro 2012  مراسم قرعه كشي كمپين پيش بيني مسابقات

Euro 2012  كمپين پيش بيني مسابقات 

اعزام تيم امداد اطلس خودرو به مناطق زلزله زده آذربايجان برگزاري اولين دوره مسابقات  فـوتسال جام رمضان  اطلـس خـودرو

طرح سرويس كلينيك تابستان

رونمايي از خودرو پيكانتو
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با گذشت 5 ســال از فعالیت شرکت اطلس خودرو در ایران، مروری بر اســتمرار این حضور از فروش خودرو های 
کیاموتورز تا خدمات رســانی به مشتریان این خانواده با افزایش شعب عاملیت های آن، وسعت و کیفیتی در خور 
توجه یافته است. نگاهی اجمالی به این دستاوردها، پاسخگوی دلیل کسب سهم 24 درصدی از بازار خودروی ایران 
در این مدت کوتاه خواهد بود؛ انتقال دانشی که به واسطه حضور محصوالت این برند بین المللی در ایران اتفاق افتاد، 
نه فقط در زمینه های فنی بلکه به لحاظ روش های فنی فروش و مدیریت کسب و کار برای سایر فعاالن صنعت نیز 

می تواند الگویی معتبر باشد. 

فـــروردیـن

مـــــرداد

تیــــــرتیــــــر مـــــرداد

فـــروردیـن

مـــــرداد

فـــروردیـن

شــــریـور

خــــرداد

خــــرداد

اردیــبهشت

اردیــبهشت

شــــریـور

داد
ـر

ــ
خـ

داد
ـر

ــ
ــ

م
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کسب مجدد گواهینامه سیستم  مدیریت یکپارچه کیفیت

تور
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زدي

ح با
طر

افتتاح رستوران اطلس خودرو

بازديد تخصصي زمستانه خودرو ي كيا

جشن شب يلدا

دومين همايش خدمات پس از فروش شركت اطلس خودرو

مانور بازگشايي مدارس

جشن صدور 100.000 مين فاكتور قطعات يدكي

ان
ودك
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ه نق
سابق

ره م
 دو
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ي اول
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برگزاري مسابقه عكاسي خودرو هاي زمستاني

جشن پنجمين سالگرد تأسيس شركت اطلس خودرو

برگزاري مسابقه عكاسي خودرو هاي پائيزي

درو
خو

س 
اطل

ت 
رك

ل ش
مح

در 
ن 

خو
داء 

 اه

بازديد تخصصي گير بكس
طرح بازديدقبل از سفر خودرو هاي كياموتورز

المپياد مهارتهاي ارتباط با مشتري

دی
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اتومبیل شــیکاگو، شرکت  نمایشگاه  در 
با معرفــی مدل های  خودروســازی کیا 
جدیــد Cross GT Concept CUV و  
 Superman-Inspired Kia Optima

طراحی های انتزاعی را به نمایش می گذارد.
کیا موتورز امریکا )KMA( با پاک کردن مرز 
 Gorgeous موجود میان طراحی باشکوه
یــک مدل GT و یک CUV تجمالتی، در 
نمایشگاه اتومبیل شیکاگو، از طرح زیبای 
 Cross GT .پرده برداشــت Cross GT

در میان غوغای عکســبرداری دوربین ها، 
تماشاچیان را با قامت زیبا و در عین حال 
قدرتمند خود شگفت زده نمود و بار دیگر 
شهرت مسلم کیا در زمینه ی طراحی در 
 Cross GT .ســطح جهانی را اثبات کرد
همــواره فناوری مدرن را با طبیعت پیوند 
زده و یک همکاری مناســب میان راننده 
و وســیله ی نقلیه بوجود آورده است؛ این 
طراحی جدید هم زمان برای محیط زیست 

ما نیز ارزش قائل اســت. Cross GT با 
ظاهری انتزاعی، نیــت کمپانی کیا را در 
ارائــه ی یک CUV بزرگ تر از ســورنتوی 

فعلی، آشکار می سازد.
پیتر شــرایر، مدیر طراحی شــرکت کیا 
موتــورز، چنین گفت:»آغاز به کار GT در 
 Design سال 2011 هم از منظر طراحی
و هم از منظر تجــاری طالیه دار جبهه ی 
جدیــدی برای کیا بــود.« وی همچنین 
اضافه نمود:»این طرح جدید به خوبی و با 
زیبایی تمام به دنیا نشان داد که این برند 
آمادگی دارد تا شــاید روزی اتاق لوکسی 
را به همراه دیفرانســیل عقب در اندازه ی 
واقعی1 بســازد. Cross GT با قد و قامت 
بلند و همچنین فضای بــار بزرگ، به ما 
 CUV اجازه می دهد تا تصور کنیم در یک

لوکس واقعی نشسته ایم.«
با این که طرح Cross در فرانکفورت آلمان 
کشیده شد، در واقع طرح Cross GT از 

 ،)KDCA( مرکــز طراحی کیا در امریــکا
در ایرویــن ایالت کالیفرنیا معرفی شــد. 
 Track یعنی همان جایــی که طرح های
KV7 و Soul را زندگی بخشــید، و اخیراً 

Recently نیز خودروی ســدان سراتو  

جدید مدل 2014 را روح بخشید. با توجه 
 Cross نسبت های ابعادی ،GT به شاسی
GT شــبیه به همتای دیفرانسیل عقب 

خــود، با برآمدگی2 کوتــاه، فاصله ی زیاد 
محورهای جلو و عقب ماشــین، و اندامی 
 بسیار پهن هســتند. ولی Cross GT به 
لطف ارتفاع بیشترش قابلیت دید بهتری 
داشــته و برای کارآیی بهتر و سازگاری با 
 AWD انواع گوناگون آب و هوا به صورت

ساخته شده است.
همان گونــه که از چنیــن CUV بزرگ و 
مجللــی انتظار مــی رود، Cross GT  با 
الهام گرفتن از طبیعــت و تأثیر فناوری 
و داشــتن ظاهری زیبا که گویی با مس 

فیوژن3  آبکاری شــده، دارای سیســتم 
قــدرت هیبریــدی اســت که بــه نظر 
می رســد میزان گازهای خروجی ناشی از 
سوخت هیدروکربن را کم کرده و کارآیی 
بوجود  تسلیم ناپذیری   Performance

آورده است.
 V6 با اســتفاده از آخرین فناوری موتور
هیبریــدی با حجــم 3.8 لیتر، گیربکس 
اتوماتیک 8 دنده AWD با کنترل گشتاور، 
سیستم قدرت Cross GT با پیچیدگی 
موجــود در طراحی های داخلی و خارجی 
 V6 آن مطابقــت دارد. پشــتوانه موتور
ابتکاری از سیستم هیبرید موازی کیاست؛ 
موتوری الکتریکی پنکیک شــکلی که به 
صورت ساندویچی بین موتور و جعبه دنده 
قرار گرفته اســت. این موتور الکتریکی با 
سلیقه در کف عقب ماشین جاسازی شده 
اســت. ترکیب Combined موتور V6 و 
موتور الکتریکی گشــتاوری معادل 500 

رونمایی از
 SUPERMAN-INSPIRED KIA OPTIMA و CROSS GT CONCEPT CUV

در نمایشگاه اتومبیل شیکاگو 

پوند فوت و قدرتی برابر با 400 اسب بخار کیا و ارائه طراحی های انتزاعی؛
با محدوده ی برد الکتریکی برابر 20 مایل 
بوجود می آورد. ترکیبی )موتور هیبریدی( 
کــه برای کارآیی باالتــر، مقرون به صرفه 
بــودن مصرف ســوخت و بازدهی مصرف 

سوخت کافی است.
فناوری هیبریدی اثبات شده ی کیا همراه 
با سیستم AWD، اگرچه هنوز در مرحله ی 
طراحی مفهومی  قرار دارد، انگیزه ای است 
که ممکن است روزی راهی به سوی تولید 

انبوه بیابد.
در حالی که Cross GT مشخصاً عضوی 
از خانواده ی سورنتو است و جوایزی را هم 
به خاطر ویژگی های عالی اش دریافت کرده 
است، تصویری باشکوه  تر ارائه می کند. این 
خودرو با داشتن فاصله ی محورهای عقب 
و جلــوی 122 اینچ، مقــدار 15.7 اینچ و 
با طول 192.8 اینچ بــه میزان 8.4 اینچ 
بزرگ تر از سورنتو است. عرض این خودرو 
نیز به اندازه ی 79.1 اینچ 4.9 اینچ پهن تر 
از سورنتو  است؛ ولی ارتفاع Height کلی 
Cross GT 65.3 اینــچ اســت که 1.6 

اینچ کوتا ه تر از سورنتو است و طرح سقف 
کوتاه تری نسبت به بیشتر CUV ها می دهد. 
Cross GT طراحی شده تا براحتی چهار 

مســافر و بارشان را در محیطی لوکس در 
خود جــای بدهد. ولی فضای بزرگ داخل 
Cross GT و روح بیشتر اتاق آن با سقفی 

که شــیب مالیمی دارد، این احساس را به 
سرنشــینان خودرو می دهد که گویی به 
جای حضور در ازدحام شــهری در خانه ی 

خودشان لم داده اند.
تصویر پیچیــده ی Cross GT با درهای 
لوالیی عقب که اغلب درهای خودکشــی4 
نامیده می شوند، ارتقاء می یابد. این شکل 
به صندلی های  اجازه ی دسترسی  درب ها 
تک نفری عقبی را فراهم ساخته و در عین 
حال نمای خوبی از ســاختار عالی ترکیب 
و مــواد Cross GT به دســت می دهد. 
اطاقک بار از طریق درب عقب که دریچه ی 
شیشــه ای معمولی دارد، قابل دسترسی 
اســت. با اســتفاده از فناوری پیشرفته ی 
LED که جلوی پنجــره ی عالمت کیا را 

پررنگ می سازد، شخصیت قوی و منحصر 
بفرد خودرو تداعی می شــود. ورود نور به 

درون کابین از طریق چندین قاب پنجره 
صورت می گیرد که نور Light آســمان را 
با شیشــه های شش ضلعی وارد اتاق کرده 
و زیبایــی طراحی عالی Cross GT را دو 

چندان می کند.

 Superman-Inspired Kia  
Optima Hybrid در نخستین نمایش 

خود در شهر شیکاگو 
به پرواز در می آید!

KMA با دی ســی انترتیمنت5  و مجله ی 

سوپر اســتیریت6  همکاری کرد تا مدلی 
جــذاب و جالب توجــه از اپتیما هیبرید 
را خلــق نماید که از قدرت  ســوپرمن و 
مراقبت همیشگی او از سیاره ی زمین الهام 
می گرفت. آنچه امروز از آن در نمایشــگاه 
پرده برداری شد،  اتومبیل شیکاگو 2013 
این اپتیما هیبرید اســت کــه ادامه یک 
مشــارکت ده ماهه با هشت خودرو میان 
کیــا و دی ســی انترتیمنت را بر اســاس 
مشــخصات نمادین نشان می دهد و لیگ 
ســوپرقهرمانان عدالت را تشکیل می دهد 
)شــامل: واندر ومــن . Wonder  بتمن 
فلش   ،Supermanسوپرمن  ،Batman

 ،Aquaman آکوامــن   ،The Flash

ســایبورگ  Cyborg ، گیریــن لنتــرن 
Green Lantern,(. هشتمین و آخرین 

خودرو، آمیخته ای از هر هفت قهرمان در 
قالب یک شخصیت خواهد بود. تأثیرپذیری 
از هنــر خیالپردازی داســتان های مصور 
جیم لی، ســبب شد خودروهای کیا که از 
لیگ عدالت الهام گرفته بودند، به افزایش 
ســطح آگاهی جامعه همراه با این شــعار 
انترتیمنت که:  تبلیغاتی کمپانی دی سی 
»ما می توانیم قهرمان باشــیم!« به عنوان 
نیرویــی همیشــگی اقدام نماینــد و این 
تالشــی ارزشمند برای کمک و امید دادن 
 Affected به مردمی است  که تحت تأثیر
 خشکسالی و قحطی در شاخ افریقا هستند

 .)www.WecanBeHeroes.org(

به نقل از مایکل اسپراگ، قائم مقام اجرایی، 
بازاریابی و ارتباطات کیا KMA »سوپرمن 
به عنوان شناخته شده ترین سوپر قهرمان 
در سطح جهان، نمادی از قدرت و درستی 
است، که او را به شــخصیت کاملی برای 

پیوستن به نخستین خودروی هیبریدی کیا 
تبدیل می کند تا به لطف نیروی محرکه ی 
قدرتمند و کارایی این خودرو، سواری فوق 
العاده ای بــرای راننده فراهم آورد. هر یک 
از خودروهای ما کــه از لیگ عدالت الهام 
گرفته انــد، محصول همکاری مشــترک 
Collaborations بین دنیای اتومبیل و 

کتاب مصور هســتند؛ این همکاری برای 
هر یک علتی ارزشمند دارد. بدین خاطر، 
کیا افتخار می کند که با دی سی انترتیمنت 
همکاری می کند تا ســطح آگاهــی را با 
شعار تبلیغاتی ما می توانیم قهرمان باشیم، 
بــاال ببرد. با همکاری میان کیا، دی ســی 
انترتیمنت و مجله ی ســوپر اســتیریت، 
ایشــان توانســتند تا اپتیما هیبرید را در 
قالب شخصیت ســوپرمن طراحی کرده و 
بسازند. نوعی خودرو که قدرت و استقامت 
نمادین ترین ســوپر قهرمان دنیا را تداعی 
می کند. این اپتیما با گلگیرهای7 مخصوص 
به خود پهن تر شده و جلوه ای عضالنی پیدا 
کرده است. همچنین مجهز به یک سیستم 
تعلیــق قابل تنظیم اســت کــه می تواند 
سطح خودرو را تنها با فشردن یک دکمه 
Button باال یا پایین ببرد. قالب خاص و 

طرح رنگ قرمز جذاب روی کاپوت ماشین 
که تا صندوق8 عقب ادامه می یابد، عالمت 
مشخص ســوپرمن و شنل قرمز رنگ او را 
القاء می کند. جلوپنجره ی لبه گرد و صاف 
آن شبیه کمربند سوپرمن بوده و در واقع 
رنگ قرمز چراغ جلویی به نوعی با حرارت 

دید او می درخشد.

داخــل اپتیما هیبریــد دارای مبلمانی با 
متریال خاص و ظاهر و ترکیبی منحصربفرد 
است تا زره جنگی غیر قابل نفوذ سوپرمن را 
تداعی نماید. و نماد S روی لباس سوپرمن 
هم در ترکیب صندلی ها و فرمان گنجانده 
شده تا کاماًل حسی قهرمانی را ایجاد کند.

این تالش Effort مشترک برای باال بردن 
سطح آگاهی نسبت به این شعار تبلیغاتی 
که ما می توانیم قهرمان باشــیم، موفقیت 
بزرگی هم برای طرفداران کتاب های مصور 
و هم ماشــین بازان از طریق اتومبیل های 
عضو لیگ عدالت حاصل کرده اســت. این 
مســأله را آمیت دســای، قائم مقام ارشد 
مدیریت حق امتیاز دی ســی انترتیمنت، 
ابراز داشت:»ما خیلی مشتاقیم تا همکاری 
خود را با کیا ادامه دهیم تا جدیدترین مدل 
اپتیما هیبرید را که از سوپرمن الهام گرفته 
شده اســت، به طرفداران آن در شیکاگو و 
سایر مناطق برســانیم.« با افزایش فروش 
کیا، نقش آن به عنوان یک سازمان مسئول 
نیز بیشــتر شده اســت و اپتیما در قالب 
ســوپرمن تالش های خیرخواهانه اش را با 
دو نمایش ویدئویی در پشــت سری های 
صندلی های جلو، پیــش می برد و موجب 
می گردد تا آگاهی Awareness درباره ی 
سخت ترین بحران قحطی 60 سال آینده 
با ارائه ی ویدئویی مخصوص از شــعار »ما 
می توانیم قهرمان باشیم!«، ارتقاء یابد. این 
ویدئو نشان می دهد که چگونه هر شخصی 
می تواند بــا اقدامی  به ظاهــر کوچک به 

قهرمانی بزرگ تبدیل شود.

Superman-Inspired Kia Optima Hybrid     )یک چهارم جلو(

5. شرکت DC Entertainment یک شرکت انتشاراتی است که خود از زیربخش های برادران وارنر است. از مشهورترین 
شخصیت هایی که دی سی انترتیمنت توسط شرکت دی سی کامیکس که از زیربخش های شرکت دی سی انترتیمنت 
به شمار می رود، خلق کرده  است می توان به سوپرمن، بتمن، واندر ومن، رابین، آکوامن، ژوکر، کت ومن، مستر فریز و 

پنگوئن اشاره کرد.
suicide .4 : درهــای عقب خودروهــای SUV که از دو طرف و در 

جهت مخالف هم باز می شون

1. full-size rear-drive saloon

2. overhang                    3. Fusion Copper

6. Super Street

7. fenders

8. trunk
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تازه های كیا تازه های كیا



  شرکت گوهر صنعت گیل از چه تاریخي 
تاسیس شد؟

ســابقه ی فعالیت این شــرکت به دهه ی 40، 
زمانــی که امتیاز فروش خودروی فیات را اخذ 
کردم، بازمی گردد. چند سال پس از آن، بخش 
خدمات این خودرو را نیز راه اندازی نمودم. در 
دهــه ی 70 عالوه بــر واردات قطعات خودرو، 
نمایندگی مجاز فروش و خدمات پس از فروش 
ایران خودرو را هم اخــذ نمودم. تا این که در 
ســال 1384 با تأسیس شرکت گوهر صنعت 
گیل و با ســرمایه ی ثابــت 60 میلیارد ریالی، 
این شرکت توانســت خود را به عنوان یکی از 
شــرکت های بزرگ و صاحب نــام در زمینه ی 
فروش و خدمات خودرویی در اســتان گیالن 

مطرح نماید. 
دفتر مرکزی این شرکت  با زیر بنای 7500متر 

مربع، 130 نفر پرســنل اداری و تعمیرگاهی 
مجرب و کارآزموده دارد. 

  این شــرکت تا کنون چه امتیازات و 
افتخاراتي کسب کرده است؟

- کســب رتبه ی یک وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در چند سال اخیر

- کسب عنوان نمایندگی برتر خدمات پس از 
فروش در کشور

- معرفی بــه عنوان نماینده ی ممتاز در خرید 
قطعات شرکت ایساکو 

- انتخاب به عنوان نماینده ی برتر امدادخودروی 
ایران 

همچنین شرکت در دومین و سومین نمایشگاه 
بین المللی تخصصی صنعت خودرو در رشت، 
اخذ لوح تقدیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت 
کشــور، اخذ لوح تقدیر از سازمان بازرسی کل 
کشور و دارنده ی گواهینامه ی مدیریت کیفیت 
ایزو 2008-9001،  از دیگر دستاوردهای این 
شرکت اســت که می توان به آنها اشاره نمود. 
کســب رتبه ی یک وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت در چند ســال اخیر، انتخاب شدن به 
عنوان نمایندگی برتــر خدمات پس از فروش 
در کشــور، معرفی به عنوان نماینده ی ممتاز 
در خرید قطعات شــرکت ایساکو، و انتخاب به 
عنوان نماینده ی برتر امدادخودروی ایران جزء 
افتخارات این شرکت است. همچنین شرکت 
در دومین و ســومین نمایشــگاه بین المللی 
تخصصی صنعت خودرو در رشــت، اخذ لوح 
تقدیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور، 
اخذ لوح تقدیر از ســازمان بازرسی کل کشور 
و... دارنــده ی گواهینامــه ی مدیریت کیفیت 
ایزو 2008-9001،  از دیگر دستاوردهای این 

شرکت بوده است.

  چطور شد نســبت به اخذ نمایندگی 
شرکت اطلس خودرو عالقمند شدید؟

با توجه به اســتقبال خوب مــردم منطقه از 
محصــوالت برند کیا و شــکل ارائه ی خدمات 
در کیفیت مطلوب و شایســته ی مشتریان، و 
پتانســیل موجود  اقدام به اخذ مجوز عاملیت 

مجاز اطلس خودرو نمودیم.

  برای اخذ نمایندگی چه مراحلی را طی 
نمودید؟

در خصوص مراحل اخذ مجوز فعالیت عاملیت، 
ابتدا با ارسال فرم درخواست، متقاضی عاملیت 
اعالم آمادگی کرده و پس از انجام ارزیابی های 
اولیه توســط ارزیابان شــرکت اطلس خودرو 
و همچنین جلســات حضــوری، در مرحله ی 
بعدی اقدامات الزم در خصوص پیاده ســازی 
طرح استاندارد فضای عاملیت های کیا موتورز 
انجام شد. در انتها پس از بازدید نهایی از فضای 
عاملیت و تایید مدیران اطلس خودرو، شرکت 
گوهر صنعت گیل به عضویت خانواده ی بزرگ 

اطلس خودرو درآمد.

  از دیدگاه شما، ضرورت استانداردسازی 
فضاهای تجهیزات چیست؟

توجه به استانداردســازی فضاهای تجهیزات، 
عالوه بر این که می تواند به شــعار مشــتری 
مداری عینیت و تحقق بخشد، جایگاه برند کیا 

را نیز دوام و ثبات می بخشد.

   چه شیوه هایي را جهت آموزش پرسنل 
و مهارت نیروي انساني در نظر گرفته اید؟

شــیوه هایی چون اعزام نیروهــای فنی برای 
آموزش و گذرانــدن دوره های ویژه مهارتی به 
کانون هــای مربوط به برگزاری ایــن دوره ها، 

همچنین به روزرسانی اطالعات فنی آنان و در 
صورت امکان فراهم نمودن بستر آموزش های 
مجازی از منابع داخلــی یا خارجی در جهت 

ارتقای سطح کیفی خدمات.

   شما در خصوص ایجاد احساس رضایت 
در مشتریان چه فکر می کنید؟

جلب رضایت مشــتری، یکی از ارکان اساسی 
در شرکت ماســت. چراکه کسب نیکنامی در 
این عرصه، تنها با راضی نگهداشتن مشتریان 
امکان پذیر اســت. ما بر ایــن باوریم که میزان 
رضایت منــدی مشــتریان، ضامــن اعتبار و 
ماندگاری شرکت در عرصه ی فعالیت ها و رقابت 
با شــرکت های رقیب اســت. در نتیجه شعار 
»همواره حق با مشــتری است« را سرلوحه ی 
کار خود قرار داده ایم؛ و در این رابطه اختصاص 
یک واحد CRM در شــرکت تنها برای ایجاد 
رضایتمندی بیشتر در مشتریان و رسیدگی به 

مشکالت آنها، مؤید گفتارمان است.

  به عنوان یکي از اعضاء شبکه گسترده 
خدمات پس از فروش اطلس خودرو چه 

برنامه هایي براي آینده دارید؟
در نظــر داریم تا در آینــده بتوانیم به عنوان 
یکــی از بزرگ ترین و قوی ترین مراکز خدمات 
پس از فروش اطلس خودرو، در ســطح کشور 
و علی الخصوص در منطقه ی شما ل که همواره 
یکی از قطب های گردشــگری در سطح کشور 
عزیزمان است، خود را مطرح نموده و بتوانیم با 
ارائه ی مطلوب و به موقع خدمات، بیش از پیش 
موجبات رفاه و اطمینان خاطر مشتریان عزیز 
محصوالت گروه صنعتی شرکت اطلس خودرو 

را فراهم نماییم.

صنعت  »گوهر  شــرکت 
گیل« به عنــوان یکی از 
فروش  حوزه ی  در  فعاالن 
و خدمــات پس از فروش 
در کشور، ماه گذشته به عنوان یکی از 
عاملیت های مجاز شرکت اطلس خودرو 
به عضویت  در خطه ی سرسبز گیالن، 
خانواده ی بزرگ اطلس خودرو درآمد تا 
با در اختیار داشتن سال ها سابقه در این 
حوزه، تجربیات و توانایی های خود را در 
به مشتریان گرامی  راه خدمت رسانی 
کیا موتورز بــه کار گیرد. در خصوص 
روند کار این شرکت با محمد حدادفر، 
مدیر عامل شرکت »گوهر صنعت گیل«، 
گفتگویي داشــتیم که در سطور بعد 
خواهید خواند. الزم به ذکر است ایشان 
متولد سال 1325 و بیش از پنجاه سال 
اســت که در حوزه ی فروش و خدمات 

خودرو فعالیت می کند. 

شركت گوهر صنعت گیل 
سومین عاملیت مجاز اطلس خودرو در خطه ی سرسبز گیالن

رانندگی با كیا روان و لذت بخش همانند  هدایت هواپیما 

  خوانندگان پیک اطلس عالقهمند هستند بیشتر با 
شما آشنا شوند ، لطفا خودتان را معرفی کنید و در مورد 

فعالیت هایتان بگویید؟
خلبان مجید افتاده حال متولد تهران هستم؛ از کودکی عاشق 
خلبانی بودم. نخستین تجربه خلبانی من در سن  12 سالگی 
بود؛ هواپیمایی در ابعاد 2 در2 متر ساختم که به سقوط انجامید.  
در بهمن سال 62 وارد دانشکده خلبانی شدم، چندسال طول 
کشید تا دوره های تخصصی اولیه cpl،Atpl،multl 1 و دوره 
های تکمیلی را گذراندم. در ســال 65 به عنوان کمک خلبان 
فعالیت داشتم؛ تا آنکه در سال 78 با طی کردن دوره 2Atpl به 
عنوان کاپیتان مشغول به کار شدم. درحال حاضر هم به عنوان 
کاپیتان ارباس A300-600 در شرکت هواپیمایی جمهوری 

اسالمی ایران مشغول به کار هستم.

  تبحر شما در خلبانی با توجه به تجربه تان در نشاندن 
هواپیمای بدون چرخ بر زمین، برای مردم ایران شناخته 
شده است، آیا در کار یا شغل دیگری هم به این اندازه 

تبحر دارید؟

Cpl .1: مدرک جهت شروع کار کمک خلبانی.
ATPL .2: مدرک جهت اخذ مدرک کاپیتانی.

به دلیل قوانین، خلبانی تنها شــغل من اســت. اولین خلبانی 
هســتم که در سال 79 هواپیما را بدون چرخ بر زمین نشاندم. 
اما در جوانی در فعالیت های اجتماعی شــرکت داشتم و جزء 
فعــاالن در مجموعه ی کهریزک مرکز روانی امین آباد بودم. با 

این که تک شغله هستم، هنوز هم وقت کم دارم .

  رابطه شما با رانندگی خودرو چگونه است؟
عاشــق رانندگی و خودرو هســتم و هرگز از رانندگی خسته 
نمی شــوم. به دلیل ایــن عالقه گواهی پایه یــک رانندگی و 

بین المللی را گرفته ام.

  معیارهای شما برای خرید خودرو چیست؟
تکنولوژی جدید به سمت راحتی پیش می رود. دنده ها اتوماتیک 
شده است. همان نظری که راجع به هواپیماهای جدید دارم در 

رابطه با ماشین هم همین طور است.
یک خودروی خوب باید به گونه ای طراحی و تولید شده باشد 
که به راحتی بتوان از آن استفاده کرد. خودروی خوب موجب 
رضایت مشــتری می گردد. چرا که ســلیقه ها متفاوت است. 
استفاده از دنده ی اتوماتیک خوب است به شرطی که ترافیک 
نباشد. دنده ی غیراتوماتیک باید آن قدر راحت باشد که راننده 
را خسته نکند. من تنوع طلب هستم و دوست دارم زود به زود 

مدل خودروام را عوض کنم.

  چگونه با محصوالت کیا آشنا شدید؟
 آشــنایی من با کیا اتفاقی بود. شاید، اگر انتخاب خودم بود به 
سراغ کیا نمی رفتم. شرکت هواپیمایی 3 سال پیش با شرکت کیا 
به توافق رسید، محصوالت کیا را به طور اقساطی برای کارکنانش 
خریداری کند. این مسئله باعث شد با محصوالت کیا آشنا شوم. 
اولین ماشین من اسپورتیج بود.  اما حاال واقعاً از محصوالت کیا 
راضی هستم و با وجود آنکه ماشینم اتوماتیک است از رانندگی 
با آن خیلی لذت می برم. برای من رانندگی با محصوالت کیا به 
اندازه ی پرواز با هواپیما روان و لذت بخش است؛ وقتی با کیا آشنا 
شدم با مشاهده ی رفتار خوب خانواده ی اطلس خودرو جزئی از 

این خانواده شدم.

  نظرتان درباره برند کیا چیست؟
برند خوبی اســت که اگر کســی تجربه رانندگی با خودروهای 
این برند را داشــته باشد، کیفیت محصوالت برایش قابل لمس 

است. با توجه به حجم کم تبلیغات کیاموتورز در ایران این برند 
خیلی خوب توانسته به دلیل با کیفیت بودن خدماتش، مشتریان 
را جــذب کند. من از نمــره 10 به کیــا 11  را می دهم چون 
خدمات رسانی خوبی دارد. به دلیل اینکه تنوع طلب هستم سه 
سال پی در پی ماشین های مختلفی عوض کردم. فکر می کنم 
کیفیت مهم ترین گزینه در انتخاب ماشین است برای همین من 

دوست دارم مدل های مختلف را امتحان کنم.

  نظر شما درباره خدمات شرکت اطلس خودرو چیست؟
اطلس خودرو تا کنون خدمات خوبی ارائه کرده است. نه فقط 
خدمات بلکه باید طرز برخورد خوب با مشتری را هم در نظر 
گرفت. رابطه ی کارکنان با مشــتریان بسیار صمیمی و خوب 
است. چیزی که بیشــتر از خود ماشین و کیفیت خودرو در 
طی این چند ســال نظر مرا جلب کرده است، ارتباط بسیار 
زیبای کارکنان کیا با مشتریان است، از نگهبان درب ورودی 
گرفته تا رده های باال. جای خشــنودی است که در شرکت 
اطلس خودرو امکان برقراری ارتباط با مدیران ارشد سازمان برای 
مشتریان وجود دارد. حتی متوجه شـدم شرکت اطلس خودرو از 
ماشین های تصادف کرده هم جبران خسارت و دلجویی می کند؛ 
و چندین بار مشــاهده کرده ام شرکت کیا سعی کرده است از 
کسانی که خسارت دیده اند و گاه حتی ماشینشان چپ شده 
و ربطی هم به کیا ندارد و مشــکل جای دیگری بوده است، 
دلجویی الزم را به عمل آورد و رضایت مشتری را جلب کند؛ 
علی رغم این که شــاید کیا هیچ گونه ضمانتی نســبت به این 
قضیه نداشــته، اما به هرحال پیگیری کرده اســت. چرا که 
رضایت مشــتری بزرگ ترین فاکتور خانواده ی اطلس خودرو 

است .

  آیا تا به حال با این خودرو تصادف کرده اید ؟
خیر؛ اما از این بابت نگرانی ندارم چرا که یکی از مزایای این خودرو 

مقاوم بودن آن است و در موقع تصادف آسیب نمی بیند. 

  و سخن آخر؟
با آروزی موفقیت برای شــما و همکارانتــان، امیدوارم خانواده 
اطلس خودرو همیشــه پایبند و موفق باشــند و از مسئوالن و 

کارکنان این خانواده نهایت تشکر و قدردانی را دارم.

کاپیتان مجید افتاده حال:

نیمه شب پنجشنبه مورخ 1379/5/6 یک 
فروند بویینگ 727 هما با چرخ بسته در 
فرودگاه شیراز فرود آمد. کاپیتان مجید 
ایرانی است که   اولین خلبان  افتاده حال، 
یــک هواپیما را بدون چرخ بر زمین نشــاند و از یک 
سانحه ی انسانی جلوگیری کرد. پس از آن نام خلبان 
جوان آن هواپیما، برای بسیاری از مردم ایران به نامی 
آشنا تبدیل شــد. کاپیتان مجید افتاده حال ، متولد 
تهران اســت و به دلیل عالقه به خلبانی در بهمن 62 
وارد دانشکده خلبانی شد و در سطح مهندسی پرواز 
فارغ التحصیل گردیــد؛ مدرک Cpl و multi خود را در 
سال 65 و ATPL را در سال 78 اخذ نمود. وی در حال 
ایران،  حاضر در شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی 
کاپیتان ارباس A300-600 هماســت. برای آشنایی 
بیشتر و همچنین به مناسبت عضویت وی در خانواده 
اطلس خودرو گفتگویی با این کاپیتان نام آشنای ایرانی 

داشتیم که می خوانید.
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گردآوری
و ترجمه:
مرضیه كثیری
جانشین مدیر
بـازاریابـی

 Economic crises اقتصــادی بحران 
 در نظر اول عبارت اســت از پیدا شــدن

 »اضافــه تولیــد« Overproduction؛ 
یعنی پر شدن بازار از کاالهایی که مشتری 
قدرت پرداخت بهــای آنها را ندارد. وقتی 
در بازار مشــتری نباشــد و کاالها فروش 
نرود، طبعاً تولید کاالها نیز کاهش یافته 
و متوقف می شــود و به دنبال آن تعطیلی 
کارخانه هــا و بی کاری وســیع و میلیونی 
کارگــران پیــش می آید که بــه نوبه ی 
خود فروش کاالها را دشــوارتر کرده و بر 
عمق بحران می افزاید. سیســتم اعتباری 
سرمایه داری از کار باز می ماند، بدهکاران 
توان پرداخت بدهی خود را در سر موعد از 
دست می دهند، بهای سهام شرکت ها در 
بازار تنزل می کند و موسسات سرمایه داری 

یکی پس از دیگری ورشکست می شوند.
به ایــن ترتیب آنچه در نظــر اول و گام 
نخســت به صورت وجود کاالی »زیادی« 
در بازار تظاهر کرده بود، در ســیر تکاملی 
خویش مجموعاً اقتصاد را درهم می ریزد 
و فاجعــه ای پدید می آورد که به مراتب از 

شدیدترین سوانح طبیعی ویرانگرتر است.
در زمان بحران اقتصادی مشتریان هم از 
نظر روانی و هم از نظر اقتصادی آســیب 
می بینند. در این برهه افراد از نظر شغلی 
احساس ناامنی می کنند و بیشتر بحث ها 
و صحبت هــا حول موضوعــات اقتصادی 
می گردد. بیشــتر افراد جامعه احســاس 
می کنند کــه برای حفظ شــرایط فعلی 
زندگی خود نیاز به کار بیشــتر داشته و 
دیگر از خرید محصول و یا خدماتی لذت 
 Adjust نمی برند. مشتریان برای تطابق
خود در دوران بحــران اقتصادی عادات و 

رفتار خرید خود را تغییر می دهند. 
درس های بســیاری از تجارب بحران های 
اقتصادی 40 سال گذشته در سراسر دنیا 
گرفته شده است. این درس ها و تجربه ها 
نشــان می دهند که شــرکت ها به طرق 
مختلف تحت تاثیر این شــرایط بوده اند. 
برخی از ادامه ی فعالیت بازماندند؛ برخی 
ظرفیت تولید و خدمات خود را به خاطر 
کاهش تقاضای مشــتریان و بقا در فضای 

شدید رقابتی بازار، پایین آوردند.

در دوران بحران اقتصادی هزینه های وارده 
و در نتیجــه هزینه تولید بــاال می رود و 
این مسئله شرکت ها را ناگزیر به افزایش 
قیمت های خود می کند. این عوامل تاثیر 
منفی بر شــرکت در فضــای رقابتی بازار 
دارد. تعدیل نیرو و کاهش دســتمزدها و 
همچنین به تأخیــر انداختن و یا متوقف 
کــردن برخــی از پروژه ها کــه نیازمند 
سرمایه گذاری هستند برخی از چالش های 

مدیریتی دوران بحران است.
شــرکت ها در این دوران بــرای تطابق با 
تغییرات بازار و تطابق با رفتارهای جدید 
اتخاذ  اقدامات مناسبی  مصرف کنندگان 
می نمایند. برخی از این واکنش ها عبارتند 
از کاهــش هزینه هــا، کم کــردن تولید، 
کاهش سرمایه گذاری، ورود Entering به 
بازارهای خارجی، فعالیت با ظرفیت بیشتر 
جهت افزایــش بازدهی، ساختارســازی 
مجدد سیستم بدهی؛ این عوامل تا زمانی 
که منجر به افزایش فروش نشوند بر روی 

عملکرد سیستم تاثیری نخواهند داشت.
در حالی که برخی از مطالعات انجام شده 

نشــان می دهد که اقدامات صورت گرفته  
شــرکت ها در دوران بحــران اقتصادی، 
و  با مضمون شناســایی استراتژی هایی 
در راســتای بهبود فروش است و  فقدان 
تحقیــق و تفحص با توجه به تغییرات در 

استراتژی بازاریابی وجود دارد.
در زمــان بحــران اقتصادی می بایســت 
تغییراتی در استراتژی های کلی بازاریابی 
علــی الخصــوص بــر روی عناصر اصلی 
 :Marketing mix آمیخته ی بازاریابــی
محصول، قیمت، محل توزیع و فعالیت های 

تشویقی فروش صورت پذیرد.
در این زمان شرکت ها باید به جای تمرکز 
بر بازارهای ضعیف بر روی بازارهای قوی 
که بازیگــران اصلی بازار در آن قرار دارند، 

تمرکز نمایند.
ورود بــه بازارهــای جدیــد و خارجی، 
استراتژی کاربردی دیگری برای آن دسته 
از شرکت هایی اســت که به شدت تحت 
تاثیر شــرایط دشوار اقتصادی کشور خود 
قرار گرفته اند. به عنــوان مثال در دوران 
بحران اقتصادی آسیا در اواسط 1997م. 

رابطه میان استراتژی های بازاریابی 
و عملکرد شركت ها در دوران ركود اقتصادی

شــرکت ها با وجود این که برخی از آنها محصوالتشان تحت برند معروفی نبود، اقدامات 
خوبی را در زمینه ی پیدا کردن بازارهای خارجی انجام دادند.

با این وجود، این گونه راهبرد های بازاریابی، استراتژی هایی نیستند که بتوان سریعاً اتخاذ 
و اجرا گردند. مطالعات نشــان می دهد افزایش هزینه های بازاریابی و یا 
حداقــل حفظ همان ســطح قبل از بحران، عملکرد شــرکت را افزایش 
 می دهد. آن دســته از شــرکت هایی کــه در دوران بحــران اقتصادی
هزینه هــای بازاریابــی Marketing expenditure خــود را افزایش 
می دهند، سود کم تری عایدشان نمی شود و بلکه سود آنها به محض عبور 
از شــرایط بحران اقتصادی، بر خالف ســایر شرکت هایی که هزینه های 

بازاریابی خود را قطع کرده اند، به سرعت افزایش می یابد. 
با توجه به گفتارهای پیشین، پیشنهاد می شود که شرکت ها از برنامه ی بلند 
مدت بودجه و حفظ کوتاه مدت، هزینه ها به منظور بقاء در دوران سخت بحران 
و سودآوری پس از بحران استفاده نمایند. یکی از استراتژی های پیشنهادی 
 در ارتباط با محصول در دوران بحران اقتصادی اتخاذ سیاست های خروج 
محصــوالت ضعیــف weak product از بــازار اســت. از آنجــا که 
مصرف کنندگان در این زمان تمایل به اســتفاده از کاالهای بادوام دارند، 

شرکت ها می بایست بر روی توسعه ی محصوالت بادوام تمرکز نمایند. 
بدیــن منظــور شــرکت ها باید بــر فعالیت هــای تحقیق و توســعه 
تمرکــز نمــوده و هزینه هــای تحقیق و توســعه را متوقــف ننمایند.

 تحقیقــــات نشــــان می دهنـــد کـــه در دوران رکـــود اقتصـادی 
 استراتژی قیمت گذاری Pricing strategy محصوالت به طور معنا داری به خصوص 
در جهت کاهش تغییر می کند. این امر به خاطر تحقق حجم فروش در کوتاه مدت است. 
اما این استراتژی ممکن است با کاستن سودشان در بلند مدت آسیب جدی به شرکت ها 
وارد نماید. این امر همچنین به تصویر برند آســیب می رســاند و مشتریان ممکن است 

نسبت به قبول قیمت سابق پس از رفع بحران مقاومت نمایند. تحقیقات نشان می دهد، 
حفظ قیمت های قبلی با همان کیفیت قبلی و یا ارتقاء کیفیت در صورت افزایش قیمت ها 
منجر به بهبود عملکرد شرکت ها در دوران بحران اقتصادی می گردد. تغییر استراتژی های 
تشویقی فروش و تبلیغات در دوران بحران نیز یکی از موارد حائز اهمیت 
است. تحقیقات بسیاری نشان می دهد که افزایش و یا حفظ هزینه های 
بازاریابی و تبلیغات منجر به افزایش فروش، درآمد و ســهم بازار پس از 
عبور از بحران می گردد. بارها ثابت شــده است شرکت هایی که در زمان 
بحران نیروهای فروش و هزینه های بازاریابی را کاهش داده اند، نتیجه ی 
بدتری نسبت به شرکت هایی که در فعالیتهای تبلیغاتی گسترده ای در 

این دوران انجام می دهند، به دست می آورند.  
در ایــن دوران با توجه به کاهش قدرت خرید مشــتریان، می بایســت 
تبلیغــات بــر روی دوام و کیفیت کاال متمرکز گردد تــا بتواند اعتماد 
 مشــتریان را به خود جلب نمایــد. در این دوره همچنین اســتفاده از 
بروشــورهای تبلیغاتــی و اقــالم چاپــی Printed media جهــت 
اطالع رسانی به مشــتریان می تواند سودمند باشــد. همچنین یکی از 
بهتریــن راه کارها برگزاری دوره های آموزشــی برای کارکنان فروش در 
جهت آشنایی ایشان نســبت به تغییرات رفتار خرید مصرف کنندگان 
اســت. صرف هزینه در جهت  استفاده از راه کارهای تشویقی فروش به 
طوری که خریدار منفعت آن را ســریع کسب نماید از راهکارهای دیگر 
افزایش فروش اســت. در ارتباط با عنصر شــبکه ی توزیع درآمیخته ی 
بازاریابی، بهترین راهکار حذف شــبکه ی ضعیف و تخصیص کاالی کمیاب به شــبکه ی 
 قدرتمند و توانمند اســت. در این رابطه به شرکت ها توصیه می گردد به جای استفاده از 
شبکه های عمده فروشــی wholesale channel بهترین شبکه های توزیع را انتخاب 

نمایند و به تعهدات خود نسبت به آنها وفادار بمانند.

بـحــــران  زمـــان  در 
اقتصادی می بایســت 
در  تـغـییــــراتـــــی 
اســـتراتــژی هــــای 
كلــــــی بـازاریـابــــی 
بخصــوص بـــــر روی 
عناصر اصلــی آمیخته 
بازاریابــی : محصــول، 
قیمت، محــل توزیع  و 
تشویقی  فعالیت های 
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نوشته:
پریسا حسینی

كـارشـناس 
منابع انسانی

در محیــط پر چالش هــزاره جدید و در 
عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکي 
از مولفه هاي افزایش دهنده موفقیت براي 
سازمانها، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت 
منابع انساني HRM است. به تجربه ثابت 
شده که موفقیت یا عدم توفیق سازمان ها 
به طور مســتقیم وابســته به کیفیت و 
اثربخشي کار کارکنان آنها است. همچنین 
سازمان هاي موفق امروزي تشخیص دادند 
کــه براي رقابت در بازارهاي جهاني ، باید 
منابع انساني در سطح باالي جهاني داشته 

باشند. 
مهمتر اینکه با انقالب تکنولوژیک که در 
چند دهه اخیر اتفاق افتاده، بویژه افزایش 
اهمیت نقش نیروي انساني در جهت دهي 
بــه فرایندهاي ســازماني، نقش مدیریت 
منابع انساني به عنوان اداره کننده سرمایه 
انساني ســازمان، دچار تغییرات اساسي 
شده اســت . نمونه اي از نقش هاي جدید 
و در حال تغییر منابع انســاني را مي توان 
شــامل مواردي چون کاهش هزینه هاي 

نیروي کار در شــرایط پررقابت کنوني و 
افزایــش بهره وري ، تالش براي رویارویي 
با چالش هاي محیطي و اعمال معیارهاي 
زبده گزیني در زمینه شناخت رقباي اصلي 
حوزه فعالیت سازمان براي تعدیل فشارها 
و تالش براي پیشي گرفتن از بهترین ها 
دانســت. مطلب ذیل به تشریح برخي از 
مهمترین و موثرترین چالش ها و مصائب 
سازمان ها در شرایط کنوني سازمان هاي 

متمایل به رشد پرداخته است.
در این شــرایط از مهمترین مشــکالت 
سازمان ها ، اجرایي نمودن استراتژي هاي 
توســعه یا کوچک سازي منابع انساني در 
فضاي تغییر پذیر و رقابتي امروزي مي باشد. 
این در حالیست که تبیین استراتژي ها از 
یک طرف و اجرایي نمودن از طرف دیگر 
براي سازمان هزینه بر بوده و در صورتیکه 
هدف توســعه منابع انساني باشد سازمان 
رویکــردي در جهت جذب متخصصین و 
افــراد زبــده دارد و در صورتیکه به دنبال 
ماشــیني شــدن فعالیت ها باشد هدف 

کوچک ســازي منابع انساني و جایگزین 
نمودن صنعت با نیروي کار است. 

بدیهي است هر ســازماني براي پیشرفت 
و کسب موفقیت بین رقبا نیاز به ارزیابي 
و پایــش وضعیت کنوني صالحیت منابع 
انســاني دارد . که تعیین شــاخص هاي 
صحیــح و مناســب براي ایــن ارزیابي و 
بررســي اطالعات درست و مرتبط در این 
پایش بسیار حائز اهمیت است و مي توان 
گفت مادامي که یک ســازمان رو به رشد 
اســت از مهمترین دغدغه هــاي منابع 

انساني به حساب مي آید.
برنامه ریــزي، انتخاب و اســتخدام منابع 
انســاني گزینه هایي هستند که تنظیم و 
اجراي اســتراتژي مي تواند با توجه به آن 
صورت پذیرد و لذا توجه به نیروي انساني 
با رویکردي در مسیر حفظ و ارزش نهادن 
به این ســرمایه هاي انساني تحت عنوان 
شایسته ســاالري از مســائل پیش روي 
ســازمان ها مي باشد . البته این عنوان به 
آن گروه از وظایف و تکالیف مدیریت منابع 

انســاني به منظور فراهــم نمودن نیروي 
انساني مناســب و هماهنگ براي تحقق 

اهداف سازمان اشاره مي نماید.     
انواع اســتراتژي ها براي اجرا نیازمند افراد 
شایســته اي هســتند که بــه آن جنبه 
عملیاتي و تخصصي مي دهند ولي هر یک 
از این استراتژي ها نیازمند انواع متفاوتي از 
کارکنان با رفتارها و گرایش هاي مختلف 
مي باشند. در این شــرایط رعایت عدالت 
در منابع انساني نقش پررنگ و بزرگي به 
دوش مي کشد لذا مدیریت منابع انساني 
در تالش به سمت کوچک نمودن خطاها 

مي باشد.
برنامه ریزي منابع انســاني حاکي از این 
است که سازمان فرآیند تعیین نیاز هاي 
منابع انســاني و اطمینان یافتن از اینکه 
سازمان تعداد مناســبي از افراد شایسته 
را در مشــاغل مناسب و در زمان مناسب 
به کار گرفته اســت . در این راستا ایجاد 
تیم هاي اثربخش و شناســایي کارکنان 
کلیدي براي پیشرفت با هر گونه شرایط 

كارت امتیازی كاركنان 
)PERSONNEL SCORE CARD(

فوق العاده اي که ممکن است رخ دهد، در 
یک سازمان رو به رشد بسیار پر اهمیت و 

چالش برانگیز است.
از دیگر مشکالت در یک سازمان امروزي 
مــي تــوان به طراحــي فرآیند شــغلي 
اشــاره نمود که عبارت اســت از فرآیند 
ســاختار بندي کار و تعیین فعالیت هاي 
کاري مربوط به یک شــغل یا شــخص 
براي دست یابي به هدفهاي سازمان. این 
طراحي با توجه به تعداد نیروي انســاني 
و منابع موجود بــا در نظر گرفتن بهبود 

فرآیند ها صورت مي پذیرد.
واکنش هاي مدیریت منابع انساني در برابر 
نیازهاي نیروي انساني حاکي از معیارهایي 
است که سازمان ها براي حفظ و نگهداري 
ســرمایه هاي انســاني از آن اســتفاده 
مي کنند. تعیین مشخصه هاي این معیارها 
از چالش هاي مدیریت منابع انساني است 
کــه باید همــگام با اهداف و اســتراتژي 
سازمان بوده و در راستاي برگزیده شدن 

ما بین رقبا به انجام برسد.          
همانطور که مي دانیم اجراي استراتژي هاي 
ســازمان بــا هر یــک از شــاخص ها و 
فرآیند هاي مذکور هزینه اي را به سازمان 
تحمیل مي نمایند. لذا تدوین فرآیند، ایجاد 
تغییرات و اجرایي نمــودن راهکارها، در 
راستاي بهینه سازي هزینه ها از ملزومات 

سازمان هاي کنوني مي باشد. 
البته که در چنین شرایطي تیم تخصصي 
HR متشــکل از 4 ارزیاب منابع انســاني 
و ســایر متخصصین گروه بــراي هریک 
از چالــش ها ابتــدا از راه حل هاي آماده 
استفاده نموده اســت و در صورت بهینه 
نبودن نتیجــه ، اقدامات الزم در خصوص 
ایجاد راه حل هاي جدید مطابق با نیازهاي 

سازمان را طراحي و انجام داده است. 
موارد ذکر شــده در متن بــاال حاکي از 
مصائب و چالش هایي است که سازمان ها 
در عرصــه پررقابت کنوني با آن ها مواجه 
هســتند. لذا واحد منابع انساني شرکت 
اطلس خودرو که با کســب رتبه نخست 
کشــوری در جایزه توانمند سازي منابع 
انســاني طي دو ســال متوالي از بهترین 
فرایندهای مدیریت منابع انسانی در سطح 
کشــور را اجرا می نماید به عنوان جزئي 
از تیم تخصصي HR متشکل از 4 ارزیاب 
منابع انساني سعي در برطرف نمودن این 
مشکالت نموده است . این افراد در راستاي 
نیــل به اهداف ســازماني و خط مشــي 
سازمان که بیانگر استفاده از نیروي انساني 
ذیصالح و ارتقاي ســطح دانش و عملکرد 
آنها مي باشــد، به تدویــن الگویي جهت 

موفقیت هرچه بیشــتر سازمان در عرصه 
مدیریت منابع انســانی پرداخته اســت.  
هدف اصلي این مقاله ، معرفي نظامي است 
 Personnel Score Card تحت عنوان
)کارت امتیازي کارکنان ( که به ابتکار تیم 
تخصصی منابع انسانی گروه ایجاد شده و 
فرایند تصمیم گیري درباره منابع انساني را 

مورد حمایت قرار مي دهد. 
شــایان ذکر است شرکت 
اطلس خودرو در بین کل 
ســازمان های کشــور در 
اســتقرار این پروژه پیشرو 
بوده و مقدمات اجراي این 
فرآیند از ســال 89 فراهم 
گردیده و به عنوان فعالیت 
در   Best Practice برتر
توانمندســازي  کنفرانس 
منابع انساني عنوان گردیده 

است.
در این راســتا واحد منابع 
انســاني به جمــع آوري و 
سازماندهي اطالعات علمي 
و تجربــي نیروي انســاني 
Person-  پرداخته و نظام

nel Score Card را بــا رویکــردي در 
مسیر اهداف ذیل ایجاد نموده است:  

 انجام صحیح جبران خدمت
 هدفمند سازي تشویق ها و ترغیب ها

 تهیه شناسنامه پرسنل
 تعییــن نفرات شایســته جهــت نظام 

جانشین پروری
 تعیین عدد صالحیت سازمان و واحدها و 

امکان قیاس با استاندارد های شغل
 تعییــن نقاط قوت و ضعف پرســنل در 

قیاس با خود و دیگران 
 تعیین مسیر ارتقا شغلی پرسنل

 ایجاد انگیزه در پرسنل براي بهبود 
 شناسایی کارکنان کلیدي

عامــل اصلي تمایز یک شــرکت از دیگر 
شــرکت ها، نیروي انســاني آن شرکت 

اســت. آنها مهمترین دارایي شرکت مي 
باشــند لذا شــرکت اطلس خودرو اصول 
و ارزش هــاي موثر در عملکرد ایشــان را 
بصورت شاخص هایي جهت امتیاز دهي به 

ایشان در نظر گرفته است.
در این نظام شاخص های بسیاری جهت 
اندازه گیری صالحیــت کارکنان تعریف 
شده است که شامل سه 
و  مهارت  دانش،  دسته 
نگرش مي باشد. دسته 
اول تحت عنوان دانش 
شامل وضعیت تحصیلي 
مــدرک  )دانشــگاه، 
و رشــته تحصیلــي(، 
آموزشــي  دوره هــاي 
گذرانده شــده و دانش 
زبان انگلیسي افراد مي 
باشد. مهارت به عنوان 
دسته دوم شامل سوابق 
کاري افــراد بصــورت 
درون و برون سازماني، 
عمومي  هــاي  مهارت 
تخصص  و  کامپیوتــر 
مي باشد. امتیاز ارزیابي 
360 درجه، نتیجه آزمون روانشناسي بدو 
استخدام و سه مورد تأییدیه هاي مرتبط با 
جامعه، چاپ و نشر کتاب و سابقه تدریس 
درون ســازماني جزو آخرین دسته یعني 

نگرش مي باشــد. بدیهي است امتیازات 
کســب شــده در این مرحله نشاندهنده 
توانمنــدي ها و قابلیت افــراد در جایگاه 
شغلي ایشان بوده و بستري مناسب جهت 
ارتقا و افزایش ســطح مهــارت را فراهم 

مي نماید . 
بــا توجه بــه اینکــه اطلس خــودرو در 
زمره ســازمان های هوشــمند در فرایند 
توانمندســازی منابع انســانی محسوب 
می شــود، از نیروهــای متخصــص این 
سازمان انتظار می رود تا در فعالیت های 
علمی ماننــد عضویــت در کمیته های 

علمی خارج از سازمان، اخذ تأییدیه های 
مرتبط با جامعه و همچنین چاپ کتب و 
مقاالت علمی شرکت داشته باشند. لذا این 
موارد نیز در نظام کارت امتیازی کارکنان 
گنجانده شده و به ازای این فعالیت ها به 

کارکنان امتیاز داده می شود.
پس از امتیازدهی بــه هریک از کارکنان 
ایشان می بایســتی با حداقل های مورد 
نیاز در شــغل خود مقایسه شــوند. این 
مقایســه فضاهای قابل بهبــود را جهت 
برنامه ریزی های آموزشی و یا جابه جایی 
برای هریک از کارکنان مشخص می نماید. 
همچنین در این سیستم هر فرد با حداقل 
ها و اســتانداردهای مشاغل باالتر از خود 
مقایسه می گردد. این مقایسه نشان می 
دهد کدام کارکنان گزینه های مناســبی 
جهت ارتقاء و جانشین پروری می باشند. 
بــا تمرکز بــر فضاهای قابــل بهبود این 
کارکنان می توان همواره کارراهه شــغلی 
منابع انســانی را ترســیم و به سمت آن 

حرکت کرد.
با توجه به اینکــه با این تکنیک برای هر 
فرد یک عدد صالحیت محاسبه می شود، 
از مجمــوع اعداد صالحیــت فردی عدد 
صالحیت منابع انســانی سازمان بدست 
خواهد آمد. که این عدد نشاندهنده بزرگي  
یا کوچک بودن سازمان و میزان تخصص 

منابع انساني مي باشد . 
سازمان ها با توجه به ماهیت کاري، اهداف 
کالن و استراتژي هاي تعریف شده و طبق 
مقتضیــات آن اهداف به ســمت کوچک 
یا بزرگ تر شــدن عــدد صالحیت گام 
برمي دارند . به عنوان مثال یک ســازمان 
دانش بنیان مانند مؤسســات تحقیقاتی 
همواره در جهــت افزایش عدد صالحیت 
بوده و بالعکس آن یــک کارگاه تولیدي 
کــه نیازی به کارگــران متخصص ندارد،  
در جهت کاهش این شــاخص پیشرفت 

می نماید.
 برگه امتیاز کارکنان بر این فرضیه استوار 
است که استراتژي منابع انساني رویکردي 
انگیزشي در مسیر ارتقاي سطح علمي و 
مهارتي افراد داشته و تأثیر پذیري سمت 
و جایگاه شــغلي را امري بدیهي مي داند. 
اعتبار این فرضیه به اندازه این باور بستگي 
دارد که ارزش و اهمیت منابع انســاني به 
عدد صالحیت آن سازمان بستگي داشته 
و پایه موفقیت شــرکت در کسب مزیت 
رقابتــي و خلق ارزش افزوده به حســاب 
مي آید لذا باید بــا آن همانند یک منبع 

بسیار مهم و ارزشمند برخورد کرد. 

ســازمان ها بــا توجه 
كاري،  ماهیــت  بــه 
و  كــــالن  اهـــداف 
اســتراتــــژي هــاي 
تعریــف شــده و طبق 
مقتضیات آن اهداف 
به ســمت كوچــك یا 
بزرگ تر شــدن عدد 
صالحیــت گـــام بــر 

مـي دارنـد

www.atlaskhodro.com www.atlaskhodro.com15 14

خبرنامه داخلی   اطلس خودرو     شــماره 33      فروردین 1392

دانـــشدانـــش





دانــش دانــش

افزایــش كارایــی شخــصی 
بـا استــفاده از  تحلیــل )SWOT( فـــردی 

یکي از ابزارهاي کلیدي در فرآیند برنامه ریزي program planning اســتراتژیک، اســتفاده از تجزیه و تحلیل swot است که مي تواند در برنامه ریزي هاي شغلي نیز کاربرد 
ویژه اي داشته باشد. در این مطلب چگونگي استفاده از تجزیه و تحلیل نقاط ضعیف و قوت فردی و بررسی فرصت ها و چالش های محیط کاریSWOT( 1( به منظور برنامه ریزي 

شغلي توضیح داده می شود؛ این مقاله آنالیزی swot بر روي سنجش و بررسي نقاط قوت و ضعف فردی و شناسایي فرصت ها و چالش هاي محیط بیروني است.
هر فرد براي انجام کامل برنامه ریزي شغلي، مي بایست لیستی از آخرین وضعیت موجود جدول تحلیل swot برای خود تهیه نماید.

در این لیست می بایست به سواالت زیر پاسخ داده شود:
1. نقاط قوت The strength و ضعف شما چه چیزي است؟

2. چطور مي توانید بر روي نقاط قوتتان سرمایه گذاري کرده و بر نقاط ضعفتان غلبه کنید؟
3. در انتخاب زمینه ی شغلیتان چه فرصت ها و تهدیدات بیروني وجود دارد؟

1. Strength/Weaknesses/Opportunities/Threats 

بازبیني خودمان از نظر تحلیل swot حاوی سواالت زیر است:

براي تمرین پیشنهاد Suggestion مي گردد که مشابه سئواالت فوق را از خود پرسیده و جدول فوق را در برگه اي جداگانه براي خود تکمیل نمایید. پس از مشخص شدن 
نقاط ضعف و قدرت، فرصت ها و چالش هاي پیش رو در محیط کاري مي توانید از این اطالعات براي برنامه ریزي شخصي استفاده نمائید.

برنامه ریزي شخصي شامل 3 مرحله است:

1- مشخص کردن اهداف: در ابتدا مي بایست اهداف شغلي سال آینده خود را تعریف نمائید:
الف( شغل ایده آل شما چیست؟

ب( چه جایگاه و سمت شغلي را در سال آینده مي توانید بدست آورید؟
ج( اهداف 5 سال آینده شما چیست؟

2-   مشخص کردن استراتژي ها در جهت تحقق اهداف: با مشخص کردن اهداف نوبت تعیین استراتژي هاست.
در جهت تعیین استراتژي ها شما مي بایست واقع بین باشید و از کلیه ی منابع در دسترس همانند شبکه ی ارتباطات فردي با افراد متخصص Expert بهره مند شوید.

3- پس از مشــخص نمودن اســتراتژي ها نوبت به تعریف برنامه ی عملیاتي در جهت تحقق اهداف اســت. هر استراتژي نیازمند به تعریف برنامه ی عملیاتي شخص است. براي 
این کار مي بایست در جداول زمانبندي شخص گام هاي خود را در جهت تحقق اهداف با قید تاریخ ها و موعدهاي مقرر مشخص نمائید.

چه کارهایي باید در چه زماني انجام شوند؟
چه کسي مسئول انجام این کارهاست؟

نقاط ضعف

 آنچه که مي تواند بهبود یابد؟
 چه عمل ناشایستي انجام مي دهید؟

 از چه چیزهایی باید دوری Avoidance کنید؟
 بیشترین نقطه ضعف شما چیست؟

وتاثیر آنها بر عملکرد کار شما چگونه است؟
)که ممکن است شامل نقاط ضعف در فضاي مهارت تکنیکي، یا در رهبري یا مهارتهاي میان فردي شما 

باشد(

نقاط قوت

 بزرگترین دارایي شما چیست؟
 چه کاري را بهتر انجام مي دهید؟

 چه عناصر انگیزشي وتاثیر گزاري در زمینه کارتان دارید؟
 آیا هنوز موارد قوي  قابل  ارائه اي بصورت ذاتي در زمینه کاریتان دارید؟

 بیشترین دست آورد برجسته شما چیست؟
 چه ویژگي بارز و مشخصه اي در موفقیت هاي Success شما قابل مالحظه است؟

 چه  موفقیت هایی در زمینه کاری که کسب کرده اید؟ 

دروني

چالشـها 

  چه موانعي روبروي شماست؟
  چه تغییراتي نیاز است در کار خود بوجود آورید؟

  آیا تغییرات فن آوري تهدیدي menace است براي چشم انداز موقعیتي شما؟
  چه گرایش هاي رایج و اشتباهی براي ارزیابی فعالیتتان وجود دارد؟

  آیا مي توانید تنگ شدن عرصه ی خودتان را با چالش هایي از سوي دیگران مقایسه کنید؟
  چه چیزهایي ممکن است تأثیر اقتصادي منفي بر آینده ی شرکت و یا گروه کاریتان داشته باشد؟

  آیا شرکت شما امکان عرضه ی کافي رقابت جدید با حفظ زیرکانه ی جایگاه را )خصوصاً در زماني 
که اتفاقات ناگهاني موجب بي کاري مي گردد( داراست ؟

فرصتهاي مناسب

 در کجا انتظار نوید بخشي در برابر شما وجود دارد؟
 آیا براي باالبردن و آشکار ساختن خود در عرصه ی فعالیتتان کارهای زیادی را انجام مي دهید؟
 معموال آموزش و تحصیالت چه چیزي به موقعیت فکریتان اضافه می کند که براي 

فرصتهاي مناسب بیشتر به آن نیاز دارید؟
 فرصت هاي مناسب مي تواند موارد بسیاری را ممکن سازد مثل؛

)تغییرات در فن آوري و بازارتغییرات سیاستهاي دولتمردان که مرتبط با پیشه شما باشد
تغییرات درساختارها و قالب هاي اجتماعي Social و شیوه زندگي( 

بیروني نقاط ضعف شما

تهیه ی لیستي از جنبه هاي بازدارنده ی دروني که تحت کنترل شماست و ممکن است باعث 
تاثیرگذاري در برنامه ی رشد شما باشد.

 نداشتن تجارب Experience کاري
 نداشتن هدف Goal، نداشتن علم و دانش فردی، نداشتن دانش خاص در کار وحرفه مورد نظر

 نداشتن دانش و تخصص در زمینه کاري
 ضعف مهارت ) عدم رهبري/ عدم  ثبات شخصیت Personality/ عدم برقراري ارتباط/ ضعف در کارگروهي(

 ضعف کاري- تزلزل مهارتي
 شخصیتهاي منفي فردي ) فقر اخالق کاري، نداشتن انضباط کاري، نداشتن انگیزه، مردد بودن، 

کم رویي، بیش از حد احساسي بودن(

نقاط قوت شما

تهیه ی لیستي از جنبه هاي مثبت دروني که تحت کنترل شماست و ممکن است در 
برنامه ریزي سرمایه گذاریتان تاثیرگذار باشد.

 تجارب کاري 
 اموزش و تحصیالت

 علم و تخصص قوي درهمان زمینه کاري
 انتقال مهارتهاي خاص) ارتباط-کار گروهي-مهارت رهبري(

 شخصیتهاي فردي )اخالق و منش باال- انضباط فردي- توانایي و کارایي زیر فشار – خالقیت 
و نوآوري- خوش بیني و یا انرژي سطح باال داشتن(

 ارتباط خوب / نمودار موفقیت امیز
 عضویت در سازمان هاي حرفه اي

دروني

در محیط کار با جه چالشهایي مواجه هستید؟

تهیه لیستي از شروط بیروني بازدارنده که تحت کنترل شما نمي باشد اما  ممکن است
تاثیر گذار  باشد. 

 تمایل به روش هاي منفي در زمینه کاریتان باعث مي شود که حرفه تان تقلیل پیدا کند.
 همکاران Colleagues با مهارتهاي باال ، با تجربه تر، با دانش و تحصیالت باالتر

 همکاران با عملکرد بهتر و مهارت هاي قابل انعطاف تر
 موانع در سر راهتان) نداشتن تحصیالت پیشرفته و عالیه/ نداشتن آموزشهاي ضروري براي  بدست آوردن 

منافع و استفاده از فرصتهاي مناسب(
 عدم استخدام نیروها و پرسنل کارازموده با مهارت باال و تخصص و با کیفیت

درمحیط کار با چه فرصت هایي رو به رو مي شوید؟

شروط بیروني مثبت که تحت کنترل  شما نیست اما هر کدام میتواند در برنامه ریزي 
براي شما سود به ارمغان بیاورد.

 تمایل به تجارت مثبت در زمینه کاریتان باعث مي شود که حرفه هاي بیشتري خلق گردد 
مانند: )رشد،جهاني سازي ، استفاده از فن آوري های پیشرفته(

 استفاده از فرصتهاي Opportunity مناسب به شما این توانایي را مي دهد که در زمینه 
کاریتان به تحصیالتتان و دانشتان بیفزایید.

 زمینه ی کاري جز به جز نیازمند همگون سازي فرصت های مناسب براي توسعه توانایی های 
حرفه ای شما در کارتان مي باشد.

 مسیر تخصص شما باید با انتخاب تهیه و تدارک فرصتهاي منحصر به فرد و ناب باشد.

بیروني

گردآوری
و ترجمه:
امیرجمشیدي

سرپرست 
فروش     

ww.excellerate.co.n )  Excellerate Training and Performance Coaching(                            :منبع              

تحلیل پیش نیاز 
برنامه ریزی حرفه ای؛
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شباهت ها و تفاوت های عالئم رانندگی 7 نکته در رابطه با رانندگی در باران
در كشورهای دنیا

  1. از وسط جاده حرکت کنید.
آب بــاران اغلب در کنار جاده جمع می شــود. پس باید 
از چاله ها و گودال های بــزرگ در کنار جاده دوری کرد. 
چراکه چاله ها و گودال ها باعث عدم تماس مستقیم بین 
الستیک ها و سطح جاده می شــوند. در نتیجه می توانند 
باعث از دست رفتن کنترل فرمان و ترمز در حین رانندگی 
شــوند. که به آن »جدایش آب بین الســتیک و جاده« 

Hydroplaning or aquaplaning گفته می شود.         

  2. از مسیر خودروی جلوی خود استفاده کنید.
خودرویی که پیشاپیش شما حرکت می کند، قادراست آب 

باران را به اطراف پخش کرده و کنار بزند. این امر موجب 
فراهم شدن مسیر بهتر برای رانندگی شما می شود. برای 
استفاده از این روش سعی کنید با رعایت فاصله مناسب از 
ماشین جلویی، فرمان و الستیک های خود را با آن در یک 

راستا قرار دهید.       

  3. از سیستم کروز کنترل استفاده نکنید.
 Attention ترمز کردن روی جاده ی خیس نیازمند دقت
کامل اســت. استفاده از سیستم اتوماتیک کنترل سرعت 
Cruise control خودرو باعث پایین آمدن سرعت عمل 

راننده در حین ترمز کردن می شود.  

  4. به صدای باران بــه عنوان یک مامور محافظ 
گوش دهید.

گوش دادن بــه صدای برخورد قطرات بــاران به بدنه ی 
خودرو موجب درک بهتری از شرایط آب و هوایی می شود، 
پس می توان طبق آن رانندگی خود را تنظیم نمود. عالوه 
بر این می تواند به نوعی آرامش بخش و تسکین دهنده هم 
باشــد. گوش دادن به گزارش های آب و هوایی و ترافیک، 
همین طور موسیقی برای روشــنی بخشیدن به یک روز 
بارانی بدون اشکال است. اما مطمئن شوید که صدای آن 

بیش از حد بلند نباشد.       

  5. از رانندگی در نزدیکی اتوبوس ها و کامیون ها 
اجتناب کنید.  

خودروهای بزرگ و سنگین Big vehicles حجم زیادی 
از آب را بــه اطــراف پراکنده می کنند که بــا برخورد به 
شیشه ی جلو ماشین می تواند به طور لحظه ای مانع دید 

راننده شود. بنابراین سعی کنید در نزدیکی آن ها رانندگی 
نکنید.      

  6. لنت های ترمز را خشک کرده و امتحان کنید. 
 لنت های ترمــز Brakes خیس قــدرت کم تری برای 
متوقف کردن خودرو دارند. اگر از روی یک گودال عمیق 
آب عبور کردید، با ترمز کردن هــای مکرر آن را امتحان 

کنید و به خشک شدن لنت های ترمز کمک کنید.    

  7. از ترمز ناگهانی اجتناب کنید. 
اگر خودروی شــما در حال لغزیدن روی جاده اســت، از 
گرفتــن ترمز ناگهانی برای متوقف کــردن آن خودداری 
کنیــد. این عمل حتــی ممکن اســت موجب چرخش 
خودروی شــما به دور خود شود. فرمان خودرو را محکم 
گرفته و آرام آرام از سرعت خود بکاهید تا مجدداً کنترل 
حرکت خودرو را به دســت آوریــد. این نکات را به خاطر 

بسپارید تا در جاده های خیس در امان باشید. 

رانندگــی در روزهای بارانــی می تواند 
گاهی چالش برانگیز باشــد. اما مهم تر از 
آن در صورت عدم توجــه کافی راننده، 
می تواند منجــر به تصادف های خطرناکی 
Dangerous شود. به همین دلیل ما درصدد هستیم 

تا در ادامه چند نکته ی ساده و در عین حال سودمند را 
در اختیار شما قرار دهیم تا سالم به مقصد خود برسید.       

عالیم جاده ای، منحصــر بفرد و گوناگون 
هستند و در اشــکال، اندازه ها و رنگ های 
مختلفی در ســطح جهان دیده می شوند. 
امروز بعضی از این عالئم مشترک را معرفی 
می کنیم. به خاطر داشته باشید که مقررات 
جاده ای ممکن اســت از کشوری به کشور 
دیگــر فرق کند. پس مطمئن شــوید که 
ایمن رانندگی می کنید و از مقررات محلی 

مربوط به خود پیروی می کنید.

  ایست

عالمت »ایست« در بیشتر کشورها استفاده 
می شــود. همان طــور کــه می دانید، این 
عالمت فرمان می دهــد Command تا 
به صورت لحظه ای توقف کنید تا پیش از 

ادامه ی مسیر مراقب اطراف باشید.
 

عالمت ایست نخســتین بار در سال 1915 
میالدی در ایاالت متحده و ایالت میشیگان 
دیده شــد. این عالمت تا حدودی با آنچه ما 
امروز با آن آشنا هستیم، مطابقت می کرد. عالئم 
ایست در آغاز، زمینه ی سفید با نوشته های سیاه 
داشتند. این عالیم پس از آنکه در سال 1922 
میالدی  توسط مؤسســه ی رسمی بزرگراه 
ایالتی امریــکا )AASHO( به عنوان عالمت 
استاندارد شناخته شدند، به طور گسترده ای 

مورد استفاده قرار گرفتند.
حال نگاهی می اندازیم به عالئم ایست در 
کشــورهای مختلف دنیا تا بدانیم که آنها 
چه تفاوتی با هم دارند. اغلب کشــورها از 
واژه ی انگلیسی STOP استفاده می کنند؛ 
ولــی برخی از واژه ی معــادل زبان محلی 
Local خود بــرای فهم بهتر این عالمت 
بهره گرفته انــد. )تصاویر بــاال از چپ به 
راســت متعلق به ایاالت متحــده، چین، 
ژاپن و بزریل اســت(. معمــوالً تابلوهای 
عالمت ایســت به شکل یک هشت ضلعی 
Octagon هستند. ولی در کشور ژاپن این 
عالمت به شــکل مثلث است و در بعضی 
کشــورها هم عالمت های ایست به شکل 

دایره هستند.

YIELD راه بدهید  
کشــورهایی چون ایاالت متحده، کانادا و 
ایرلند، برای عالمــت »راه بدهید« از لفظ 
YIELD اســتفاده می کنند؛ در حالی که 
همیــن عالمت در هنگ کنگ با UK و در 
سایر کشورهای مشترک المنافع با عبارت 
GIVE WAY مشــخص می شود. عالمت 
»راه بدهید« با عالمت »ایســت« تفاوت 
دارد و آن این اســت که راننده در هنگام 
مواجه با عالمت »ایست«، حتی در صورت 
نبودن ترافیک بایــد در محل این عالمت 
توقف کنــد. در حالی که راننده در هنگام 
مواجه با عالمت »راه بدهید« باید به خاطر 
داشته باشد که در محل تقاطع به رانندگان 
دیگر هم راه بدهــد. عالمت »راه بدهید« 
معموالً به شکل مثلثی Triangle وارونه و 
بدون محیط قرمز رنگ است. )تابلوهای زیر 
از چپ به راست متعلق است به کشورهای: 
آمریکا، اروپا، اسرائیل، شیلی، برزیل، ایران، 
کانادا، یونان، ســوئد، صربستان، انگلستان 
 ،UK ،کرواسی، فنالند، ایســلند، لهستان

استرالیا، زالندنو، سنگاپور و غیره(

   محدودیت های LIMIT سرعت
ســرعت«،  »محدودیــت  عالمت هــای 
بدین علت تعبیه شــده اند تا رانندگان با 
ســرعت مطمئن و ایمن حرکت کنند. از 
نظر محدودیت ســرعت، عــالوم جاده ای 
گوناگونــی وجــود دارند کــه محدودیت 
بیشــترین ســرعت، محدودیت کم ترین 
ســرعت یا اصالً بدون محدودیت سرعت 
را نشــان می دهند Indicate. همچنین 
عالمت های محدودیت سرعتی وجود دارند 
که ســرعت را بســته به عواملی همچون 
آب و هوا و شــرایط جاده تعیین می کنند. 
نخستین محدودیت سرعت در سال 1861 
میالدی در انگلســتان به میزان 10 مایل 
در ســاعت )16 کیلومتر در ساعت( وضع 
گردید و بیشترین محدودیت سرعت هم 
در بین سال های 2005 تا 2010 میالدی 
در ابوظبی به میزان 99 مایل در ســاعت 
)160کیلومتر در ساعت( وضع شد. اولین 
تخطی از ســرعت در شــهر پکهام شرقی 
Peckham به نام مردی که والتر آرنولد 
Walter Arnold نامیده می شــد، ثبت 
گردید. والتر می بایست مبلغ یک شیلینگ 
بــه ازای رانندگی بیش از اندازه آهســته 
می پرداخت. امــروزه Nowadays بعید 

است کسی به دلیل سرعت خیلی آهسته 
جریمه شــود! در بیشتر کشــورها، عالئم 
محدودیت سرعت شامل عددی در وسط 
یک دایره قرمز رنگ اســت. البته، فونت یا 
قلم نوشــته های روی عالمت از کشوری 
به کشــور دیگر فرق می کند. الزم به ذکر 
است که مقررات حداقل و حداکثر سرعت 

کشــورهای  در 
گوناگون متفاوت 

است.
 

  هشدار
عالئم هشدار« انواع بســیار زیادی دارند. 
هشــدارهایی را کــه این عالئم پوشــش 
می دهند، عالئم معین جاده ای به حساب 
نمی آید. این عالئم صرفاً هشدارهایی است 
برای اطالع از خطرات پیش روی راننده. از 
جمله عبور حیوانات، عبور وسایل نقلیه یا 

وجود عملیات ساختمانی.

  جاده لغزنده است
برای جاده ی لغزنده یــا منطقه ای که در 
معــرض یخ زدگی اســت، عالمتی وجود 
دارد که لغزندگی آن را به راننده هشــدار 
می دهد. این عالمت در کشورهای مختلف 
 Slightly انواع متعددی دارد که تاحدودی
با هم فرق  می کنند.  )عالیم زیر از چپ به 
راست متعلق است به کشورهای: استرالیا، 

آلمان، لهستان، سوئد، آمریکا، انگلستان(

   کارگاه ساختمانی 
)کارگران مشغول کارند(

عالئــم و تابلوهــای مربوط بــه عملیات 
ســاختمانی Construction در میــان 
کشــورهای اروپایی متفاوت است. بعضی 
از عالئــم گویای این مطلب هســتند که 
کارگران با تکنیک بهتری و سریعتری در 
حال کنده کاری اند؛ و در بعضی از عالمت ها 
کارگران ســاختمانی بسیار خشن به نظر 
می رسند و تلویحاً به این نکته اشاره دارند 
کــه در هنگام عبور از نزدیکی این مناطق 
با احتیاط رانندگــی کنید. آیا کارگران در 
حال خاک برداری هستند یا پر کردن یک 

گودال؟ شما چه فکر می کنید؟
)تصاویر زیر از چپ به راست متعلق است 
به کشورهای: بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، 

هلند، اسپانیا، انگلستان(

  عبور حیوانات
در کشــوری ماننــد ســوئد عالمت های 
راهنمایی و رانندگی بسیاری وجود دارند 

که به حیوانات مربوط می شوند. 
)تصاویر از چپ به راست: گاو، آهو، گوزن، 
گوزن شمالی، گوسفند، اسب، گراز وحشی(

عالمت جاده ای بعدی تنها در استرالیا دیده 
می شود. این تابلو یک عالمت هشدار برای 
 Maybe  ًعبور کانگوروهاست! شما احتماال
این عالمت را جــای دیگری  مگر در یک 

رستوران سنتی استرالیا، ندیده اید! 

در نروژ عالمت هشــدار برای خرس های 
قطبی Polar bear هم وجود دارد.

عالوه بر موارد گفته شده، استرالیا عالمتی 
مخصوص مارمولک گردن چیندار و تایلند 

نیز عالمتی مخصوص فیل ها دارند.

  متفرقه
ســنگاپور که بــه پاکیزگــی و نگهداری 
معروف اســت، بــرای افراد نابینــا و افراد 
مســن Elderly عالمت جــاده ای دارد. 
همانطور که می توانید ببینید، کشورهای 
بسیاری عالمت های جاده ای شبیه به هم با 
تفاوت هایی کم و بیش دارند. وقتی فرصت 
می یابید تا در سایر کشورها رانندگی کنید، 
ایمن برانیــد و از دیدن این تفاوت ها لذت 

ببرید.
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کیاي پروسید و سید جي تي، در نمایشگاه 
2013 ژنو رونمایی خواهند شد. باالترین 
تمرکــز در این دو مدل، بــر روي کارایي 
اتومبیــل در میــان مدل هاي کیاســت. 
طراحی، ساخت و تولید آن در اروپا صورت 
گرفته است. ویژگی های فني این دو مدل 
جدیــد: موتور 1.6 لیتري توربو شــارژ با 
قدرت 204 اســب بخار و گشــتاور 265 

نیوتن بر متر است.

  طراحي بي نقص کیاي
Ceed   GT و  Proceed 

در این بین، باالترین تمرکز ســازندگان 
کیای پروســید جدید، بــر روي کارایي 
خودرو نسبت به سایر مدل هاي کیا تا به 
امروز است. سازندگان این خودرو نخستین 
نمایش جهاني خود را در 5 مارس 2013 
در ژنو جشــن مي گیرند. این دو مدل به 
رهبري پیتر شــرایر، مدیر ارشد دپارتمان 
طراحي کیاموتورز، در مرکز طراحی اروپای 
این شــرکت طراحي شده است و سبکي 
جسورانه، پرانرژی و در عین حال اسپرت 
 ،LED را نشــان می دهند. چراغ هاي روز
لوله اگزوزهاي مضاعف، چرخ هاي آلیاژي 
18 اینچي و فالپ هاي جانبي و ســیلندر 
ترمز قرمز، ظاهری Appearance خیره 

کننده به این ماشین ها بخشیده است. 
مدل فوق مجهز به پیشرانه ی 1.6 لیتري 
 GDI با سیستم توربوشارژ و موتور بنزیني
داراي قدرتــي معادل 204 اســب بخار و 
گشــتاور 265 نیوتن بر متر است که این 
نیــروي محرکه ی انتقالي بــه چرخ هاي 
جلو، به همراه جعبه دنده ی 6 ســرعته، 
شتابي برابر 7.9 ثانیه را براي ان به ارمغان 
مي آورد. پیتر شــرایر، مدیر ارشد طراحي 
کیــا، مي گوید:»طراحي کیاي پروســید 

جدید حقیقتاً بي نقص است.«
شــرایر در گفته هایــش اشــاره می کند 
که:»با ترکیــب زباني متمایز، تناســبي 
پویا، ســاختاري عضالني Muscular و 
با خطوطي اســپرت، این کوپه، راه بصري 
متفاوتي را براي ســید ارائه مي کند و آن 
را اتومبیلي کاماًل متمایز در هر ســطحي 

جلوه مي دهد.«

  سید و اشتیاقي مضاعف
به گفته ی گرگــوری گیوم، رییس بخش 
طراحي کیاموتورز اروپا،:»اولین پروســید 
مردم بســیاري را شــگفت زده کرد. ما با 
ساخت این مدل جدید کیا توقع و انتظار 
Expectation باالي متقاضیان را پاسخ 
گفته بــه جلب رضایــت و متحیر کردن 

رانندگان کیا ادامه خواهیم داد.«

  عضالت ورزشکارانه 
الهام دهنده ی طراحا ن 

به گفته ی شــرایر:»ما با تجسم دونده ی 
دوی سرعتی که در آغاز مسابقه دوتا شده 
و حالت اســتارت به خود گرفته است، به 
برآمدگي عضالني Visualize شانه هاي او 
خیره شدیم؛ شانه هایي پرقدرت، موزون و 

آماده براي جهش.«
وی ادامه داد:»براي خلق چنین استیل و 
فرمي، یعنی فیگور استارت یک دونده ی 
سرعت، طراحان با اسکیچهاي ازاد و فرم 
پردازي، مقادیر قابل مالحظه اي عضله به 
خمیدگي هاي پشت اتومبیل تزریق کرده 
است که به طور مهیجي باعث خودنمایي 
باله هاي عقب مي شــود و معــرف زاویه 
Angle تنــدي در عقب اتومبیل اســت؛ 
البته به همراه باله ی کار گذاشــته شــده 
روي سقف، خطوط سقف با شانه ها طوري 
در هــم مي پیچند که از نیم رخ کناره هاي 

برجسته ی آن را به هم مي رساند.«
فرم کماني شــکل وپف متهورانه ی  باالي 
چرخ ها با رینگ هاي ســبک وزن آلیاژي 
17 اینچي و تایــر هاي پهن دیواره کوتاه 
به همراه دهانه هاي دو قلوي منفک اگزوز 

Exhaust pipe ، سنگیني و وقار خاصي 
به پز نمایشي پروسید افزوده است.

  پروسید یک صورت قوي و غالب 
همچون یک بوکسور همیشه پیروز 

به گفتــه ی گیوم:»ما خواســتیم که به 
پروسید یک صورت قوي و غالب همچون 
یک بوکسور همیشــه پیروز بدهیم. براي 
همین اســت که ما براي ایــن اتومبیل 
یک ســپر جلوي تهاجمي با پوزه اي نافذ 
و چهارگوش در نظر گرفته ایم. همچنین 
جلــو پنجره ی این اتومبیل که درون قاب 
نقره اي تیره محصور شده، به نسبت از جلو 

پنجره ی ببرگونه ی سید باریک تر است.«
او افزود:»حتــي نگاه کردن هــم زمانبر 
است. بعضي اوقات باید یک قدم به عقب 
برداشت و با وسعت دید بیشتری نگریست. 
ما مي دانســتیم که اگر حجم و تناسبات 
ســید پنج درب را درست محاسبه کرده 
Computing باشــیم، همه چیز به طور 
خودکار براي سید سه درب نیز درست از 
آب درخواهــد آمد.« به طور کلي کمپاني 
کیا در حین یــک ماجراجویي متمایز در 
طراحي هاي خود اســت و کیا پروسید در 

این راه پیش قدم و صاحب نام بوده است.

رونمایی از دو مدل
 كیا PROCEED  و CEED GT در ژنو

گردآوری
و ترجمه:

كـــــــاوه 
امیر معزي
كارشناس

پذیـــرش                  

www.kiamotors.com   :منبع

سبــقت



آدرستلفن ثابتكد شهر عاملیتردیف

70 -3294568 (0411)  521تبریزرحیم برزگر كهنمویي1
  (CNG ) تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج  - روبروي پمپ گاز

كد پستي 5158913771      

2354112 (0441)512ارومیهجمال احمدی شیخ سرمست2
ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی سایپا (شاكری) 

پالك 563 - كدپستي 5714147187

4- 6261181 (0311)  311اصفهانعباس حاجی نیلی 3
اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -  پالك 335

كد پستي  1698481759

كرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالك 14 - كد پستي 346792593198777777 (026)  121كرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4

44561234 (021)100تهرانتعمیرگاه مركزي5
تهران - كیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگري(جاده مخصوص كرج)- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خیابان شانزدهم - كوچه چهارم - پالك 9 - كد پستي 1389796711

تهران - پاسداران - خیابان كالهدوز(دولت) - پالك 135 - كد پستي 61959916494-22763992 (021)101تهرانامیر حسین محسنیان6

44404664 (021)103تهرانبالیران7
تهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - 35 متري شهید مخبري - جنب آتش نشاني - پالك 7 

كد پستي  1476785491

88463507 (021)104تهرانسید محمد دیبازر حسینی8
تهران - 45 متري رسالت - بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازي - پالك 1320 

كد پستي 1631693411

66928821 (021)105تهراناسماعیل شیدایی كندوانی9
تهران - میدان جمهوري - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالك 299 ، 301 ، 303  

كد پستي 1318883444

77601840 (021)108تهرانامیر هوشنگ مهاجر10
تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز - ایستگاه عوارضی - پالك  346 

كد پستي 1564915587

3-22306402 (021)  109تهرانشركت آرتین خودرو پرشین11
تهران - خیابان پاسداران - انتهاي خیابان ساقدوش - بعد از میدان بني هاشم 

پالك 317 - كدپستي 1665844144

تهران - خیابان مطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پالك79 - كد پستي 884037231567719641 (021)111تهرانكاركین آرمنیانس12

77894648 (021)112تهرانسیدامیر حسیني13
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقي - نبش خیابان فرجام - پالك  101- 

كد پستي 1676743713

66510280  (021)114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوري - خیابان شهید تیموري - پالك257و259 

كد پستي 1451784797

77473127 (021)115تهرانیحیي سلماني15
تهران - تهران نو - ابتداي خیابان 30 متري نیروي هوایي - نبش بن بست آبان 

پالك 422 - كد پستي 1733913951

3-2237030 (0561)431بیرجندمحمد علی هدایتی16
بیرجند - بلوار دانشگاه - مجتمع تجاری و كارگاهی هدایت - پالك 1 

كد پستي 9717919474

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی17
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - كد پستي 9187813111

اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامري و دانیال - پالك1082 - كد پستي  66164813545-4479093 (0611)611اهوازشركت خوزستان گل ماشین18

5545653 (0611)613اهوازشركت سام خودروكار19
اهواز - اتوبان آیت ا... بهبهاني - بعد از میدان جمهوري - پالك  957 

كد پستي 6198693569 

زنجان - كمربندي جنوبي ( خیام ) - جنب نمایندگي ایران خودرو - كدپستي 34516635416-3237071 (0241)532زنجانرسول قربانیان20

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

كد پستي 3616798411

شیراز - خیابان سعدي - بین مکتبي وایزدي - كد پستي 22228977135836495 (0711) 643شیرازسید سامان شجاعي 22

قزوین - كیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - كد پستي 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی23

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره كوثر - كدپستي 88053733716196714 (0251)331قماسماعیل آخوندي خضرآباد24

25
جاوید امیري-  یوسف امیري 

مقدم
كرمان- خیابان 17 شهریور-200 متر باالتر از چهارراه بهار - كد پستي 33100067616673386 (0341)451كرمان

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شركت گواه -كدپستي  4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللي26

رشت - خیابان شهدا- روبروي كارخانه شیر پاستوریزه- كد پستي42593282851-8842002 (0131)232رشتكامبیز پور رستگار27

رشت- كیلومتر 3 جاده فومن- روبروي دخانیات- كد پستي 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشركت گوهر صنعت گیل28

رشت-كیلومتر 2 جاده انزلي - كد پستي 77857004164116836 (0131)234رشتشركت پیشتاز خودرو گیل29

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- كد پستي 16819743148-4238570 (0661)571خرم آبادسجاد باژدان30

ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتریس - كد پستي 34192454813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی31

بابل – كمربندي امیركال - جنب پمپ بنزین - كد پستي 32520204731659439 (0111)  223بابلشركت بزرگ روشن 32

آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود - كد پستي 4615989475 3481111 (0121) 224آملسید مجتبي موسوي33

2247106 (0861)371اراكمصطفي شاپوري34
اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوري- پالك  

74 - كد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - كد پستي 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبیب اله فرهادی فر35

2654436 (0811)342همدانعلیزاده36
همدان-خیابان 17  شهریور – نرسیده به پل هوایي – روبروي گاراژ الوند- كد پستي: 

6513684697

یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون- كد پستي 58916713395-8254024 (0351) 321یزداحرار یزد37

یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان - كد پستي 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشي38

1392/01/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
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