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رویکرد  اطلس خـودرو 
نسبت به جایگاه بانوان

امروزه شاخص توسعه یافتگی کشــورها به عنوان یک رکن در 
میزان پیشــرفت آنان اندازه گیری و ســنجش می شود. از آنجا 
که میزان مشــارکت زنــان در جامعه، یکــی از مهم ترین این 
شــاخصه ها در توســعه یافتگی اســت، از این رو نقش زنان در 
فرآیند توســعه  یافتگی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. تا 
جایــی که اردوگاه های متعددی در اقصی نقاط دنیا در حمایت 
از مشارکت بانوان در فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی 
پرچم حمایت از آنان را برافراشته و همواره به مبارزه با تبعیضات 

جنسیتی پرداخته اند.
از ســویی، نباید فراموش کرد که کسب مشــاغل مدیریتی و 
کلیدی توســط زنان، نه تنها آنان را در مقابله با تبلیغاتی چون 
معیارهای استخدامی نابرابر، دستمزدهای ناعادالنه، فرصت های 
آموزشی نابرابر و غیره توانمند می سازد، بلکه انگیزه ی آنان را در 

ایفای هر چه بهتر نقش سازمانیشان دوچندان می سازد.
هر جا عرصه ای برای بانوان فراهم بوده اســت، آنان به سرعت و 
بر مبنای شایستگی های خود جایگاه ویژه ای کسب کرده  و بیش 
از حد تصور همگان پله های ترقی را پیموده اند. برتری بانوان در 
آزمون های دانشگاهی و موفقیت آنان در عرصه های علمی، خود 

دلیلی بر این مدعاست.
در حال حاضر 8/2 درصد از پست های مدیریتی در سازمان های 
کشور، به بانوان اختصاص یافته است. این در حالی است که بر 
اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، این میزان تا دو 

دهه ی قبل، کم تر از یک درصد بوده است.
اگرچه این آمار در ایران رشــد نسبی داشته است، اما هنوز در 
مقایسه با بســیاری از کشــورها راه درازی در پیش داریم. در 
کشورهایی چون نروژ، دانمارک و فنالند، میزان مشارکت بانوان 
در مناصب مدیریتی بیش از 40 درصد اســت که خود نشــان 
دهنده ی میزان تفاوت مشــارکت زنــان در حوزه های مختلف 

اجتماعی است.
جالب است بدانید که شــرکت اطلس خودرو، جزء پیشگامان 
این عرصه بوده اســت. بیش از یک سوم پرسنل این شرکت را 
بانوان تشکیل می دهند و آمار یاد شده، این شرکت را در زمره ی 

سازمان های پیشرو در عرصه ی مشارکت بانوان قرار می دهد.
فارغ از این مســئله، نگرش حاکم بر اطلس خودرو، مبتنی بر 
توانمندی های افراد و فارغ از بحث های جنســیتی است. از این 
روی، به کارگیری زنان در موقعیت های کلیدی و اعتماد به آنان، 
در ایجــاد ارزش افزوده در ســازمان و همچنین حضور آنان در 
زنجیره ی ارزش، ناشــی از تفکری عادالنه در عرصه ی کسب و 

کار است.
امیــد آنکه خانواده ی اطلس خودرو هر روز بیش از پیش و با به 
کارگیری دانش و تجربه ی خود و با همیاری زنان و مردان سخت 

کوش، همواره پله های ترقی را یکی پس از دیگری بپیماید. 
میــالد دخت نبــی و یگانه بانوی عالم اســالم حضرت فاطمه 

زهرا)س( و روز زن بر همگان خجسته و مبارک باد.
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اطلس خودرو عالوه بر تالش 
در راستاي مطلوبیت فضاي 
کاري، در مناسبت هاي مختلف 
در جهت ایجاد نگرش مثبت و 
حس تعلق کارکنان به شرکت 
دست به اقداماتی می زند. جشن 
باستاني نوروز نیز یكي از این 
فرصت هاست.

 انیمیشن تولید شرکت
  DreamWork درباره ی 
مدل کامالً جدید کارنز محصول 
شرکت کیاموتورز.

فعالیت اجتماعي زنان و تأثیر آنها 
در جامعه همواره یكي از مباحث 
مورد توجه بوده است. در جوامع 
سنتي مانند ایران که زنان در 
خانواده نقش موثر و محوري 
دارند، به مراتب چالش هاي 
بیش تري نیز بر سر راه ایشان 
قرار دارد.

صد و سیزدهمین نمایشگاه 
بین المللی اتومبیل نیویورک 
2013، امسال در حالی برگزار 
شد که کیاموتورز از چهار 
محصول جدید خود در این 
نمایشگاه  رونمایي کرد.

تیم طراحی شرکت کیا، برنده ی 
دیگر چهار جایزه از مهم ترین 
 جوایز طراحی 
»red dot« شد

 خبرنامه داخلی 
 شرکت اطلس خودرو   
24 صفحه رایگان
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طراحی و چاپ: انتشارات مكث نظر

مدل های جمع و جور 
کیا، برنده چهار جایزه 
»red dot«

14
در نگاهي نوین به منابع انساني، 
انسان به عنوان کلیدي ترین عنصر 
و منبع سازمان شناخته مي شود و 
برخي از آن با نام 
دارایي منحصر به فرد سازمان 
یا سالح استراتژیك ایجاد مزیت 
رقابتي یاد مي کنند. 

برترین هاي ارزیابي 
360  درجه 
در سال 1391

گپي با مادران جوان 
اطلـس خــودرو

خانواده ی کرود 
راهی جاده می شود!

حال و هوای عید  
در اطلس خودرو
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7 روز »اطلس پاک« 

نخستین بار در کیا

گزارش جلسه 
همایش ساالنه 
انفورماتیك
 مجموعه خودرویی

محمد صادقی، بازیگر سینما و تئاتر: 
از رانندگی با اسپورتیج در سطح شهر 
راضی هستم. این خودرو از محصوالت 
شرکت کیا، مهندسی بسیار ممتاز و درجه 
یكی دارد و از خصوصیات طراحی خوبی 
برخوردار است.
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  فراخوان مقاالت پیک اطلس
روابط عمومی شرکت 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 درخواست درج مطلب 
در خبرنامه، جهت درج در پیک اطلس از طریق پست الکترونیک زیر ارسال نمایند؛ مقاالت منتخب پس از ویرایش و تخلیص در پیک اطلس به چاپ خواهد رسید. روابط عمومی اطلس خودرو آماده ی ارائه ی 

PR@atlaskhodro.comهر گونه راهنمایی و پاسخگویی به سواالت شما عزیزان در این زمینه است.



کاری  جــاده،  بــه  کــرود  خانــواده ی  ورود  بــرای 
انیمیشــن و  موتــورز  کیــا  شــرکت  از   مشــترک 

DreamWorks، آماده شــوید و برای جذب شــدن 
در کمپیــن تبلیغاتی ما در حمایــت از کارنز کامالً جدید 
انیمیشنی کمدی سه بعدی ساخته ی  کیاموتورز و داستان 
 DreamWorks، اقدام کنید. یک ویدئوی کوتاه به نام 
»آشنایی با کارنز« که محصول مشترک دو برند معروف است، 
محور اصلی این کمپین را تشــکیل می دهد. کارنز از جمله 
نخستین خانواده های مدرن جهان و خودروی جدید جمع و 

جور و چند منظوره ی شرکت کیا به شمار می آید.
کارنز کامــاًل جدید، محصول برتر و برجســته ی دنیا، در 
نمایشــگاه اتومبیل پاریس 2012 شناخته شد. این خودرو 

به هدف رفع نیازهای خانواده های مدرن در هر ســطحی از 
اجتماع، طراحی شــده است. طراحی کابین خاص از جمله 
ویژگی های این خودرو اســت که بسیار جادار و وسیع و با 
قابلیت پنج یا هفت صندلی)که برای خانواده های پرجمعیتی 
مثل کرودها کارایی بسیار باالیی دارد(، به همراه خصوصیات 
بی شمار دیگری که راحتی و امنیت سرنشینان را در جاده 

فراهم می آورد، ساخته شده است.
 DreamWorks آشــنایی با کارنز« محصول ابتکاری«
و آژانــس تبلیغاتــی جهانــی Innocean و همکاری 
فیلمسازهای کرودها، توجه همه را به سوی خودروی بسیار 
قدرتمند و تنــدروی کارنز جلب کرد. در این فیلم، کرودها 
ســوار بر کارنز به سرعت در حال گریز از یک خرس خیالی 

هســتند. موسیقی  متن به کار برده شــده در این فیلم و 
همچنین موسیقی اصلی فیلم کرودها برگرفته از ویدئوی 
 Shine your« بازسازی شــده موزیک ویدئویی با نام

way« ساخته ی Owl City است. 
به گفته ی اســکات وو، مدیر کل ارتباطات خارجی شرکت 
کیاموتورز:»ما بسیار مفتخریم که در این کمپین تبلیغاتی 
با شرکت انیمیشــن DreamWorks همکاری کردیم. 
برای خــودروی هفت  شــخصیت های خانواده کــرود، 
سرنشــینه ی ما بسیار مناسب اند و ما بر این باوریم که آنها 
می توانند جذابیت و صمیمیت یک خانواده ی مدرن و امروزی 
را در قالب یک فیلم کمدی سرگرم کننده به معرض نمایش 

بگذارند.« 

مســئولیت های اجتماعی برند کیاموتورز، در ایران بــه همت اطلس خودرو به طرق 
مختلفی انجام می شود. برای مثال، می توان به حمایت دائمی از موسسه خیریه فاطمة 
الزهراء و همچنین به نقش پررنگ این شرکت در فعالیت های سایر موسسات خیریه از 
جمله »موسسه ی خیریه ی رشد« اشاره کرد. این همکاری خودش را در سال های اخیر 
به مناسبت های مختلف به صورت کمک های مالی و حضور در برنامه های عام المنفعه ی 
این موسسه نشان داده است. در پانزدهم تا هجدهم اسفندماه سال 91  نیز، نمایشگاه 
اولین فروش نادر افشارها به نمایندگی از شرکت اطلس خودرو در بازارچه ی خیریه ی 

ساالنه ی این موسسه، با در اختیار داشتن یکی از غرفه ها، نقش مؤثری داشت.
 نادر افشــارها، مدیر نمایشــگاه فروش محصوالت اطلس خودرو در شهریار به عنوان 
نماینده ی اطلس خودرو در بازارچه ی خیریه ی رشد، در خصوص انگیزه ی همکاری با 
این موسســه از جمله حضور در این بازارچه گفت:»هدف اصلی از حضور در این گونه 
امور، تشــریح اهداف شرکت اطلس خودرو و مدیران ارشد آن شرکت در مشارکت در 

امور خیریه و نشان دادن تعهدات اجتماعی یک برند مسئول است.« 
وی افزود:»از ســوی این شرکت در طول ســال ها فعالیت، شاهد اقدامات بسیاری از 
این قبیل بوده ایم. برای مثال رســاندن کمک های منقول و غیرمنقول اطلس خودرو 
به آســیب دیدگان زلزله ی آذربایجان و اقدامات خیریه ی موسسه ی فاطمة الزهراء نیز 
حرکتی بوده که در گذشــته و در راســتای اقدامات خیرخواهانه ی این شرکت انجام 

گرفته است.«  
وی تصریح کرد:»امیدواریم که حضور در این بازارچه ی خیریه توانســته باشــد پیام 

نوع دوستی مدیران محترم شرکت اطلس خودرو را به هموطنان عزیزمان برساند.«
افشــارها ضمن تشــکر از مدیران اطلس خــودرو تاکیــد کرد:»راهنمایی های گروه 
 بازاریابی شــرکت اطلس خودرو، در این باره منجر به حضور فعال و چشمگیر غرفه ی 

اطلس خودرو در این بازارچه شد.«

از جدیــدی  محصــول  شــانگهای،  امســال  نمایشــگاه   در 
DYK)Dongfeng Yueda Kia( حضــور دارد کــه معــرف یک 
sub-brand جدیــد دو کارخانــه ی خودروســازی کیای کره ی 

جنوبی و دانگ فنگ چین است.
قرار اســت  Horki که طرحی از نسل جدید فورته یا همان سراتو 
اســت، در بازار چین تولید و عرضه شود. Horki  نیز همانند فورد 
اسکورت، از استراتژی کیا برای سهم داشتن در سدان های جمع وجور 
چین استفاده می کند و به جای به روزرسانی مدل های موجود، مدل 
مختص این منطقه را ارائه  می کند. کیا و شریک تجاری آن، به جای 
 Horki اعمال تغییرات اندک در فورته، به خلق برند جدیدی به نام
دســت زدند.  به گفته ی کیا نام این برند ترکیبی است از دو واژه ی 
چینی به معنای هارمونی و رانندگی. برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای تولید محصوالت این برند، از عرضه ی آن ها در نیمه دوم سال 
2015 در چین خبر می دهند و احتماالً مدل قابل عرضه یک سدان 
نه چندان عضالنی خواهد بود. این خودرو، در واقع خود را برای ورود 
به بخش ارزان قیمت بازار آماده می کند؛ و مقایسه ی ارزش سراتوی 
اســتاندارد با قیمت 90000 یوان و Horki با قیمت 70000 یوان 
مؤید همین موضوع اســت. محصول Horki ممکن اســت چندان 
مدرن نباشــد، اما مطمئناً برای قشر متوسط بازار گزینه ای ایده آل 
خواهد بود؛ مخصوصاً که پشــتیبانی فنی کیــا موتورز در پس این 
 Venucia قابل مقایسه با sub-brand خودرو اســت. در کل این
)حاصل همکاری دانگ فنگ و نیســان( است و فرصت موفق شدن 

را در چین دارد.

کادنزای 2014 ســرفصل اخبار مجالت شــد؛ 
کادنزا با ارائه ی اســتانداردها و تجهیزات بسیار 
تأثیرگــذاری که تکنولوژی داخــل اتومبیل را 
دگرگون می ســازد و ویژگی هــای منحصر به 
فردی را در ســطحی کاماًل جدید ارائه می دهد، 
بــازار برند کیا را یک پله ارتقا داده اســت. این 
ماشــین با ویژگی ها و امکانات متنــوع و زیاد، 
سایر سدان های پرطرفدار را به چالش می کشد. 
خریدارانی که به دنبال خودروی ســدان بسیار 
جادار با ویژگی های لوکس فراوان هستند، امسال 
خودروی جدیدی را خریداری خواهند کرد که 
زیبا و قدرتمند است و نشان کیا نیز در قسمت 

جلوی این ماشین جای گرفته است.
گفتنی اســت کادنزا با داشتن یک موتور، مدل 
V6 با 293 اسب بخار، قدرت بیش تری از خود 

نشان داده است.
 همچنین کادنــزا در خط تولید کیا با ظاهری 
براق و بســیار مــدرن، به عنوان نخســتین و 
ماندگارترین ســدان لوکس وارد شده موقعیت 

جدیدی به دست آورده است. 

 با آغاز ســال نو، واحد فروش شــرکت 
اطلس خودرو شــرایط ویــژه اي را براي 
عرضه ی محصوالت کیاموتورز اعالم کرد. 
این طرح با هدف رفاه مشتریان و ایجاد 
شرایط متنوع براي خریداران مدل هاي 
مختلــف خودروهــا اجــراء مي شــود. 
خودروهاي موهاوي، اســپورتیج، کادنزا، 
سورنتو، سراتوکوپ، سراتو و کارنز شامل 

این طرح مي شوند. 
الزم به ذکر اســت زمان تحویل خودرو، 
در این طرح ویژه حداکثر 60 روزه است؛ 
همچنیــن متقاضیان خرید اقســاطي  
مختارند از اقســاط 12، 18و یا 24 ماهه 

استفاده نمایند. 
 متقاضیــان جهــت کســب اطالعات 
 بیش تر از جزئیــات طرح ویژه ی فروش 
با واحد فروش  اطلس خودرو، مي توانند 
شرکت و یا عاملیت هاي مجاز این شرکت 

تماس حاصل فرمایند.

شــرکت کیا در ماه مارس با فروش 653،36 دســتگاه در بازار جهانی، به سهم 
2/7% درصد از مجموع فروش های ســاالنه دست یافته است. رشد فروش های 

ساالنه در مارس در چین و اروپا به ترتیب 19/6% و 6/6% درصد بوده است.
شرکت کیاموتورز، در 8 آوریل 2013 جدولی از اعداد و ارقام فروش های جهانی 
خودروهای مســافرتی، تفریحــی )RVها( و تجاری خــود را در مارس 2013، 
منتشــر کرد که اعم از فروش های صادراتی، بومی و خارجی است. این شرکت، 

تعداد 653،361 دستگاه خودرو را به فروش رسانده است.
این جدول 2/7% درصد افزایش فروش ســاالنه را در  ســه ماهه نخســت سال 

2013 نشان می دهد. 
در مارس، کیا 19/6% درصد افزایش فروش های ساالنه در چین با فروش48،364 
دســتگاه و 6/6% درصد در اروپا با فروش 57،651 داشته است. همچنین چین 
با آمار 23/9% درصد و با فروش 144,559دســتگاه، بیش ترین مجموع فروش 
خودرو تا سال 2013 را تجربه کرده است. در حالی که اروپا و بازارهای عمومی 
هر کدام به ترتیب 5/5% با فروش135،571 دســتگاه و 1/8%  درصد با فروش 
123،898 دســتگاه رتبه های بعدی را کســب کرده اند. پرفروش ترین مدل کیا 
در بازارهــای خارجی در مارس، با 44،371 دســتگاه فروخته شــده ریو تیپ 
B، معــروف به K2 در چین، بود. اســپورتیج جمع و جــور CUV در رتبه ی 
 C دوم پرفروش ترین مدل را با 32،966 دســتگاه فروخته شــده و سراتو تیپ
معروف به فورت در برخی از بازارها، اپتیمای دوسرنشــینه تیپ D و سورنتوی 
سایز متوســط CUV به ترتیب با تعداد دستگاه های فروخته شده 32،799 و 

23،981 و 17،402 در رتبه های سوم تا پنجم قرار گرفته اند.

خانواده ی کرود 
راهی جاده می شود!

حضور پررنگ اطلس خودرو در بازارچه ی 
خیریه ی سالیانه ی موسسه ی رشد

کیا و دانگ فنگ، 
هورکی را به بازار ارائه دادند

نمایش خودروی کادنزای به  
روز شدة کیا در نمایشگاه 
اتومبیل دیترویت امریكا 

آغاز شرایط ویژه ی 
فروش  اطلس خودرو

نگاهی به 
فروش جهانی کیاموتورز در ماه مارس

انیمیشن تولید شرکت  DreamWork درباره ی 
مدل کامالً جدید کارنز محصول شرکت کیاموتورز

ارتقاء خالقانه،
 سرگرم کننده و تعاملی »کرودها« 
و »کارنز«  در شکلی کامالً جدید!
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



  هفت سين امسال
پس از پايان يك سال پر تالش، نوروز در اطلس خودرو حال و هواي ديگري داشت. هفت سين 
امسال، با استفاده از عناصر سنتي ايران چيده شده بود. ظرف هاي فيروزه و روميزي ترمه جلوه اي 
خاص به آن بخشيده بودند. پيکره ی حاجي فيروز در كنار هفت سين با دورنمايي از خودروهاي 
كيا منظره ای به ياد ماندني را به تصوير مي كشيد. سفره ی هفت سينی كه امروزه مرسوم است، 
شامل هفت قلم از مواردی چون: سبزه: نماد خرمی، سركه: نماد شادی، سمنو: نماد خير و بركت، 
ســيب: نماد مهر و مهرورزی، سير: نگهبان ســفره )محافظت كننده از شر(، سماق: نماد مزه ی 
زندگی، ســنجد: نماد حيات، سپند: به نشانه ی دوری از چشم زخم، آينه: نماد روشنايی، )آب(: 
نشــانه ی بركت و پاكي در زندگی است. ايرانيان مسلمان به نشانه ی توكل و توسل به خداوند 
متعال در آغاز سال و درخواست بهترين ها از خالق خويش، قرآن كريم را در بهترين محل سفره 
قرار داد مي دهند. در هفت سين امسال اطلس خودرو تصوير مرحوم حاج سيد محمد گرامي، 

بنيانگذار گروه تجاري گرامي، نيز براي گرامي داشت ياد ايشان در ميان سفره جای گرفته بود.

  مسابقه ی طراحی تخم مرغ هاي رنگی 
مســابقه ی هنري تخم مرغ هاي رنگي، يكي از مراسم هايي بود كه براي استقبال از نوروز امسال 
برگزار شد. موضوع اين مســابقه طراحي بر روي تخم مرغ با استفاده از عناصر اطلس خودرو و 
كياموتورز بود و اواســط اســفند ماه از طريق فراخوان به كليه ی كاركنان اطالع رساني شد؛ و 
علي رغم اين كه نخستين دروه ی برگزاري اين مسابقه بود، با استقبال غير منتظره اي مواجه شد. 
تخم مرغ ها با طرح هاي شگفتی از خودروهاي كيا، لوگوها، عناصر و حتي تنديس هايی از شركت 
و خودروها ارسال شده بودند. در انتها ضمن تقدير از زحمات كليه ی همكاراني كه در اين طرح 

مشاركت نمودند، اسامي برندگان كارت هديه توسط واحد بازاريابي اعالم شد:
-  خانم فاطمه ماهري فرد -  آقاي مهدي بشيري پور   

-  آقاي رسول ديدار -  خانم فرانك ميرزاحسيني   

  مراسم پات الک واحد بازاریابي 
 فلسفه ی مراســم پات الک به غرب برمی گردد. پات الک مراسمی است که در آن  هر کس غذای 
دلخواه خود را می پزد و با خود به مهمانی می آورد. کارکنان واحد بازاریابي براي رفع خستگي پایان 
سال و گذراندن ساعاتي خوش در کنار هم، در روز چهاشنبه بیست و سوم اسفند مراسم پات الک 
برگزار کردند. سفره اي رنگین از غذاها و ساالدهاي مختلف در سالن نهار خوري خودنمایي مي کرد. 
در این مهماني صمیمانه، سید محمد گرامی و فرهاد احتشام زاد، مدیر عامل و معاونت شرکت اطلس 
خودرو، نیز دعوت این واحد را اجابت کرده در این جمع حضور یافتند. آقاي گرامي طي صحبت هاي 
دوســتانه اي ضمن تقدیر از تالش هاي واحد بازاریابي، براي کارکنان این واحد در سال 92 آرزوي 
موفقیت نمود. بدین ترتیب واحد بازاریابي با برگزاری این مهماني با سال 91 که سالی پرمشغله بود، 

بدرود گفت و به پیشواز سال تازه رفت.

  كيا برگر در اطلس خودرو  
در آخرین روزهای ســال 1391، شوق نزدیک شــدن به سال نو کارکنان اطلس 
خودرو را بر آن داشت تا به جهت خیر مقدم به سالی نو و به دنبال اتحادی انگیزشی 
در مجموعه، مراسم ناهار آخر سال را با همکاری همدیگر در محل رستوران شرکت 
ترتیب دهند. این مراســم در فضایی دوســتانه برگزار شد با حضور مدیران ارشد 
شرکت از جمله آقایان محمد گرامی مدیر عامل، فرهاد احتشام زاد معاون اجرایی 

و رضا اخباریه مدیر واحد قطعات برگزار گردید.
پروژه کیابرگر به همت مدیران ارشــد شــرکت، با ســازماندهی خرید، تدارکات، 

بسته بندی و سرو غذا توسط همکاران واحد قطعات اطلس خودرو انجام شد.
نتیجه این همیاری ارائه منوی ویژه جشن پایان سال اطلس خودرو شامل غذاهای 
متنوع از جمله همبرگر و هات داگ ویژه کیا برگر بود. حضور مدیران شــرکت در 
مراسم باعث دلگرمی بیشتر کارکنان گردید و پس از سخنرانی آقای محمد گرامی 

مدیر عامل، ناهار آخر سال در فضایی صمیمانه صرف شد.

همه ی ما بخش اعظم ســاعات روز را در محل کار سپري مي کنیم. 
در واقع لحظــات حضور ما در خانه تنها کمی بیش از حضورمان در 
دفتر کار اســت و این موضوع اهمیت محیط کار را براي ما روشن 
مي سازد. امروزه سازمان هاي بزرگ براي افزایش بازدهي کارکنانشان 
بر مطلوب تر کردن فضاي کاري، ایجاد انگیزه، تقویت روحیه و بهبود 
نگرش افراد نســبت به محیط کار تمرکز دارند. اطلس خودرو هم 
همواره به این دیدگاه جامه ی عمل پوشــانده و عالوه بر تالش در 
راســتاي مطلوبیت فضاي کاري، در مناسبت هاي مختلف در جهت 
ایجاد نگرش مثبت و حس تعلق کارکنان به شرکت دست به اقداماتی 

می زند. جشن باستاني نوروز نیز یکي از این فرصت هاست.

حال و هوای عيد  
در اطلس خودرو
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



بخش عمده ای از ساعات روز بسیاری از ما در محل کار می گذرد. محیطی که مثل هر مکانی دیگر 
قوانین و الزام های خاص خود را دارد و به موجب آن کارمندان موظفند طبق ضوابط خاصی عمل کنند.

با نزدیک شدن به ایام عید نوروز، برای نخستین بار طرح جالبی از سوی اطلس خودرو اجرا شد. روز 26 
اسفند ماه سال 91 اطلس خودرو در حالي آغاز به کار کرد که نام » اطلس پاک« بر آن نقش بسته بود. 
روز اطلــس پــاک، یــک خانه تکانــي ســازماني پرشــور و هیجان برقرار شــده بــود و همه ی 
واحدهــای شــرکت اطلس خــودرو به ســاماندهي فضاهــاي شــخصي و بازنگري آرشــیوها، 
فایل  ها، کشــوها و سیســتم هاي رایانــه ای خــود پرداختند. علت این شــور و هیجــان رقابتي 
 بــود که بیــن واحدهاي ســازمان بــراي کســب تندیــس روز اطلس پــاک ایجاد شــده بود. 
در پایان این رقابت تیم داوری متشکل از مدیران کلیه ی واحدها، به منظم ترین واحد، تندیس افتخار 
این روز را اهداء کرد. ارزیابی ها بر اساس معیارهایی چون مناسب بودن نمای کلی واحدها، مرتب بودن 
قفسه ی کتاب و زونکن ها ، مرتب بودن سطح میزها و مرتب بودن کشوهاي میز تحریر انجام شد. نتایج 
ارزیابي این رقابت پس از جمع آوري پرسشنامه ها، محاسبه، جمع بندي و در نهایت امتیازات اعالم شد 
و واحد بازاریابی با میانگین امتیاز 111,8 و با اختالف کمي از واحد قطعات در سکوی نخست نشست 

و تندیس جنجال برانگیز 15S را از آن خود نمود.

  گذری بر روز اطلس پاک
هنگامی که به بخش های مختلف اطلس خودرو سر می زدیم، همه ی کارمندان را مشغول مرتب کردن 
واحد خود از کشوی میزشان گرفته تا کارهای دیگر می دیدیم. همکاران با صمیمیتی خاص، فضایی 
دوستانه را ایجاد کرده بودند. با برخی از همکاران به مناسبت برگزاری روز اطلس پاک گفتگویی داشتم.

کامیار فرنوش، سرپرســت فروش و بازاریابي واحد قطعــات، در خصوص نام گذاری روز اطلس پاک 
می گوید:»با نزدیک شدن به سال نو شرکت اطلس خودرو برای نخستین بار تصمیم گرفت روز اطلس 

پاک را برپا کند. این اقدام قطعا باعث ایجاد صمیمیت بین کارکنان می شود.«
وی در پاســخ به این سوال که آیا موافق برگزاری هر ساله ی این مراسم هستید یا نه؟ گفت:»با یک 
برنامه ریزی خوب چرا که نه، چون کارمندان معموال زمان زیادی را در محیط کاری می گذرانند. قطعاً 

موضوع مهمی است و بر کارکنان هم تاثیر خواهد گذاشت.«
سپیده جعفری یکی از کارشناسان واحد انفورماتیک، معتقد است:»صد در صد روز اطلس پاک تاثیر 
مثبتی بر روحیه ی کارمندان خواهد گذاشت و باعث ایجاد انگیزه برای پاکیزه نگه داشتن محیط کار و 

آرشیو کردن پرونده ها می شود.«

  اطلس پاک، سنتی که هر سال باید اجرا شود 
پویا زابلی، کارشــناس واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، می گوید:»برگزاری این روز 
ایده ی خوبی است. مخصوصاً این که نزدیک عید هم هستیم. ایده ی بسیار خوبی است که این کار را 

 5S 1 . اصول
Siri: پاکسازی      Seiton: نظم و ترتیب 

Seiso: نظافت      Seiketsu: حفظ و نگهداری

Shitsuke: آموزش فرهنگ ساماندهی

روز »اطلس پاک« 
نخستين بار در کيا 

انجام دهیم. البته در طی سال هم فعالیت های مشابه انجام می شود ولی آخر سال 
کار نهایی صورت می گیرد. کاش هر سال این روند ادامه پیدا کند. به هر حال سنتی 

است که باید اجرا شود حال با نام اطلس پاک یا هر نام دیگری.«
شیما فالح رستمي، کارشناس واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، 
در خصوص طرح اطلس پاک می گوید:»طرح اطلس پاک طرح جالبی است. اگرچه 
ما هر چند وقت یکبار کشوهای میزمان را مرتب می کنیم ولی نزدیک عید به دلیل 
حجم زیاد کار، شــاید اصالً فرصت پیــش نمی آمد تا محیطمان را تمیز و مرتب 
کنیم.« وی افزود:»البته اگر این طرح دو هفته یا سه هفته قبل از عید اجرا می شد، 
بهتر بود. واحد ما این کار را پنجشنبه انجام داد؛ ولی بعضی از واحدها که سرشان 
خیلی شلوغ بود، در روز اطلس پاک این کار را انجام دادند.« شیوا جلیلي، کارشناس 
واحد منابع انساني، درباره ی روز اطلس پاک گفت:»اگر هر سال چنین مراسم هایی 
برگزار شود، قطعاً کارکنان فرصت پیدا می کنند که کمدها را تمیز کنند و ببینند چه 
چیزهایی اضافی است و آنها را دور بریزند. اگرچه در روزهای عادی هم ما این کار را 
انجام می دهیم؛ ولی مشخص کردن یک روز برای این کار، باعث می شود کارکنان 

به انجام این مهم بپردازند.«
ابوالفضل حاجی زادگان، کارشناس واحد بازاریابی، در این روز می گوید:»در هنگام 
مرتب کردن، بعضی وســایل را دور می ریزیم. در حین انجام این کار یک ســری 
خاطرات را هم در ذهنمان مرتب می کنیم. تنها مجموع شرکت نیست که مرتب 

می شود، بلکه ذهن خودمان هم در این روزهای پایانی نظم می گیرد.«
وی در پایان گفت:»اگر این روند در طی سال ادامه یابد و روزی به این کار اختصاص 
داده شود، خوب است و ما با خیال راحت این کار را انجام می دهیم. اما من هر چند 

وقت یکبار برای آرامش خودم این کار را انجام می دهم. 
اگر این طرح در شــرکت ها اجرا شود، خیلی 

خوب اســت. این کار هــم به لحاظ 
فیزیکــی تاثیر مثبتــی بر جای 

می گــذارد و هم به لحاظ روانی 
آرامش ایجاد  می کند.«

گردآوری:
مهدي جعفرزاد 
سرپرست    
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مراســـم اختتـاميــه 
GBG جـــام فوتــسال

شــرکت اطلس خودرو، نخستین دوره ی مســابقات جام فوتسال GBG را 
از بیســتم دیماه ســال 91، برای ایجاد حس رقابت و تالش مضاعف، ارتقاء 
روحیه ی همکاري و دوســتي و افزایش نشــاط و شــادابي در میان کلیه ی 
کارکنان گروه تجاري گرامي برگزار نمود؛ و مراســم اختتامیه ی این بازي ها 
را نیز با شکوه هرچه تمام تر در چهاردهم اسفند ماه همین سال در مجموعه 
ورزشي شهرک دریا و با حضور رؤسای محترم شرکت های گلستان و اطلس 
خودرو، آقایان علي گرامي و محمد گرامي، معاون کل منابع انساني گروه آقاي 

امیر کیوان طیبي و سایر مدیران و معاونین گروه به اجرا درآورد.
تیم هاي حاضر در رقابت ها، تمام تالش خود را براي صعود از مراحل گروهي و 
حذفي به کار بستند و در نهایت چهره ی 4 تیم برتر صعود کننده به مرحله ی 

پایاني رقابت ها مشخص شد.
ســه تیم از مجموعه گلســتان و یک تیم هم از گروه کیان باداس، به عنوان 
تیم هاي برتر این دوره از رقابت ها انتخاب شدند و به مرحله ی فینال بازي ها 

پاي نهادند.
تیم کیان که تنها تیم شرکت کننده از شرکت کیان باداس بود، با شایستگي 
تمام و پس از حذف تیم هادیران گلستان، به مرحله ی فینال رقابت ها صعود 
کرد. تیم توزیع گلســتان که از مرحله ی گروهي رقابت ها نشان داد مي تواند 
یکي از مدعیان سرسخت و امید کسب قهرماني باشد، رقباي قدرتمند خود را 
یکي پس از دیگري پشت سرگذاشت و در مرحله ی نیمه نهایي با تیم مقتدر 
تولید گلستان رودررو شد و با کمي چاشني بخت و اقبال توانست در ضربات 

پنالتي این تیم را شکست دهد و به فینال رقابت ها صعود کند.
بازي رده بندي، در ســاعت هجده میان تیم هاي تولید گلســتان و هادیران 
گلستان برگزار شد و با درخشش بازیکنان هادیران، این رقابت با نتیجه ی پنج 
بر یک به نفع هادیران به اتمام رسید و این تیم شایسته موفق شد در جایگاه 

سوم این دوره از بازي ها بایستد.
بازي فینال که از شــور و هیجان باالیي برخوردار بود، در ساعت نوزده بین 
تیم هاي توزیع گلســتان و کیان باداس انجام شــد. در این بازي حساس که 
تشویق هاي جنجالي تماشاگران به اوج خود رسیده بود، بازیکنان هر دو تیم 
جنگنده و پرتالش ظاهر شدند. نتیجه ی نهایي این رقابت دو بر صفر به نفع 
توزیع گلســتان رقم خورد تا این تیم به عنوان قهرمان و تیم کیان باداس به 
عنوان نایب قهرمان نخستین دوره ی رقابت هاي جام فوتسال GBG شناخته 

شوند.
پس از اتمام بازي هاي رده بندي و فینال، مراسم اختتامیه ی رقابت ها برگزار 
شــد. در این مراســم ابتدا آقاي علي مهریان از مسئولین برگزاري رقابت ها 
تشکر نمودند و جوایزي را به رسم یادبود به داوران، ناظران و اعضاي کمیته ی 
برگزاري رقابت ها اهدا کردند. پس از ایشــان جناب آقاي طیبي توپ طالیي 
آقاي گل جام این رقابت ها را به مرتضي حبیبي از تیم توزیع گلســتان اهدا 

کردند. جام اخالق  این دوره از رقابت ها نیز نصیب تیم یاران گلستان شد.
در پایان اهداي جوایز، جام قهرماني و مدال هاي تیم هاي اول،  دوم و ســوم با 

دعوت از آقایان علي گرامي، محمد گرامي و سایر معاونین تقدیم شد. 
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این همایــش، با هــدف ارزیابي عملکرد 
ساالنه ی پروژه ی ERP مجموعه خودرویي 
و مرور برنامه ی کالن ســال آتــي، در روز 
شنبه پنجم اســفند ماه سال 91 مصادف 
بــا روز مهندســي و بــا حضــور معاونت 
محترم انفورماتیک، مدیران، سرپرســتان 
و کارشناسان دســت اندرکار پروژه در این 
معاونــت، برگزار گردید. در این نشســت، 
آقایان مهندس اربابي و شوریده سخنراني 

ایراد نمودند.
در آغاز همایش، آقاي مهندس شــوریده، 
 ERP مدیر واحد تحلیل، طراحي و استقرار
گروه خودرویي، خالصه اي از فعالیت هاي 
صورت گرفته در ســال 1391 در حوزه ی 
پروژه هاي اســتقرار و راه انــدازي ERP در 
مجموعه خودرویي را ارائه و از تالش کلیه ی 

همکاران انفورماتیک تشکر نمودند. 
Microsoft Dy-  طرح اســتقرار راهکار

 ERP بــه عنــوان namics AX 2009

منتخب مجموعه خودرویي گرامی از ابتداي 
 Kick-off سال 1390، با برگزاري جلسه ی
و با حضور پیمانکار خارجي پروژه، مدیران 
و سرپرســتان کلیه ی واحدهــاي ذیربط 
در شــرکت هاي خودرویي، رسماٌ آغاز و با 
برگزاري جلسات متعدد و فشرده، تحلیل 
فرآیندهاي سازماني (BPA( انجام شد و در 
نهایت در دیماه سال 1390 سیستم مذکور 
در حوزه ی قطعات یدکي شــرکت محور 
ماشین به صورت پایلوت راه اندازي گردید. 
در ســال 1391 با توجه به سیاســت هاي 
تدوین شــده از جانب مدیر ارشد سازمان 
و تجربیات بسیار ارزشمند کسب شده در 

 ERP مقطع پایلوت، پروژه هاي اســتقرار
در مجموعه خودرویي شــتاب بیشــتري 
به خود گرفت؛ و سیســتم مذکور در حال 
حاضر در حوزه ی قطعات یدکي شرکت هاي 
محورماشین، آســان خودرو، جیلران موتور 
و آســان موتور و در حوزه ی ماشــین آالت 
شرکت آسان خودرو عملیاتي شده است و 
بیش از 240 کاربر در سطح گروه خودرویي 
از ســرویس هاي این سیســتم اســتفاده 

مي کنند. 
بر اساس گزارش آماري حاصله از سیستم 
تیکتینگ داخلي انفورماتیک )مطابق جدول 
زیر( در ســال جاري، در حوزه  ی سیستم 
ERP شرکت هاي گروه خودرویي تا کنون 

مجموعاٌ تعداد 1553 درخواســت مختلف 
انجام شده است. 

هم چنین وضعیت کلي دریافت و انجام درخواست هاي مرتبط با پروژه ی ERP از ابتداي راه اندازي پایلوت )دیماه سال 90( تا کنون مطابق 
نمودارهاي زیر توصیف گردید.

در ادامه ی همایش، آقاي مهندس شــوریده، وضعیت اســتقرار ERP در حوزه ی قطعات 
یدکي و ماشــین آالت مجموعه خودرویي را به تفکیک موضوعات تحت پوشش در حال 

حاضر و  پیش بیني پوشش سال آتي به شرح تصاویر زیر توصیف نمودند.

مهم ترین پروژه هاي استقرار ERP در سال آتي، استقرار سیستم در حوزه ی قطعات یدکي 
شــرکت اطلس خودرو و ماشین آالت و خدمات پس از فروش شرکت محورماشین خواهد 
بود. ضمن اینکه برنامه ریزی شــده اســت تا سیستم CRM به صورت پایلوت در شرکت 
محورماشین راه اندازي گردد. همچنین در سال آتي، امکانات پیشرفته ی سیستم ERP از 
جمله مکانیزاسیون انبار از طریق بارکد و هند هلد و هوش سازماني )BI( مورد بهره برداري 

قرار خواهد گرفت. 
در ادامــه ی این همایش، معاون محترم انفورماتیک گــروه، آقاي مهندس اربابي به بیان 
ویژگي ها و مزایاي سیستم هاي ERP پرداختند و تفاوت هاي سیستم هاي جامع و ERP را 
Microsoft Dy-  توصیف نمودند. ایشان هم چنین خالصه اي از سوابق انتخاب سیستم

namics AX و انتخاب مشــاور و مجري خارجي پروژه را بیان نموده و نیز اذعان نمودند 

که با توجه به ابعاد و مشــخصات کسب و کار در مجموعه خودرویي گرامي، مناسب ترین 
گزینه در بین محصوالت ERP، انتخاب شده است. ایشان قابلیت انعطاف پذیري بسیار باال 
و امکان سفارشي ســازي با حداقل زمان و هزینه را از جمله مهم ترین مزایاي این گزینه 
نسبت به سایر راهکارها برشــمرده و اعالم نمودند که سیستم AX براي نخستین بار در 
ایران، در مجموعه خودرویي گرامي راه اندازي شده است؛ و دلیل اصلي موفقیت این پروژه 
را حمایت مدیریت ارشد ســازمان و تالش و همت کلیه ی دست اندرکاران آن در کلیه ی 
سطوح سازمان بیان نمودند. ایشان شیوه ی عملکرد مدیریت و تیم فني پروژه را حرفه اي 
ارزیابي نموده و کار تیمي خوب صورت گرفته در این پروژه را از دیگر عوامل مهم موفقیت 
در این پروژه برشمردند. آقاي مهندس اربابي، هدف از یک سیستم ERP را بهبود، تسریع 
و سهولت در فرآیندهای کسب و کار سازمان دانستند که جهت تحقق این هدف، عموماً 
به مهندســی مجدد یا بهبود فرآیندهای ســازمان نیاز خواهد بود. سیستم AX به تدریج 
به راهکار جامعي جهت بهینه ســازي فرآیندهاي سازمان در سطوح راهبردي، مدیریتي و 
عملیاتي ارتقاء خواهد یافت. ایشان افزودند، فرآیند توسعه ی این سیستم، در جهت افزایش 
اثربخشي ERP در مجموعه خودرویي، باید با تکیه بر توان فني و تجربه ی کسب شده و 

استفاده از بهترین روش ها و ابزارها ادامه یابد.

افزودناصالح دادهبهبود کارایينوع درخواست
 قابلیت جدید

به روزرساني 
قیمت

تغییر در
 امکانات موجود

تنظیم 
دسترسي

تعریف 
اطالعات پایه

مجموعرفع نقص
شـــرکـت
2034154142-1275آســان خـودرو
42145-3111-12238آســان موتــور
1233242022883جـیــــلـران
926912247206201133161184محـورماشیـن
1234116849261266164401553مجمـــوع

گردآوري :
 امیر نیما طلوع

سرپرست تحلیل، 
طراحي و 
استقرار ERP  در 
حوزه بازاریابی فروش

ERP-Annual Assessment Meeting

گزارش جلسه همایش ساالنه 
انفورماتيك مجموعه خودرویی
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حضور قدرتـمند کيـاموتـورز 
در نمایشگاه اتومبيل نيویورک

wonder woman اسپورتیج با طراحی جدید الهام گرفته از  

کیاموتورز با هدف ســاخت اســپورتیج الهام گرفته از قدرت و حس برابری و گرایش به 
wonder woman ، با نشریه یDC Entertainment and Super Street 1 وارد 

همکاری شــد. این اســپورتیج منحصر به فرد، هم زمان با رونمایی و برگزاری نمایشگاه 
 DC Entertainment بین المللی 2013 نیویورک، بیانگر هشتمین همکاری بین کیا و
در ده ماه گذشته بوده است. در این همکاری که مبتنی بر شخصیت های نمادینی چون 
ســوپرمن، بت من، wonder woman ، گرین لنترن، فلش، آکوامن و ســایبورگ در 
برقراری عدالت اســت، هشــتمین و آخرین خودروی ترکیبی از هفت قهرمان طراحی و 

رونمایی شد. 
 این خودروها، با تأثیر از تجســم جیم لی، نویســنده ی کتاب های طنز و با الهام گیری از 
حرکت به سوی عدالت، به عنوان نیرویی عمل می کنند تا به شعار »ما می توانیم قهرمان 
باشــیم« DC entertainment برای فراگیری بیش تر کمک کرده باشند و هم چنین 
تالش می کنند امید را برای مردمی که در شــاخ افریقا دچار بحران تغذیه هســتند، تازه 

کنند. 2
به گفته ی مایکل اســپراگ، نایب رئیس بخش ارتباطــات و بازاریابی آمریکا:»از آنجا که 

1. نشریه تخصصی واردات خودرو که در آمریکا منتشر میشود.
2.  www.WeCanBeHeroes.org

wonder woman به عنوان یکی از قهرمانان شــناخته شــده در جهان، نماد توازنی 

از قدرت و چاالکی و اعتماد اســت، سعی شده است همه ی این ویژگی ها در مشخصات 
ذاتی اســپورتیج لحاظ گردد. این مدل اســپورتیج هم همانند دیگــر خودروهای الهام 
 گرفته از حرکت به ســوی عدالت، نشان دهنده ی همکاری معنی دار میان اتومبیل ها و 
فرهنگ پاپ Pop-culture است و برای نخستین بار در نیویورک با قرار گرفتن در کنار 
شــش خودروی دیگر شعار »ما می توانیم قهرمان باشیم« DC Entertainment را به 

گوش همگان می رسانند.«
اسپورتیج wonder woman ، به دلیل طراحی آیرودینامیک، ظاهری شیک ، درخشان 
و در عین حال قدرتمند دارد. شمایل قرمز و آبی بیرونی این اتومبیل که با ستاره تزیین 
شــده، به طور مستقیم از لباس wonder woman گرفته شده است. در جلوی خودرو 
نشــان عقاب روی لباس  wonder woman حک شــده و با ظرافت خاصی در جلوی 
پنجره تعبیه شــده اســت. پرتوی آبی چراغ جلو، در کنار آن قرار گرفته است تا نشانگر 
چشم های آبی نافذ این قهرمان باشد. شیشه ی جلوی این اسپورتیج به عنوان بنری است 

که تاج wonder woman روی آن به نمایش درمی آید. 

  مدل جدید اپتیما در نمایشگاه بین المللی نیویورک 

 در این نمایشــگاه، کیاموتورز همچنین از پرفروش ترین و به روزترین نســخه ی اپتیما با 
اندازه ی متوســط و مجهز به دو صندلی جلو و عقب، رونمایی نمود. دقیقاً سه سال پیش 
و در زمان برگزاری نمایشــگاه بین المللی 2010، هنگامی که از اپتیمای ســایز متوسط 
مجهــز به دو صندلی جلو و عقب پیتر شــرایر رونمایی شــد، کیا دنیــای اتومبیل را به 
آســانی متحول ساخت. از آن زمان به بعد، اپتیما به راهنمای فروش کیا تبدیل شد و در 
ســال گذشته بیش از 150000 دســتگاه از این اتومبیل فروخته شد و به دلیل طراحی 
اروپایی، کارایی و رانندگی بســیار سرگرم کننده و جذابش تحسین Acclaim همگانی 
را برانگیخت. با این که اپتیمای 2014، ســاخته شده در امریکا، با پوشش جلو و عقب به  
 روز شده عرضه شده است، خصوصیات پویا و اسپرت بودن را همچنان حفظ کرده است. 

امکانات جدید رفاهی Convenience اپتیما در مدل های  LX و EX و SX، این خودرو 
را در بخش رقابتی خودروی سایز متوسط دوسرنشینه، به عنصری تأثیرگذار تبدیل کرده 
است. انتظار می رود اپتیمای 2014، در نیمه ی سوم سال به نمایشگاه های اتومبیل برسد. 
اپتیمای 2014، در تیپ دوسرنشــینه ی ســایز متوســط که عملکــرد برایش اهمیت 
 بیش تــری دارد، در ترکیــب کالس اتومبیل های مقــرون به صرفه از نظــر اقتصادی، 
الگوی پیشگام Pioneer به شمار می آید. تیم طراحی آلمانی کیا با تصحیح الگوی اپتیما، 
پوشش فیبری جلو و عقب این اتومبیل را بهبود دادند و امضای Signature این برند را 
با نام تجاری اش بر پنجره ای مشبک طراحی کردند. موضع جسورانه و شکل آیرودینامیک 
خودرو بیش تر در 3diffuser  به  روز شده ی عقب و در صندوق عقب برجسته شده است. 
قرارگرفتن المپ های LED و نورشکن های جلو به همراه المپ های طراحی شده ی جدید 

LED عقب ماشین، نقطه ی روشن و برجسته ی طراحی اروپایی این اتومبیل است.

  رونمایی از مدل جدید توربوشارژ سراتو کوپ

کیاموتورز آمریکا (KMA( ســومین و آخرین عضو بازطراحی شــده ی سراتو کوپ را ، با 
رونمایی مدل جدید درخشان و خیره کننده در نمایشگاه اتومبیل 2013 نیویورک معرفی 
کرد. پس از عرضه ی سراتو سدان Sedan  و سراتو پنج در، سراتو کوپ SX دو در طراحی 
اروپایی و کارایی باالیش را به رخ می کشــد. مدل SX با داشــتن یک موتور 1/6 لیتری 
چهار ســیلندر توربوشارژ، تولید 201 اســب بخار نیرو و گشتاور 195پوند فوت تاکنون 
پرقدرت ترین موتور سراتو کوپ است. انتظار می رود که این خودرو در یک چهارم پایانی 
سال 2013 عرضه شود و با نزدیک شدن به این زمان قیمت این محصول نیز اعالم خواهد 

شد.
مایکل اسپراگ، نایب رئیس بخش ارتباطات و بازاریابی آمریکا ، بیان کرد که سراتو کوپ 
از جمله اسپرت ترین اتومبیل های این شرکت است و توجه بیش از اندازه ی خودرودوستان 
را به برند کیا جلب کرده اســت. طراحی خیره کننده Dazzling، سازگاری باال و موتور 
توربوشارژ این اتومبیل، آن را در عرصه ی رقابت با دیگر اتومبیل ها متمایز کرده است. گروه 
سراتو سدان  با ارائه ی سدان  پنج  در در اوایل سال جاری و نیز رونمایی از مدل کوپ در 

نیویورک، خانواده ی کامل خود را به همگان می شناساند.
سراتو کوپ نیز همانند سراتو پنج در، در دو مدل ارائه شده است و این دو مدل به همراه دو 
 GDI دارای موتور چهار سیلندر EX است. مدل SX و  EX ،انتخاب برای موتور و گیربکس
2 لیتری است. در حالی که مدل SX موتور چهارسیلندره ی معمولی توربوشارژ 1/6 لیتری 

3.  قطعه ای شبیه بال هواپیما که در کف ماشین نصب می شود و با شکافتن هوا، جلوی مقاومت آن را در مقابل 
سرعت ماشین می گیرد.

دارد. مدل EX دارای گیربکس 6 دنده ی اتوماتیک معمولی است و مدل SX می تواند هم 
به گیربکس 6 دنده ی دستی و هم  به وسیله ی 6 دنده ی اتوماتیک به همراه پدال تعویض 

و نصب شده بر روی فرمان مجهز شود.

  مدل کامالً جدید سول

شرکت بزرگ Apple، در صد و سیزدهمین نمایشگاه بین المللی اتومبیل نیویورک، میزبان 
رونمایی جهانی از آیکونیک ترین وسیله ی نقلیه ی شرکت کیاموتورز بود. امضای طراحی 
سول جدید بوده و بالفاصله قابل تشخیص است و همچنین به کانسپت Track’ster که 
سال گذشته از آن رونمایي شد، اشاره ی گذرایی دارد. سول جدید یک شاسی جدید دارد 
که سخت تر، بلندتر و پهن تر است و بدون از دست دادن لبه اش رشد کرده است و با کاهش 

سطوح 4NVH، سرنشینان و بارهای بیش تری را در خود جای می دهد.
به گفته ی مایکل اســپراگ، رئیس اجرایی بازاریابی و ارتباطات کیاموتورز امریکا:»سول 
عقربه ی محصوالت شــرکت را از جنبه ی فکری فروش و بازاریابی به طور چشــمگیری 
حرکت داد و به یکی از پرفروش ترین خودروهای ما تبدیل شد و الهام بخش تبلیغات بزرگ 

و افسانه ای Legend شرکت شد. «
وی افزود:» اگرچه مدل ســول کامــاًل جدید، با دینامیک های پیشــرفته ی رانندگی و 
ویژگی های مطلوب که جذبه و دلفریبی و بهای خاصی به آن می دهد ارتقا یافته است، اما 

هنوز طراحی منحصر به فرد اصلی و اولیه ی خود را حفظ کرده است.«

4. Noise, vibration, and harshness

صد و ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللی اتومبیل نیویورک 2013، 
بزرگ ترین کالن شهر امریکا، امسال در حالی برگزار شد که کیاموتورز 

از چهار خوردو جدید خود در این نمایشگاه  رونمایي کرد.
این خودروها که هر کدام با ویژگی های جدید و به روز شده، امکانات 
و طراحی های ارتقا یافته رونمایی شدند، حضور پرقدرتی از کیاموتورز را در بازار 

جهاني خودرو به نمایش گذاشتند. 
27 مارس 2013، کیاموتورز از اســپورتیج با طراحی جدید الهام گرفته از یکی از 
قهرمان های طنز به نام واندر ومنwonder woman 1 رونمایي کرد. خودروی دیگر 
پرفروش ترین و به روزترین نسخه ی اپتیما با بهبود طراحی آیکونیک قدیمی بود 
و رونمایی دیگر مربوط به مدل بازطراحی شــده ی فورته کوپه ی کیاموتورز بود. 
کیاموتورز همچنین محصولی جدید با همکاری شــرکت apple به نام سول را به 

بازار معرفی کرد. 

1. یکی از شخصیت های کمیک ساخته ی شرکت DC Entertainment است. 
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تازه های کیا تازه های کیا



مدل های جمع و جور کيا، 
 »red dot« برنده چهار جایزه

CUB، طرح مفهومی حيرت انگيز شرکت کيا 
در نمایشگاه اتومبيل سئول

 تیم طراحی شــرکت کیــا، برنده ی چهــار جایزه دیگــر از مهم تریــن جوایز طراحی 
»red dot« شــد. از جمله این جوایز می توان به »بهترین بهترین ها« برای خودروی 

 جدید در بخش طراحی محصول اشاره کرد؛ همچنین کیا  پنج 
در و   اسپورت واگن و کارنز از دیگر برندگان این جایزه بودند. 

طراحــی محصــول iF در ســال 2012، این دومین جایــزه ای Prize اســت که کیا 
 پیــش از ورود مدل جدیدش به بازار، از آن خود می کند. با دریافت چهار 
جایزه ی ســال 2013، شمار جوایز red dot کیا  به ده جایزه می رسد که از سال 2009 

به کسب آنها نائل شده است. 
از میان محصوالت کیا شــامل سول، ونگا، اسپورتیج کامپکت SUV و کیا اوپتیما سدان، 
 B-segment مورد آخر برنده ی جایزه ی بهترین بهترین ها شد که با جوایز کیا پنج در ریو

و کیا پیکانتو A-segment همراه بود.
مرکــز طراحی North Rhine-Westphalia11 برنامه ی جوایز red dot را در ســال 
 Prestigious 1955 بنا نهاد. در حال حاضــر این برنامه ی رقابتی یکی از معتبرترین
رقابت ها در جهان است. این طرح تشویقی جهانی و تضمینی است برای جنبه های کیفیتی 
شامل بخش های طراحی محصول، طراحی ارتباطات، طراحی کانسپت و طراحی اتودهای 
اولیه . امســال، 1865 تولید کننده از 54 کشــور مختلف 4662 محصول خود را به این 
مســابقه ارســال کردند. 37 داور باتجربه و کارکشته این محصوالت را بر اساس نُه معیار 
داوری کردند. این معیارها میزان خالقیت، وضوح و عملکرد، کیفیت و پایداری قراردادی 

1. مرکز طراحی در ایالت نوردراین-وستفالن )به آلمانی: Nordrhein-Westfalen به اختصار NRW(  در غرب آلمان واقع شده، 
مرکز این ایالت دوسلدورف و بزرگ ترین شهر آن کلن است. نوردراین-وستفالن از شمال به ایالت نیدرزاکسن، از شرق به ایالت 

هسن، از جنوب به راینالند-فالتز و از مغرب به هلند و بلژیک محدود است.

 را شــامل می شود. مراسم اهدای جوایز در سالن تئاتر Aalto-Musik در اسن در تاریخ 
1 ژوئیه سال 2013 برگزار خواهد شد. 

خانواده ی خودرو  در آغاز، در اروپا و در سال 2007 وارد بازار شد؛ و در حال حاضر 
 C-segment در میان خودروهای Well-established خودرویی شــناخته شــده
اســت. برنده ی جایزه ی بهترین بهترین های red dot، در سال 2013،  
ســه در کیا، با شکل و شمایلی ورزشی است که آن را از مدل پنج در کیا  متمایز 
می کند. این خودروی استثنایی به خاطر برخورداری از امکانات وسیع از جمله مجهز بودن 
به دو موتور دیزلی )1,4 و 1,6 لیتر( و دو موتور گازوئیلی )1,4 و 1,6 لیتر(، با آزاد کردن 

حداکثر bhp 135 و CO2 از کم تر از 100g/km، دارای تشخص و تمایز ویژه ای است.
خــودروی کیا کارنز، یکی از مدل های خانوادگی خودروهای کوچک چندمنظوره اســت 
که بر پایه ی قابلیت ها و انعطاف پذیری Flexibility عالی مدل های پیشین و با ظاهری 
درخشــنده و صیقلی جدیدی ساخته شده است. کارنز جدید در هر دو مدل پنج و هفت 
سرنشین خود، مشخصات برجسته ای را براساس استانداردهای موجود به نمایش می گذارد. 
این مشخصات شامل تهویه ی مطبوع، سیستم صوتی، فرمان با عملکرد چند منظوره، کروز 
کنترل و چراغ های LED روز اســت. خودروی کارنز به دو صورت دو موتوره ی گازوئیلی 
)1,6 و 2 لیتر( و یک موتوره ی 1,7 لیتری توربو دیزل با عملکرد آزادسازی 135 تا 166 

bhp و CO2 از124g/km ساخته شده است.        

کیاموتورز، با معرفی طرح مفهومی CUB ، بازدیدکنندگان Visitors نمایشگاه بین المللی 
سئول را حیرت زده کرد.

این خودرو زیر نظر پیتر شرایر، رئیس و مدیر بخش طراحی، در مرکز طراحی کیا در سئول 
طراحی شد. طول CUB کم تر از چهار متر است. از خصوصیات منحصر به فرد این خودرو 
این است که درهای عقب در جهت مخالف درهای جلو باز می شود و امکان دسترسی به 

کابین بسیار مجلل Luxuriously و عالی را فراهم می آورد.
ســبک طراحی بیرونی CUB، به گونه ای است که آن را کوچک و درخشان Sleek جلوه 
می دهد و این نوع سبک طراحی به این خودرو ظاهری جذاب و شخصیتی جسور بخشیده 
اســت. در این مدل جدید، ویژگی های طراحی پیتر شرایر برای KIA KEE 2+2 در سال 
2007، در شــکلی متفاوت بازبینی و اصالح شده است. دماغه ی CUB، پوششی گسترده 
در اطراف دهانه دارد؛ و این پوشش شیب دار که در باالی شیشه ی جلوی اتومبیل طراحی 
شده، همان مضمونی است که در مدل های اپتیما، اسپورتیج و کادنزا دیده می شود. آخرین 
توصیفی که در این قســمت از بدنه می توان ارائه داد پنجره ی مشبک، طراحی کم عمق  

ترکیب شده با مکنده های توربوشارژ هوا است. 
چراغ های اتومیبل از نوع LED در دو محلی نصب شــده اند که در نگاه نخستین شباهت 
بسیاری به کوریس دوسرنشــینه ی بزرگ (Quoris( دارد. چرخ های آلیاژی 19 اینچی 
بزرگ CUB، قوس های تایر را پر می کند و درهای جلو در شــکلی که مقاومت هوا را در 

مقابل آن کم کند، پره های چرخشی Turning-vanes آیرودینامیکی دارند.
چراغ های LED عقب خودرو، ظاهری کامال خشن و جذاب دارد و شکل دماغه ی اتومبیل 
جهت تأکید بر پهنای این خودرو، در عقب نیز تکرار شــده اســت. طراحی دماغه ی این 

خودرو از ایده ی ماشین های KIA KEE  نشئت گرفته است.
بدنه ی بیرونی فوق العاده صاف و براق خودرو، با آینه های کشیده و دستگیره های لمسی و 
اتوماتیک،  ضریب مقاومت هوا در مقابل سرعت ماشین را کاهش میدهد. در نهایت نقاشی 
دورنگ بدنه ی CUB با خطوط Stripe اســپرت روی اتومبیل، چهره ای جسور با کارایی 
بســیار باال برای آن ترسیم می کند؛ و شیار گسترده  بر روی بدنه، ساختاری پرعظمت به 

آن می بخشد. 

   کابین بسیار لوکس چهار نفره
 Unique با چهار صندلی مســتقل و جداگانه، فضایی بسیار ویژه ای ،CUB فضای داخلی
را به همگان ارائه می دهد. کابین اتومبیل با صندلی های چرم مشکی و نوار زردرنگی که 
اطراف صندلی ها، تکیه گاه های در و دور فرمان را فراگرفته  است، فضای لوکس خودروی 

کوپه را در ذهن ترسیم می کند. 
طراحی ابزار کالستر، از چشــم های یک جانور وحشی الهام گرفته شده Inspire است. 
طراحی پشتی مرکزی، به گونه ای است که خروج هوا توسط دریچه ای که با حس گر لمسی 
کنترل می شود، به حداقل رسیده است. لبه ی فرمان اتومبیل برای امنیت بیش تر، می تواند 

تغییرات حرکتی راننده را در قالب یک دستگاه به او نشان دهد.
یک سیستم کنترل کننده ی اطالعات رانندگی )DIS( جهت فراهم آوردن عملکرد بهتر 
برای راننده در حین رانندگی، تعبیه شــده و به یک دوربین متصل اســت. رانندگان با 
حرکاتی Motions که به خوبی تعریف شده است، قادرند هر منو را در صفحه ی نمایش 
مرکزی راه اندازی کنند. علی رغم طبیعت بســیار قدرتمنــد و عملکرد قوی CUB، یک 

زیرپایی در جلوی پای مسافر برای استراحت پا هم طراحی شده است. 

ps 204 موتور توربوشارژ با قدرت  
شــرکت کیا، مدل جدیدی از موتورهای 1/6 لیتری تزریق مستقیم بنزین )GDI( را ارائه 
می دهد که به تازگی، به عنوان واحد قدرت خودروهای GT  کیا و  

GT کیا در اروپا فروخته شد. 

 موتــور جدیــد با مجهز شــدن بــه توربوشــارژ دوقلوی اســکرول و اجــزای داخلی 
 ps( شده، نسبت به موتور 1/6 لیتری معمولی 51 درصد قدرت Strengthened تقویت
204( و 60 درصد نیروی گشتاوری بیش تر )Nm 265( دارد. این موتور می تواند با تجهیز 
شــدن به شش انتقال دهنده ی دستی سرعت، در هر دو مدل اروپایی GT، در 7/7 ثانیه 

شتابی برابر با kph 100 و سرعتی برابر با kph 230 وارد سازد. 
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تازه های کیا تازه های کیا



در نگاهي نوین به منابع انساني، انسان به 
عنوان کلیدي ترین عنصر و منبع سازمان 
شناخته مي شود و برخي از آن با نام دارایي 
منحصر به فرد سازمان یا سالح استراتژیک 
ایجاد مزیت رقابتي یاد مي کنند. در گذشته، 
کارخانه، ماشین آالت، موجودي ها و منابع 
مادي و طبیعي ســرمایه ی یک ســازمان 
محسوب مي شد. امروزه منظور از سرمایه ی 
سازمان، دسترسي سازمان به دانش و توان 
به کارگیري انسان هاي توانا، ماهر، مستعد 
و باانگیزه ای است که تمام توان خود را در 
جهت نوآوري و تحقق اهداف سازمان صرف 

کنند.
در آینده اي که از هم اکنون آغاز شده است، 
مزیت رقابتي در اقتصاد نصیب سازمان هایي 
خواهد شــد که بتوانند بهتر از دیگران در 
بازار کســب و کار مجموعه اي متشکل از 
شایسته ترین و درخشان ترین استعدادهاي 
انساني را کشــف و جذب نموده و توسعه 
دهند. هیچ نوع توســعه اي بدون توجه به 
ارزیابي صحیح امکان پذیر نیست. چرا که 
توســعه یعني حرکت از وضعیت موجود 
به ســوي وضعیت مطلوب. ارزیابي یعني 
شناســایي وضعیت موجــود و تا وضعیت 
موجود را شناســایي نکنیم، امکان حرکت 
به ســوي وضعیت مطلوب برای ما میسر 

نخواهد شد. 
از جمله چالش هاي مهم درون سازمان ها 
که مدیریت به طرق مختلف با آنها درگیر 
است، بحث ارزیابي عملکرد کارکنان است 
که در این مقوله، مدیریت به دنبال اهداف 

مشخص و معیني است. 
ارزیابي  عملکرد، فرآیندي  اســت  که  درآن  
مدیران  و سرپرســتان  رفتــار کارکنان  را 
مشــاهده  و بررســي  مي کنند تا بتوانند 
بازخوردهــاي  الزم  را درباره ی نقاط  قوت  و 
ضعف  رفتارشان  به  آنها ارائه  کنند. همچنین 
می توان گفت کــه ارزیابي  عملکرد عبارت 
اســت  از تعیین  درجــه  ی کفایت  و لیاقت  

کارکنان  از لحاظ  انجام  وظایف  محوله  و قبول  
مسئولیت ها در سازمان  که  این  ارزیابي  باید 
به  طور عیني  و منظم  انجام  پذیرد. تعریف 
دیگر در مورد ارزیابی عملکرد به این صورت 
اســت که ارزیابي  عملکرد یعني  سنجش  
نسبي  عملکرد انساني  در رابطه  با نحوه ی  
انجام  کار مشــخص  در یک  دوره  ی زماني  
معین  در مقایســه  با استاندارد انجام  کار و 
همچنین  تعیین  اســتعداد و ظرفیت هاي  
بالقوه ی فرد به  منظور برنامه ریزي  در جهت  

به  فعلیت  در آوردن  آنها. 
 بـــازخــــــــورد 360 درجــــــــه ی 
DEGREE FEEDBACK روشی مناسب 
در زمینه ی توســعه ی کیفیــت رهبري و 
مدیریت توسعه است. این فرآیند، سیکل 
کاملي اســت که خالصــه ی بازخوردي از 
همه ی افراد )سرپرســتان، زیردســتان و 
همــکاران( در مــورد جنبه هاي مختلف 
ســبک رهبري و مدیریت و عملکردشان 
ارائــه مي کنــد. بازخورد به افــراد کمک 
مي کند تا ادراک خــود را در مورد محیط 
کاریشــان، با ادراک ارزیابي کنندگان مهم 
مقایسه کنند. این ارزیابي کنندگان مي تواند 
شــامل همکاران، زیردســتان، مدیران و 
حتي مشتریان، عرضه کنندگان و اعضاي 
اتحادیه باشــند. برنامــه ی بازخورد چند 
منبعي و بازخورد 360 درجه از روش هاي 
توسعه یافته ی فرآیندهاي ارزیابي عملکرد، 
بررسي هاي ســازماني و بازخورد مشتري 
)بخشي از مدیریت کیفیت جامع( استخراج 
شده است. سیستم هاي بازخورد 360 درجه 
به دلیل رواج ساختارهاي تیمي و سازماني 
مسطح تر و همچنین در واکنش به مشکالتي 
که با سیستم هاي مدیریت عملکرد سنتي 

وجود داشته، توسعه یافته است.
واژه هــاي متداولي کــه بــراي بازخورد 
اســتفاده مي شــود؛ عبارتند  360 درجه 
از: »ارزیابــي ذي نفعــان«، »بازخورد چند 
معیاره«، »ارزیابي سیکل کامل«، »ارزیابي 

برترین هاي ارزیابي 
360  درجه در سال 1391

گردآوری:
پریسا حسینی 
کارشناس 
چند منبعي«، »ارزیابي همکار - زیردست«، منابع انسانی

»ارزیابــي عملکرد گــروه«، »ارزیابي چند 
دیدگاهي«

  اهداف ارزیابی عملکرد
اهداف تعیین شــده برای اجــرای ارزیابی 
عملکرد در هر ســازمانی که برای ارزیابی 
برنامه ریزی هــای الزم صورت  عملکــرد، 
می گیــرد و فعالیت های مورد نیــاز اجرا 
می گردد، بسته به شرایط سازمان متفاوت 
اســت. نمونه اي از این اهداف در زیر بیان 

شده است. 
1. برنامه ریزي نیروي انساني 

2. کارمندیابي و انتخاب 
3. آموزش و پرورش 

4. تعیین حقوق و مزایا 
5. تعیین مسیر پیشرفت شغلي 

6. شناخت استعداد کارکنان 
7. تعیین روایي آزمون هاي استخدامي

  منافع بازخورد 360 درجه 
براي سازمان

1. فراهم ســازي ارتقاء از داخل ســازمان 
)شناسایي نیروهاي مستعد( 

2. بهبود خدمات به مشــتریان با توجه به 
نظرات آنها 

3. جهت دهي به برنامه هاي آموزشي 
4. افزایش حیطه ی نظارت مدیران 

5. توســعه ی مدیران و افزایش سودآوري 
سازمان 

6. تواناسازي کارکنان 
7. شناســایي مهارت ها و شایستگي هاي 

سازماني

  مشکالت به کارگیري
ارزیابي 360 درجه

1. شایستگي هاي مورد ارزیابي به طور دقیق 
انتخاب نشود. 

2. کاندیداها نتایج به دست آمده را به دالیلي 
نپذیرند. 

3. در بازخورد بــه کاندیداها فقط بر روي 
نقاط ضعف تاکید شود. 

4. از نتایج بازخورد در جهت توسعه ی فرد 
استفاده نشود. 

5. اشــتباهاتي که در حین اجراي ارزیابي 
ممکن است به وجود بیاید مانند اثر هاله اي.

6. کلیشه سازي و ... 
7. فقدان حمایت مدیریت ارشد، 

8. عدم ارتباطات مؤثر با ارزیابي شوندگان و 
ارزیابي کنندگان، 

9. فقــدان تطابــق با بینــش، مأموریت و 

استراتژي هاي شرکت، 
10. وجود برخي تناقضات در آراء افراد، 

11. زمان بــر بــودن از لحــاظ اجرایي در 
سازمان هایي که سیســتم اطالعاتي قوي 

ندارند.

  در چه مواردي بازخورد 360 درجه 
نامناسب است؟

1. افراد تازه کار هستند و یا شناخت کاملي 
از مسئولیت هاي ارزیابي شونده ندارند. لذا 

نمي توانند اطالعات صحیحي ارائه دهند.
2. گروه یا سازمان تغییر عمده اي را تجربه 

مي کند.
3. درجه ی باالیي از بي اعتمادي در محیط 

حاکم است. 
این فرآیند نیز داراي چهار عنصر اصلي است: 
ارزیابي باال به پایین: شکل سنتي ارزیابي 
که سرپرســتان، مدیران و زیردســتان را 
ارزیابــي مي کنند و هنــوز بخش مهمي 
از فرآینــد بازخورد 360 درجه اســت، که 
مي تواند اطالعات آموزنده اي براي افراد ارائه 

کند.
ارزیابي پایین به باال: یکــي از ابتکارات 
اصلي فرآینــد بازخــورد 360 درجه این 
اســت که زمینه اي براي ارائــه ی بازخورد 
به فرادســتان ایجاد مي شــود. در ارزیابي 
زیردستان یا بازخورد پایین به باال، زیردستان 
عملکرد مدیران و سرپرستان را از چندین 
بعد ارزیابي مي کنند و نتایج ارزیابي را به فرد 
اصلي ارائه مي دهند. بازخورد پایین به باال به 
عنوان عنصري از فرآیند گسترده ی بازخورد 
360 درجه است و همچنین فرآیند مهمي 
است که به توسعه ی سازمان و افراد کمک 

مي کند.
بازخــورد همکاران: در مــدل بازخورد 
360 درجــه، ارزیابي همکاران یک دیدگاه 
180 درجه در زمینه ی ارزیابي عملکرد فرد 

ارائه مي کند. 
در  بهبود  و  توســعه  باعث  خودارزیابي: 
ارزیابي عملکرد مي شــود و از رشد تیم ها 
و مشارکت ســطح باال در سازمان ها ناشي 
مي شود. الزم اســت خودارزیابي به عنوان 
یــک عنصــر در فرآیند ارزیابــي عملکرد 
شناخته شود تا افراد مسئولیت عملکرد خود 

را برعهده بگیرند.
ارزیابی 360 درجه در شرکت اطلس خودرو 
براي نخســتین بار در سال 88 انجام شده 
است و تا کنون بارها مورد بازنگري و بهبود 
قرار گرفته اســت و از تالش هاي سازمان 
جهت بهبود در اجرا و نتایج نمي توان چشم 
پوشید. تعداد نفرات ارزیابي شونده و تعداد 

انفورماتیکنفر برتر واحد : 
صباح نقشنــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
 1391/04/17هـمــــــکـاری:

بازاريابینفر برتر واحد : 
ابوالفضل حاجی زادگان نــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
 01/ 1391/05هـمــــــکـاری:

قطعاتنفر برتر واحد : 
منوچهر حسين خانینــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
 1390/01/14هـمــــــکـاری:

مالی - ادارینفر برتر واحد : 
حسين بايسته نــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
 1386/09/17هـمــــــکـاری:

خدمات پس از فروشنفر برتر واحد : 
علی  محمد شاملونــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
1389/05/16هـمــــــکـاری:

فروشنفر برتر واحد : 
: علی خواجه نــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
1389/10/13هـمــــــکـاری:

مديريتنفر برتر واحد : 
فاطمه دانش نيانــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
 1387/09/24هـمــــــکـاری:

منابع انسانینفر برتر واحد : 
مريم مللینــــام  همـکار :
تاريــخ شــروع 
1389/04/06هـمــــــکـاری:

فرم هاي تکمیل شــده در جدول زیر قابل 
مالحظه است . 

 تعداد فرم هاي
ارزیابي

 تعداد ارزیابي
شوندگان سـال

310 190 88
893 216 89
1062 229 90
3500 260 91

شناســایي ارتباطات کاري بین افــراد، از 
مهم ترین اقدامات در سال 91 بوده است و 
از طریق مصاحبه ی حضوري با سرپرستان 
و کارکنان و اخذ تأییدیه از مدیران واحدها 

جهت هم پوشاني ارتباطات صورت پذیرفته 
است. 

از دیگر موارد بهبود در ارزیابي ســال 91، 
مي توان به اضافه نمودن فرم هاي خودارزیابي 
اشــاره نمود. از علل اجراي این امر مي توان 

موارد ذیل را برشمرد: 
1. ارزشیابي عملکرد فعلي بر اساس اهداف 

مجري )ارزیابي کننده(
2. تعیین نیازهاي مهارت آموزي و توسعه

3. گزارش دهي موفقیت هاي گذشته هنگام 
به کارگیري در یک شغل جدید

4. سنجش ساختار، بررسي عملکرد فرد و 
مطالعاتي در زمینه ی مباحث انگیزشي

یکــي دیگر از اقدامات بهبود این فرآیند در 
ســال 91، بازنگري فرم هــاي ارزیابي بوده 
اســت و محورهاي ارزیابــي 360 درجه با 

شاخص هاي زیر تقسیم بندي گردید :
1. ارتباطات، تبادل نظر، مشاوره

2. تعهدات
3. مسئولیت پذیري

4. عملکرد و نتیجه گرایي
5. کار هوشمندانه همراه با خالقیت 

6. ذهني و شخصیتي
7. پشتیباني، تخصص و دانش محوري

گزارشات این ارزیابي، به صورت کارنامه ی 
فردي براي هر شــخص ارســال مي گردد 

و شــامل: وضعیــت فعلي ایشــان، امتیاز 
خودارزیابي، روند امتیازات ارزیابي دوره هاي 
قبل ، رتبه در سمت و سازمان و نقاط قوت 
و ضعف اســت. گزارشــات هر واحد براي 
مدیر مربوطه و گزارش کلي براي مدیریت 
ارشد ارســال مي گردد. از نتایج حاصله نیز 
جهت تحقق بخشــیدن به اهدافي از قبیل 
نیازسنجي آموزشي، تصمیم گیري هایي در 
خصوص تشــویق، تنبیه، ارتقا و جابجایي 
کارکنان بهره بــرداری مي گــردد. از تأثیر 
امتیازات ارزیابي360 درجه در محاســبه و 
پرداخت پاداش ســالیانه و کارت امتیازي 

کارکنان نیز نمي توان صرف نظر نمود.    
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   لطفاً جهت آشنایي بیشتر خوانندگان پیک 
اطلس خودتان را معرفي و خالصه اي از ســوابق 
فعالیت عاملیت در حــوزه ارائه خدمات پس از 

فروش خودرو در کشور ارائه دهید.
اینجانب فرخ ترابی با بیش از 13 سال سابقه ی فعالیت 
در زمینــه ی فروش و خدمات پــس از فروش خودرو، 
با گروه خودروســازی ســایپا همکاری داشته و دارم و 
در این مدت به لطف و یاری خدا و همراهی پرســنل 
متعهد توانســته ام همواره به عنوان یکی از نمایندگان 
برتر کشوری، خدمات ارائه نمایم. همچنین در سال 89 

با تعهد به اصل رضایتمندی مشــتری، توانستم رتبه ی نماینده ی ممتاز کشوری در بین 
نمایندگی های سایپا در کشور را کسب نمایم.

  علت عالقه ی شما نسبت به اخذ نمایندگی شرکت اطلس خودرو چه بوده 
است و برای اخذ آن چه مراحلی را طی نمودید؟ 

با توجه به این که کیاموتورز یکی از برندهای معروف در زمینه ی فروش و خدمات پس از 
فروش خودرویی در ایران است، این مورد اولین دلیل برای انتخاب دریافت عاملیت بوده 
اســت. همچنین دالیل دیگری از جمله ارائه ی خدمات پس از فروش مناسب و آسان در 
جهت ایجاد شــرایط مساعد حمل و نقل در شهرســتان شاهرود که در سه راهی تهران، 
مشهد و شمال قرار گرفته است، و همچنین کشش استان سمنان و عدم وجود عاملیت 
کیاموتورز در حد فاصل تهران تا مشــهد، وجــود عاملیت های دیگر همچون هیوندا و ... 
انگیزه های اصلی دریافت عاملیت بوده است. البته باید اذعان داشت که در این انتخاب اتکا 
به پشتیبانی مؤثر و مناسب شرکت اطلس خودرو از عاملیت ها نیز از دالیل این انتخاب بوده 
است. مراحل دریافت عاملیت این گونه بوده است که پس از ارائه ی درخواست و مستندات 
الزم و اولیه و بررسی از سوی شرکت اطلس خودرو، کارشناسان محترم این شرکت طی 
چندین مرحله استانداردهای خاص عاملیت ها را به ما اعالم داشتند و در تمام طول اجرای 
این استانداردها، موارد را کارشناسی نموده و پس از اجرای کامل استانداردهای آن سازمان، 

با دریافت مجوز عاملیت ترابی با کد 442 موافقت نمودند.

  از دیدگاه شما لزوم استانداردسازی فضاها و تجهیزات چیست؟
یکي از مهم ترین راه هاي افزایش و بهبود کیفیت خدمات، به  کارگیري معیارهاي کیفیتي 
اســت. در جهان امروز که شرکت ها، تحت  تأثیر رقابت هاي تنگاتنگ قرار دارند، توجه به 
کیفیت خدمات و بهبود مســتمر آن، از اهمیت خاص و ویژه اي برخوردار است. افزایش 
کیفیت خدمات ارائه شده، تنها در شناخت و استفاده ی بهتر از استانداردها و چارچوب هاي 

تعیین شده میسر اســت. در ادامه ی این روند رو به 
بهبود، استفاده از استانداردهاي ایمني انجام تعمیرات 
با دستگاه های اســتاندارد و رعایت دقت در صحت 
عملکرد آنها یکی از معیارهای مهم در ارائه ی خدمات 

مطلوب و با کیفیت است.

  چه روش هایي را جهت آموزش پرسنل و باال 
بردن مهارت نیروي انساني در نظر گرفته اید؟

آموزش امری است همیشــگی و اگر به عنوان یک 
»ارزش« پذیرفته شود، قطعاً در باروری نیروی انسانی 
و ارتقاء بهره وری سازمان بسیار مفید و موثر خواهد بود. کارکنان یکی از مهم ترین منابع هر 
سازمان خدماتی به حساب می آیند؛ چرا که در جذب یا دفع مشتری و رضایت و نارضایتی 
آنان نقش عمده ای دارند؛ و آموزش مســتمر و مناسب باعث گسترش و توسعه ی آگاهی 

و دانش نیروی انسانی شده در نتیجه کارآیی و اثربخشی آنان را به دنبال خواهد داشت.
این عاملیت سعی دارد دیدگاه خود را مبنی بر این که هر نوع هزینه نمودن در امر آموزش، 
در حقیقت نوعی سرمایه گذاری بلند مدت است را به عنوان یکی از ارکان اصلی موفقیت 
اجرا نماید. از نظر اینجانب بهترین و مؤثرترین روش آموزش، آموزش در حین کار است و 
این خود مستلزم حضور افراد متخصص و پشتیبانی قوی و فراگیر از سوی آن نمایندگی 

می باشد.

  دیدگاه شما در خصوص رضایتمندی مشتریان چیست؟
هر قدر عدم اطمینان محیطی بیشــتر باشــد، بی ثباتی و ناپایداری در آن محیط بیشتر 
اســت. در چنین فضایی توجه به خواســته ها و نظرات مشــتری برای بقاء، تداوم و رشد 
سازمان ها بیشتر ضرورت می یابد و از مشخصات بارز سازمان های موفق است. بدون شک 
سازمان هایی در این مسابقه ی ســخت و بی پایان پیروز خواهند شد که بتوانند سریع تر 
و بهتر از رقبا نیازها و خواســت های مشــتریان را تشخیص داده و منطبق و بلکه فراتر از 

انتظارات مشتری رفتار نمایند.

  به عنوان یکي از اعضای شــبکه ی گســترده  ی خدمــات پس از فروش 
اطلس خودرو چه برنامه هایي را براي آینده در نظر گرفته اید؟

پس از دریافت عاملیت که اولین هدف ما بوده است، در زمینه ی خدمات پس از فروش بر ارائه ی 
خدمات مطلوب و در اختیار گرفتن بازار هدف، محور تهران به مشــهد، و در زمینه ی فروش 
رقابت با دیگر شرکت ها و در نهایت گسترش فضا، افزایش نیروی انسانی و تجهیزات تمرکز 
نموده ایم و موارد گفته شده به همراه تبلیغات هدفمند از اهداف و برنامه های ما به شمار می رود.

 مهندسی ممتاز و طراحی نو و بدیع در محصوالت کيا
         محمد صادقی:

 محمد صادقی که مردم چهره اورا بیشتر  
در ســریال های تاریخی ای چون والیت 
پلیسی  یا سریال های  عشق، مختارنامه 
مثل خواب و بیدار به یاد می آورند، در 16 
سالگی دیپلم می گیرد، در دو شاخه ی صنایع غذایی 
و مکانیک ماشین های کشاورزی در دانشگاه پذیرفته 
می شود؛ اما به هیچ کدام از آن دو عـالقه ای نداشته و  
برای ادامه تحصیل به خارج از کـشور می رود ؛ وی در 
زمینه ی علوم ارتباطات و ارتباطات جمعی و هنرهای 
ارتباطی ادامه تحصیل داده و در عرصه ی ســینما و 
تلویزیون متمرکز می شود. محمد صادقی، معتقد است 
مالک انتخاب ماشــین خوب به شکل، رنگ و ایمنی 
آن است. با او که یکی از کاربران محصوالت کیاست، 

گفتگویی داشتیم که می خوانید. 

 آقای صادقی، خوانندگان پیک اطلس عالقمند 
هستند درباه ی دنیای بازیگری و فعالیت های شما در 

این عرصه، بیش تر بدانند؟
سال های زیادی در تئاتر و صدا و سیما فعالیت داشتم. مدتی در 
ایران نبودم. بعد از بازگشت، در حدود چهل سریال ایفای نقش 
کردم. در حال حاضر هم به دلیل آنکه مضمون و محتوای اکثر 
فیلم نامه ها و ســریال ها تکراری است، کم کار شده ام و ترجیح 
می دهم در این سریال ها نقشی نداشته باشم. من معتقدم برای 
هر کاری دوره ای وجود دارد. به همین دلیل سعی می کنم در 
ســال یک یا دو فیلم بازی کنم. آخرین فیلمی هم که در آن 

نقش داشتم فیلم قهر و آشتی بود.

 در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟
کار اصلی من برنامه ریزی آموزشــی است. فعال مشغول انجام 
این کار هستم. در حال حاضر هم در حال خواندن چند سریال 
هســتم که در رابطه با آنها قرارداد دارم. یکی از این سریال ها 

درباره ی مسابقات اتومبیل رانی است.

 رابطه ی شما با  رانندگی خودرو چطور است ؟
 خیلی  خوب، بد رانندگی نمی کنم.

 معیارهای شما برای خرید خودرو چیست؟
فکر می کنم ظاهر و رنگ ماشین مهم ترین معیار برای انتخاب 
اســت. در مرحله ی دوم ایمنی و در مرحله ی سوم اداره کردن 

اتومبیل )گاز، ترمز و اتوماتیک بودن و...(.

 چگونه با محصوالت کیا آشنا شدید؟
شــبی از منزل خارج می شدم که ماشــینی توجه ام را به خود 
جلب کرد. وقتی خوب آن را برانداز کردم، پشت آن نوشته شده 
بود کیا اسپورتیج، به دلیل طراحی نو و بدیع آن تصمیم گرفتم 

آن را تهیه نمایم. 

 با توجه به این که کاربر این شــرکت هستید، 
نظرتان درباره ی برند کیا چیست؟

چون اغلب در سفر هستم، کم رانندگی می کنم. اما از رانندگی 
با این ماشــین در سطح شــهر راضی هســتم. این خودرو از 
محصوالت شرکت کیا، مهندسی بسیار ممتاز و درجه یکی 

دارد و از خصوصیات طراحی خوبی برخوردار است. 

 آیا تــا به حال بــا این خودرو 
تصادف کرده اید؟

در طول یک ســالی که بــا این خودرو 
رانندگی می کنم، اصال تصادف نکرده ام. 

البته ناگفته نماند که در این بین قوانین را هم رعایت می کنم. 
تنها مشــکلی که این خودرو دارد این است که وقتی با سرعت 

باال رانندگی می کنم، اصال متوجه نمی شوم. 

 نظرتان درباره ی خدمات پس از فروش شرکت 
اطلس خودرو چیست؟

معموال خدمات رسانی در ایران با مشکالتی روبه رو بوده است. 
از جمله این که ماشــین با کامیون به منــزل برده و بعد از آن 
نمره می شود و همچنین مراحل دیگر که بسیار وقت گیر است 
و باعث هدر رفتن وقت و انرژی می شــود. اگرچه نیاز چندانی 
 به خدمات نداشــتم ولی با این حال مشــاهده کرده ام شرکت 
اطلس خودرو این خدمات را به نحو احســن به مشتری ارائه 

می کند. بسیار از خدمات رسانی این شرکت راضی هستم.

 سخن آخر؟
مــن در ارتباط با اتومبیل به همــه ی خوانندگان پیک اطلس 
توصیه می کنــم در رانندگی و مراعات حال عابرین و ســایر 

رانندگان دقت کرده و کوشا باشند.
ما در کشور سبک رانندگی نامناسبی داریم. کشورهای کم تری 
را دیده ام که این گونه باشــند. اما در کشــور ما با وجود حضور 
پلیس، تخلفات زیادی انجام می شود. تلفات و خطرات هر سال 
افزایش می یابد. رانندگان باید به این نکته توجه داشته باشند 

که عابر پیاده حقی دارد.
نابسامانی در جریان ترافیک همه را عصبی می کند. مخصوصاً 
اتومبیل هایی که در بزرگراه ها بی احتیاطی می کنند. اگر همه 
به سهم خود احساس مسئولیت کنند و قدم بزرگی در این راه 

بردارند، قطعا ما شاهد حوادث نخواهیم بود.

افتتاح عامليت مجاز 422 شاهرود
                                                       قطب اطلس خودرو 

                                                                                   در مسير تهران - مشهد
عاملیت 422 شــاهرود 
یکــی از مراکز معتبر و 
از  با سابقه خدمات پس 
فروش در کشــور است 
که پس از اندوختــن تجربه در این 
زمینه به خانــواده اطلس خودرو نیز 
پیوسته است. آقای فرخ ترابی مدیر 
این عاملیــت، انگیزه خود از ورود به 
این مجموعه را اعتبار برند کیاموتورز 
در ایران ذکر میکند که با تاســیس 
محصوالت  کاربــران  نمایندگی  این 
این شرکت در محور تهران به مشهد 
و شهرستان شــاهرود نیز از حمایت 

اطلس خودرو برخوردار شده اند.
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شبكه اطلس همــكالم



دانــش دانــش
گردآوری:
مریم طبسي

کارشناس 
خدمات ویژه

واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، امسال نیز همچون سال های پیش، همراه مشتریان 
محترم در سفرهاي نوروزي و در تمامی نقاط ایران عزیز بود و امنیت را براي ایشان به ارمغان آورد. 

طرح امداد نوروز  سال92، از تاریخ بیست و نهم اسفند تا روز سیزدهم فروردین ماه ادامه داشت. 
این طرح، با برپایي 22 ایستگاه امداد ثابت و سیار و خدمات دهي در 35 عاملیت شیفت، در تعطیالت 
نوروز به اجرا درآمد. خدمات امداد سیار به صورت 24 ساعته و با حضور 45 امدادگر  در سراسر کشور 
ارائه شد. طرح امداد نوروز  سال92، از طریق رسانه هایی چون روزنامه ی همشهري، وب سایت اطلس 
خودرو، ارسال پیام کوتاه و توزیع نقشه به همراه جانمایي ایستگاه ها توسط عامالن مجاز اطالع رساني 
شد. گفتنی است این طرح با ارائه ی مشاورة فني به مشتریان، ارائه ی خدمات در عاملیت ها و امداد 
سیار در کوتاه ترین زمان، مشتریان خانواده ی اطلس خودرو را همراهی کرد و با کسب رضایت مندي 

و استقبال بي نظیر آنها به میزان 93درصد، به کار خود پایان داد.

واحد خدمات پس از فروش شــرکت اطلس خودرو، در پي اجراي شعار همیشگي »پشتیبان 
همچون خانواده«، امسال نیز شرایطي را برای همراه شدن با مشتریان به منظور ایجاد آمادگي 
براي ســفرهاي نوروزي فراهم کرد. طرح بازدید پیش از سفر، از دوازدهم تا هفدهم اسفندماه 
در تمامی عاملیت هاي مجاز شــرکت اطلس خودرو، همچون بازدیــد فني خودرو به صورت 
رایگان برگزار شد. همچنین این طرح، شامل تخفیفات ویژه ای از جمله 10درصد تخفیف روغن 
موتور و10 درصد تخفیف اجرت خدمات بود. گفتنی است بازخورد این طرح در میان مشتریان 
کیا بسیار خوب ارزیابی شــد و عاملیت های مجاز اطلس خودرو در سراسر، کشور با استقبال 

مشتریان روبه رو شدند. 

برگزاري جلسة توجیهي قبل از برگزاري طرحجلسة توجیهي قبل از طرح، عاملیت گوهر صنعت گیل)233( / رشت تجهیز و آماده سازي خودروهاي امداد به منظور طرح امداد نوروزيورودي عاملیت حسیني )112( / تهران 

مراجعة مشتري به ایستگاه امداد کرج، عاملیت معیني و زماني)121(مراجعة مشتریان، عاملیت احرار )321(  /   یزد

مراجعة مشتري به ایستگاه چالوس، کارشناسان شرکتخودروهاي پذیرش شده، عاملیت آرمنیانس)111(   /   تهران 

نظارت بر عملكرد امدادگران توسط کارشناس شرکت، چالوسورودي عاملیت محمدي طامه)114(  /   تهران 

مراجعة مشتري به ایستگاه امداد، عاملیت احرار)321( پذیرش خودرو، عاملیت سام خودروکار)611(   /   اهواز

عیب یابي خودرو توسط کارشناس شرکت، رشتپذیرش خودرو، عاملیت باژدان)571(  /   خرم آباد

امدادرساني به مشتري توسط کارشناس شرکت در مسیر شیراز اهوازتعمیر خودرو، عاملیت شجاعي)643(   /   شیراز

کارشناسان اعزامي شرکت اطلس خودروورودي عاملیت آرتین خودرو پرشین)109(  /   تهران

ارائة هدیه به مشتري توسط کارشناسان شرکت، اردبیل)گردنة حیران(مشاورة فني به مشتري، عاملیت دیبازر حسیني)104(   /   تهران بازدید از ایستگاه امداد شرکت آسان موتور طبق طرح مشترکمشاورة فني به مشتري، عاملیت معیني و زماني)121(   /   کرج  ایستگاه ثابت امداد چالوس، نمك آبرودکارواش خودرو، عاملیت بزرگ روشن)223(   /   بابل

استقبال بي نظير مشتریان 
از طرح امداد نوروزي 1392

بازدید قبل از سفر 
نـــــوروز 1392
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  کمي از فعالیت شغلیتان در اطلس خودرو بگویید؟
مونا امجد: »من در آذر ماه ســال 90، به لطف خدا، به خانواده ی اطلس خودرو وارد شــدم و تا 
این لحظه افتخار خدمت در واحد فروش را داشــته ام. حوزه ی فعالیت من، شــامل  پاسخگویي 
به مشــتریان، پرونده هاي ارجاعی و مرتبط با واحد CRM و دپارتمان فروش است. خوشبختانه 
به دلیل اشــتیاقي که در ارتقاء پست سازماني و وظایف محوله از خود نشان داده ام، مسئولیت 

کارشناس VIP نیز به فعالیت هایم اضافه گردیده است.«
سمانه محمد: »در محل شــو روم اطلس خــودرو مشغول به کار و اغلب پاسخگوي مشتریان 

حضوري شرکت هستم.«
هانیه مرادي:»از دي ماه 88 تا تیر 91، در واحد خدمات پس از فروش و در بخش خدمات ویژه با 
سمت کارشناس خدمات امداد، فعالیت نمودم و پس از آن از مرداد ماه 91 تا کنون در بخش امور 

عاملین مجاز با سمت کارشناس توسعه ی عاملین مجاز مشغول به فعالیت هستم.«
ســعیده ارسالني: »در بهمن ماه سال 1388 به عنوان مسئول دفتر در واحد خدمات پس از 
فروش مشغول به کار شدم و مدت یک سال و نیم در این سمت باقی ماندم. پس از بازگشت از 
مرخصي زایمان، به عنوان کارشــناس در واحد فني به همکاري با شرکت ادامه دادم و از اواخر 
سال گذشته  به موازات ماندن در این سمت به عنوان مسئول دفتر نیز به انجام وظیفه پرداختم.«

  با توجه به ماهیت کارتــان، چه راهی را برای غلبه بر دشــواري های آن 
برگزیده اید؟

سمانه محمد:» از نظر شخصیتی انساني پرانرژي هســتم؛ در زمان های بروز تنش هاي رواني 
در محیط پیرامونم، سعي مي کنم با تماس تلفني کوتاه با دخترم یا همسرم و یا هم صحبتي با 
همکارانم انرژي تحلیل رفته ام را جبران کنم و با درک شرایط مشتریان، در جهت تکریم ارباب 

رجوع تنش هاي احتمالي را کاهش دهم.«
هانیه مرادي:»در این خصوص سعي مي کنم از تجربیات همکاران با سابقه استفاده کرده و تفکر 

کار گروهی را سرلوحه ی کار خود قرار دهم.«
مونا امجد: »از آنجا که بیش ترین زمان ما در هر روز در شرکت سپری مي شود، نوع نگرش ما 
مي تواند تا حدي در حل مسائل پیرامون مثمر ثمر باشد. همواره بر این عقیده بوده و هستم که 
جامعه ی فعالیت اجتماعي خود را همچون فضاي کوچک خانواده ام بدانم. به طبع با صرف زمان، 

انرژي و حوصله  مي توان شرایط را به نحو احسن مدیریت نمود.«

سعیده ارسالني: »در سمتي که مشغول به انجام کار هستم، مي بایست با تعداد کثیری از افراد 
در واحد و سازمان با سمت ها و سالیق گوناگون همکاري و ارتباط داشته باشم. لذا در این خصوص 

سعی می کنم که براي بهره وري بیش تر، خود را با شرایط وفق دهم.«

  به نظر شما جنســیت در شرکت اطلس خودرو تأثیري در موفقیت و رشد 
شغلي افراد دارد؟

هانیه مرادي:»به نظر من جنسیت در موفقیت و رشد شغلي افراد اهمیت ندارد. بلکه صداقت، 
حس مسئولیت و وجدان کاري عوامل اصلی موفقیت در کار هستند. طي این چند سال گذشته 
در شــرکت اطلس خودرو دیده شده اســت که خانم ها و آقایان بسیاري در کارشان پیشرفت 

چشمگیري داشته اند.«
سمانه محمد:» امیدوارم شاهد روزی باشم که مدیران خانم در شرکت اطلس خودرو بیش از 

این افزایش یابد.« 
مونا امجد:»پاسخ به این سئوال به دو جنبه ی  شخصي و اجتماعي  برمي گردد. از نظر شخص من 
جنسیت نباید و نمي تواند تاثیري در ارتقاء و شغل افراد داشته باشد. کما این که در حوزه ی داخلي 
شرکت هم همکاران خانمي وجود دارند که گام هاي موفقي را در فعالیت هاي اجتماعي خود برتر 

از سایرین برداشته و همواره زندگي موفقي داشته اند.« 
سعیده ارسالني: »در برخي از واحدها همانند واحدي که در آن مشغول به فعالیت هستم، به 

دلیل ماهیت شغلي و فني آن جنسیت نقش مهمي در پیشرفت شغلي دارد.«

  آیا مســئولیت هاي ناشي از تأهل و به طبع اداره ی خانواده برایتان چالش و 
محدودیتي ایجاد نکرده است؟

سمانه محمد:»هیچ وقت محدودیتي در مورد کارم نداشته ام. همسرم همواره پشتیبان و مشوقم 
بوده و همراهي او باعث شده تا کم تر متوجه سه شغله بودنم بشوم. البته جا دارد از مادر مهربانم 
هم تشکرکنم. چرا که در زمان نبودنم تمام مسئولیت دخترم را به دوش مي کشد و جاي خالیم 

را برایش پرمي کند.«
مونا امجد:»خیر، خوشبختانه به دلیل حضور دلگرم کننده ی همسرم و همکاري صمیمانه اي که 
همواره از او دیده ام و همچنین  حضور خانواده ام، این گونه محدودیت ها براي من  به حداقل رسیده 
است. قابل تقدیر است همکاری مدیران مجموعه نیز میزان این دلگرمي را مضاعف نموده است.« 

گپي با مادران جوان 
اطلـس خــودرو

هانیه مرادي:»قطعاً کار کــردن و اداره  کردن خانواده توأم با هم برای هر 
کسی محدودیت ها و چالش هایي را ایجاد مي کند. کسی که به کار عالقه و 
اشــتیاق داشته باشد می تواند میان اداره کردن خانواده و انجام کار بیرون از 
خانه تعادل برقرار سازد و بدین ترتیب هر دو وظیفه را به نحو احسن انجام 

دهد.«
سعیده ارسالني:»تا حدي بله، مخصوصاً پس از تولد دخترم. چون اصوالً 
مسئولیت زنان و مردان پس از تولد فرزندان، از قبل بیش تر و هماهنگ کردن 
امور کمي ســخت تر مي شود. اما با وجود این تا کنون نه تنها سعي کرده ام 
نقصی در انجام امور مربوط به شرکت ایجاد نشود بلکه تالش کرده ام در انجام 

وظایفم نسبت به دختر و همسرم هم کوتاهی نکنم.«

  چگونه بین انجام وظایف کاري و مســئولیت هاي مادري 
تعادل برقرار مي کنید؟

سمانه محمد:»سعي مي کنم در بدو ورود به خانه تمام توجهم را معطوف 
دخترم کنم. با هم بازي کنیم، صحبت کنیم، به گردش برویم ... من واقعاً از 
بودن در کنار خانواده ي سه نفره یمان احساس خوشبختي و رضایت مي کنم 
و به تمام دوستان متأهلم پیشنهاد مي کنم احساس مادري را تجربه کنند.«

مونا امجد:»شاید مطالعاتم در زمینه هاي مختلف، توانسته باشد مرا در برداشتن گام هاي موثري 
یاري نماید. آموخته ام تا با به کارگیري مدیریتي صحیح در تقسیم زمان، برنامه ریزي شایسته و 

تقسیم مسئولیت به موقع،  تعادل مورد نظر را به دست آورم.« 
هانیه مرادي:»باید سعي کرد وظایف و مسئولیت هاي مربوط به هر کدام را در زمان هاي مختص 

به خود و با برنامه ریزي صحیح انجام داد تا  بی نظمی مشغله ی فکري ایجاد نکند.«
سعیده ارسالني:»به عقیده ی من براي هر خانمي همسر، فرزند و زندگي مشترک او از درجه ی 
اول اهمیت برخوردار است و چیزهای دیگر در درجه ی بعدی قرار دارد. تا آنجا که بتوانم سعي 
می کنم مشــکالت کار را به منزل منتقل نکنم و وقتي وارد خانه مي شوم دوست دارم از لحظه 
لحظه ی بودن با فرزند و همسرم لذت ببرم؛ چون شاید در طول شبانه روز فقط 5 یا 6 ساعت در 
کنار آنها باشم. ولي از آنجا که کار کردن من بر زندگي آینده و فرزندم بسیار اثرگذار است، پس 

باید با کمي حوصله و تدبیر میان آنها هماهنگي ایجاد نمود.«

  شرکت چه تسهیالتی را برای پیشرفت شغلی شما در نظر گرفته است ؟
سمانه محمد:»برگزاري دوره هاي آموزشي به خصوص دوره های آموزشی زبان انگلیسي که دقیقاً 
پس از پایان ساعت کاري تشکیل مي گردد، قطعاً در ارتقاء سطح دانش کارکنان مؤثر خواهد بود.«

هانیه مرادي:»برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشــي از جمله تسهیالتي است که شرکت در 
نظر گرفته است.«

سعیده ارسالني:»ادامه ی برخي از کالس هاي آموزشي که تا کنون برگزار شده و البته برقراری 
کالس های دیگری که برگزاری آنها امکان پذیر است.«

 انتظار شما از محیط کارتان چیست و چه  صحبتي با مسئولین سازمان دارید؟

سعیده ارسالني:»انتظار من از محیط کارم، ایجاد آرامش فکري و به همراه آن درک متقابل افراد 
از یکدیگر است. در آخر ضمن تشکر از  فرصتي که در اختیارم قرار داده شده و همکاري هایي که 
شرکت تا کنون با اینجانب، با توجه به شرایط خاصي که داشتم، مبذول داشته است، از مسئولین 
سازمان درخواست می کنم با توجه به شرایط و امکانات موجود در شرکت، در صورت امکان در 

خصوص فراهم آوردن مهد کودک جهت نگهداري کودکان اقداماتی صورت بگیرد.«
ســمانه محمد: »من شخصاً عاشق کار در محیطي پویا و در کنار همکاران همدل و با روحیه 
هستم. با امید به رسیدن به جایگاهي که بتوانم تمام قابلیت هاي خود را بروز دهم، تمام تالشم را 
در جهت اهداف شرکت و انجام مسئولیت محوله به بهترین نحو معطوف مي کنم. چرا که عضوي 

از خانواده ي بزرگ اطلس خودرو هستم.«
هانیه مرادي: »انتظار من از محیط کار، میحطي آرام و امن است. در پایان ضمن تقدیر و تشکر 
از تمامي مسئولین درخواست من به عنوان یک مادر شاغل که بیش ترین زمان را در محیط کار 
ســپري مي کند، این است که اگر برایشان امکان پذیر است محیطي امن براي فرزندانمان ایجاد 
کنند. برای مثال با عقد قرارداد با یک مهدکودک این امکان فراهم آید تا با فراغ خاطر بیش تري 
از جانب فرزندانمان در طول ســاعت کاري به وظایف خود رســیدگي کنیم. در آخر از مدیران 

زحمتکش این سازمان صمیمانه تشکر مي نمایم.«
مونا امجد: » این که شــرکت مشوق کارکنان است و از هر گونه فرصتي در جهت ارتقاء سطح 
 ، KCA  علمي کارکنان استقبال مي کند. به طور مثال دوره های آموزشی زبان انگلیسی، دوره هاي
برگزاري دوره ها و کارگاه هاي آموزشي و ... بیانگر این است که شرکت در ارائه ی تسهیالت دستي 
فراخ داشته است. باید اذعان کنم درک متقابلي که مسئولین شرکت از خود نشان داده اند، بهترین 
انگیزه ی من، براي پیشرفت شغلي ام بوده و هست، چرا که مطمئن هستم در هر شرایطي حمایت 
مي شوم. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگویم بیش از 80% درصد انتظاراتي که از محیط کارم 

دارم، خوشبختانه برآورده شده است.«

فعالیت اجتماعي زنان و تأثیر آنها در جامعه 
همواره یکي از مباحــث مورد توجه بوده 
است. در جوامع سنتي مانند ایران که زنان 
در خانواده نقش موثر و محوري دارند، به 
مراتب چالش هاي بیش تري نیز بر سر راه 
ایشان قرار دارد. به مناسبت والدت حضرت 
فاطمــه)س( و روز زن گفتگویي با مادران 
جواني داشتیم که در زمینه ی شغلي خود 

در اطلس خودرو هم موفق ظاهر شده اند:
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2354112 )0441(512ارومیهجمال احمدی شیخ سرمست2
ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مرکز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی سایپا )شاکری( 

پالک 563 - کدپستي 5714147187

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

کد پستي  1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشیار - پالک 14 - کد پستي 346792593198777777 )026(  121کرجمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزي5
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگري)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خیابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالک 9 - کد پستي 1389796711

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز)دولت( - پالک 135 - کد پستي 61959916494-22763992 )021(101تهرانامیر حسین محسنیان6

44404664 )021(103تهرانشرکت بالیران7
تهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - 35 متري شهید مخبري - جنب آتش نشاني - پالک 7 

کد پستي  1476785491

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

کد پستي 1631693411

66928821 )021(105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی9
تهران - میدان جمهوري - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303  

کد پستي 1318883444

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

کد پستي 1564915587

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

پالک 317 - کدپستي 1665844144

تهران - خیابان مطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پالک79 - کد پستي 884037231567719641 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس12

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

کد پستي 1676743713

66510280  )021(114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوري - خیابان شهید تیموري - پالک257و259 

کد پستي 1451784797

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

پالک 422 - کد پستي 1733913951

7528811 )0511(422مشهدعلیرضا سیاسی16
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامري و دانیال - پالک1082 - کد پستي  66164813545-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین17

5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار18
اهواز - اتوبان آیت ا... بهبهاني - بعد از میدان جمهوري - پالک  957 

کد پستي 6198693569 

زنجان - کمربندي جنوبي ) خیام ( - جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانیان19

2226108 )0273(442شاهرودفرخ ترابی20
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابري 

کد پستي 3616798411

شیراز - خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي - کد پستي 22228977135836495 )0711( 643شیرازسید سامان شجاعي 21

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستي 43416763317-2292553 )0281(251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستي 88053733716196714 )0251(331قماسماعیل آخوندي خضرآباد23

24
جاوید امیري-  یوسف امیري 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي  4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللي25

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروي دخانیات- کد پستي 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گیل26

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلي - کد پستي 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل27

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستي 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان28

ساري - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستي 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی29

بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستي 32520204731659439 )0111(  223بابلشرکت بزرگ روشن 30

آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود - کد پستي 4615989475 3481111 )0121( 224آملسید مجتبي موسوي31

2247106 )0861(371اراکمصطفي شاپوري32
اراک - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوري- پالک  

74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 46571789949-2248041 )0851(341مالیرحبیب اله فرهادی فر33

2654436 )0811(342همدانعلیزاده34
همدان-خیابان 17  شهریور – نرسیده به پل هوایي – روبروي گاراژ الوند- کد پستي: 

6513684697

یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون- کد پستي 58916713395-8254024 )0351( 321یزدشرکت احرار یزد35

یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان - کد پستي 62653898918617167 )0351(322یزداحمد قناد باشي36

1392/02/01
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