


در دنیای تجارت، مناســبت های مهم، برای برندهای متعهد، بهانه ای 
است برای تجدید پیمان با مشتریان وفادار خود و نیز افزودن بر شمار 

آنها با ورود اعضای جدید. 
کیاموتورز نیز از جمله برندهایی است که همراه مردم در سرتاسر دنیا، 
در مناســبت های مهم از تحویل سال نو گرفته تا شروع جام جهانی، 
حضور دارد تا حمایت خــود را نه فقط در تعهدات اجتماعی ملی در 

سطح کشورها، بلکه در مورد وظایف جهان شمول نیز نشان دهد.
فرارســیدن ســال نوی میالدی یکی از مهم ترین آنهاست؛ اتفاقی که 
مخاطب آن تنها مردم یک کشــور یا قشــری خاص و یا مشــتریان 
کیاموتورز نیستند، بلکه بسیاری از مردم در سراسر جهان متوجه این 

رویداد بزرگ و باشکوه هستند.
کیاموتورز، این کمپانی مطرح در صنعت خودروسازی جهان، امسال نیز 
چون سال های گذشته در آستانه ی این عید گرامی، با مردم همراهی 
می کند و بر اساس تعهدات اجتماعی اش به عنوان برند مسئول جهت 
مشارکت در شادی و سرور مردم در تحول و نو شدن، به مخاطبان خود 

در سراسر دنیا نوید رشد و تغییر را می دهد. 
تحولی که نه فقط در طراحی مدل های جدید و افزایش تنوع محصوالت 
روی خواهد داد، بلکه در همه ی فعالیت های این شرکت اعم از تعهدات 
اجتماعی، حمایت های ورزشی و توجهات زیرساختی به چشم خواهد 
خورد؛ چرا که این شــرکت همیشــه در نحوه ی ارائه ی محصوالت و 
خدمات خود، ثابت کرده که بر اســاس برنامه های توسعه ای دقیق و 
زمان بندی شده پیش رفته است و ورود به سال جدید یکی از مهم ترین 

مناسبت ها برای مشخص کردن چشم اندازهای جدید است.
اطلس خودرو نیز، هم نوا با کیاموتورز، تحویل سال نوی جدید میالدی 
را به همه ی هموطنان مســیحی تبریک می گوید؛ امیدواریم بتوانیم 
هم قدم با هر تحولی در عرصه ی جهانی، بهانه ای برای رشــد و تحول 
سازمانی در خودمان داشته باشیم، تا بتوانیم لبخند رضایت و شادی را 
بر لبان یکایک اعضای خانواده ی اطلس، از هر آیین و مسلکی، بنشانیم.
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دوره ی آموزشي روابط عمومي در اطلس خودرو
بیست و یکم آذر ماه امسال، دوره ی آموزشي روابط عمومي با حضور جمعي از دانشجویان رشته ی 
روابط عمومي و استادان دانشگاه علميـ  کاربردي تهران برگزار شد. هدف از این دوره که در محل 
سالن همایش هاي شرکت آسان موتور تشکیل شد، آشنایي بیشتر دانشجویان با دانش کاربردي 
رشــته ی روابط عمومي در ســازمان هاي بزرگ و پیشــرو در این حوزه بود. مباحثي که در این 
دوره توســط آتوسا کیازر، سرپرست روابط عمومي اطلس خودرو، ارائه شد شامل معرفي شرکت 
اطلس خودرو و جایگاه روابط عمومي در این شرکت، سطوح ارتباطي روابط عمومي، اطالع رساني 
عمومي و ارتباط با رسانه ها، خبر نامه ی داخلي، روش هاي خبر رساني سازماني، برگزاري رویدادهاي 

سازماني و کاربرد ابزارهاي الکترونیک و فضاي مجازي در روابط عمومي بود. 
این برنامه ی آموزشــي با جلسه ی پرسش و پاسخ به پایان رسید. این دوره براي نخستین بار در 

سطح گروه خودرویي برگزار شد.

  سیستم مدیریت فرآیند آموزش مبتني بر استاندارد 10015
اطلس خودرو، به عنوان یکي از شــرکت هاي فعال و پیشــرو در گروه GBG، اقدام به استقرار 
و بهره برداري از نرم افزار مدیریت آموزش و ســامانه ی فراگیران ایده نموده است. از مهم ترین 
قابلیت هاي این نرم افزار، می توان به امکان پیاده ســازي کامل استاندارد آموزشي 10015 در 
ســطح سازمان و پوشش نیاز واحدهاي آموزش در خصوص شبکه ی عاملیت هاي مجاز اشاره 
کرد. به طوري که واحدهاي آموزش با این قابلیت مي توانند فرآیند نیازسنجي، برنامه ریزي و 
برگزاري دوره هاي آموزشي، ارزیابي پایان دوره و نیز فرآیند اثربخشي آموزش را از طریق این 
نرم افزار به طور کامل مدیریت نمایند. کلیه ی کارکنان و هم چنین مجموعه عاملیت هاي مجاز 
شــرکت اطلس خودرو، با بهره مندی از سامانه ی فراگیران، مي توانند عمکلرد آموزشي خود را 
در محیط تحت وب این نرم افزار مشــاهده نموده و درخواست هاي آموزشي خود را به اطالع 
شــرکت برسانند. با اســتقرار این نرم افزار، ضمن تمرکز بانک هاي اطالعاتي، امکان مدیریت 
دقیق درخواست هاي آموزشي کارکنان فراهم می شود. هم چنین این نرم افزار به عنوان ابزاري 
در اختیار واحدهاي آموزش، اســتانداردهای آموزشی شرکت را به طور کامل پوشش داده و 

آن را مکانیزه می کند.

سامانه پذیرش پورتابل و سیكل نرم افزاري خدمات امدادي  
شرکت اطلس خودرو، در راستای احترام به حقوق مشتریان، رفاه حال آن ها و هم چنین کاهش 
زمان انتظار مشتري جهت  ثبت  نرم افزاري پذیرش، سیستم پذیرش پورتابل تعمیرگاه از طریق 
تبلت را راه اندازي نموده اســت.. یکی از اهداف اصلی ارائه ی این سیستم به عاملیت ها، ارائه ی 
دقیق تر بهای اجرت ها و قطعات به مشتري در لحظه ی پذیرش است. این ابزار، تحت سیستم 

عامل اندروید تولید و جهت استفاده ی عاملیت ها ارائه شده است. 
 هم چنین در راســتای مکانیزه شدن فرآیند ثبت و ارائه ی خدمات امداد به مشتریان، سیستم 
مکانیزه ی خدمات امداد مشــتریان در حوزه ی نرم افزاری خدمات پس از فروش راه اندازي شده 
است. با این سیستم، نظارت دقیق تر دفتر مرکزي بر این فرآیند و دقت بیشتر در محاسبات ریالي 

پذیرش هاي امداد، امکان پذیر شده است.   
شــایان ذکر است طی گذشت مدت سه ماه از راه اندازي و استقرار این سیستم، مجموعا 460 

درخواست امداد در شبکه ی عاملیت هاي مجاز شرکت اطلس خودرو به ثبت رسیده است.

از سوی مجله Dealer Magazine Car؛ 
 Best Manufacturer Used Car کیاموتورز عنوان
Scheme award را از آن خود کرد 

طرح خودروهای دست دوم کیا )Used Car( که در این حوزه به عنوان شرکت پیشرو محسوب 
 می شود، توسط مجله ی Car Dealer در لندن مورد تقدیر قرار گرفت.

این مجله، طرح شرکت کیاموتورز را که به خوبی برنامه ریزی شده است، در صدر فهرست خود 
قرار داد. در این طرح، خودروهای کیا با مدت زمان تولید کمتر از 18 ماه و نیز کارکردی کمتر 
از 28,800 کیلومتر، جای می گیرند. در این برنامه ی کیاموتورز، مدت ضمانت خودروهای دست 
دوم مانند خودروهای جدید است. این بدان معنی است که شما می توانید مدل های کیا را با یک 
گارانتی کامل هفت ساله یا 160 هزار کیلومتری بخرید. گروه داوری این نشریه جسارت کیا را در 
اطمینان به محصوالت دست دوم خود، ستود. اطمینانی که فراتر از ضمانت هفت ساله ی معمول 
است. داوران ســطح اولیه، ضمانت را همراه با ارائه ی امدادهای کنار جاده ای یک ساله، پوشش 

MOT در سال نخست و یک برنامه ی تعویض 60 روزه مد نظر قرار داده اند.

جیمز بچلر، سردبیر Car Dealer، گفت:»این یک نبرد تنگا تنگ است و جزئیات زیادی دارد که 
برخی از آنها بسیار مهم هستند. برنامه ی خودروهای دست دوم کیا، یک سیاست تعویض 60 روزه 
دارد که نشانگر اهمیت فوق العاده ای است که این شرکت برای مشتریانش قائل می شود. داوران 

این رقابت بر این باورند که تیم کیاموتورز الیق دریافت این جایزه است.«
 دیوید مک کالســکی، مدیر بازاریابی فروش خودروهای دســت دوم ملی کیا، گفت:»جایزه ی 
Car Dealer به رسمیت شناختن آن چیزی است که ما همیشه اعتقاد داشته ایم بهترین برنامه ی 

 Car سازنده در رابطه با خودروهای دست دوم در بازار است. و این ادعایی است که توسط مجله ی
Dealer به اثبات رسیده است و ما از این بابت خشنود و مفتخر هستیم.«

با شرکت در مسابقه ی آنالین طراحی؛ 
چهره ی کیا Koup خود را تغییر دهید 

تصــور کنید در حال لذت بــردن از رانندگی با خودروی ســراتو کــوپ توربوی خود در 
خیابان های شــهرتان هســتید؛ شــما می توانید با بهره گیری از تازه ترین فناوری مدلینگ 
ســه بعدی و اپلیکیشــن Koup Kustoms ظاهر آن را تغییر داده و بر لذت رانندگی خود 

بیافزایید. 
در یک بازی آنالین در فضای مجازی mod-shop، شــما از یک سو می توانید با ابزارهای 
موجود در اختیارتان خودروی مورد عالقه یتان را بسازید و از سوی دیگر شانس برنده شدن 

در مسابقه ی جذاب کیا و دریافت عنوان Garage Hero را نیز داشته باشید. 
شرکت کنندگان می توانند در رقابت با سایر طراحان، هم از جوایز ویژه ای برخوردار شوند و 

هم یکی از آنها عنوان Hero مسابقات را به خود اختصاص دهد. 
جایزه ی ویژه ی این مســابقه یک خودروی کیا سراتو کوپ توربو 2014 است، اما عالوه بر 
آن به صورت هفتگی جوایزی نظیر کنســول های بازی پلی استیشن، Xbox، امکان استفاده 
از خودروهای کارتینگ و هم چنین بازی پینت بال به همراه دوســتان، آموزش رانندگی با 

خودروهای اسپرت و تکنیک های ویژه ی آن و... در نظر گرفته شده است. 
حتی بازی کنان این بازی ها می توانند با کســب امتیاز، آیتم های بیشــتری را برای طراحی 

خودروی خود در مسابقه ی آنالین طراحی باز کنند. 

در آغــاز، تنها باید به یکی از گاراژهای آنالین بروید و با ابزارهای در اختیارتان، به طراحی 
خودروی کیای خود بپردازید. در این بخش، شــما ابزارهای زیادی نظیر اســپویلر، ســپر، 
برچســب های طراحی، سیســتم اگزوز و چراغ هــا و ... در اختیار دارید. شــما می توانید 
طراحی هــای خود را در معرض دیــد دیگران نیز قرار دهید و در صــورت توانایی نحوه ی 

طراحی خودرو را به دیگران هم بیاموزید تا امتیاز بیشتری کسب کنید. 

سیستم اتوماسیون حضور و غیاب و تغذیه 
در شرکت اطلس خودرو

گروه GBG، در راســتای  بهبود  سیستم مدیریت تردد قبلي و پوشش فرآیندهاي مشترك در 
هولدینگ  اقتصادي  گرامي )GBG( و نیز اســتفاده از تکنولوژی جدید و تحت وب، از سیستم 

اتوماسیون حضور و غیاب و اتوماسیون تغذیه ی کسرا استفاده نموده است. 
نخستین اولویت واحد مدیریت سیستم های اطالعاتی در استقرار سیستم جدید، کاهش زمان 
انجام محاســبات و نهایي شــدن کارکرد ماهانه ی کارکنان به حداکثر سه روز کاري و به طبع 
پیشــگیري از هر گونه تاخیر در انجام محاســبات حقوق و دســتمزد ناشي از نواقص و ضعف 
سیســتم هاي نرم افزاري بوده است. با راه اندازی سیســتم  اتوماسیون حضور و غیاب کسرا در 
حوزه ی سیستم های اداری و پرسنلی، امکانات متعددي در اختیار کارکنان شرکت و واحدهاي 

اداري و انتظامات گذاشته می شود که مهم ترین آنها عبارت اند از:
- امکان ثبت و جمع آوري اطالعات کارکنان به طور آنالین از سراسر شرکت هاي گروه

- صرفه جویي اقتصادي ناشــي از جمع آوري سخت افزارهاي کارت ساعت مازاد جهت مدیریت 
تردد کارکنان مهمان در شرکت هاي مختلف گروه 

- امــکان نظارت دقیق تر واحد انتظامات به ترددهای پرســنلی و اطالع از وضعیت مجوزهاي 
ساعتي کارکنان و هم چنین اطمینان از صحت ثبت اثر انگشت کارکنان

- امکان تعریف قوانین متنوع واحدهاي اداري و پوشش همه ی قوانین و مقررات پرسنلي جاري 
در سطح شرکت هاي خودرویي

- مکانیزه شــدن کامل گردش کار و ساختار اخذ مجوزهاي تردد، مرخصی، ماموریت، حضور 
ایام تعطیل و ...

- امکان تعریف گردش کارهاي مختلف بر حســب نیاز واحدهاي اجرایي سازمان در خصوص 
مدیریت درخواست هاي کارکنان 

- مدیریت شــیفت کارکنان واحد انتظامات و امکان چرخش و ثبت شیفت هاي متنوع و تاثیر 
مستقیم در افزایش دقت محاسبات کارکرد کارکنان و مکانیزه شدن این ابزار به جهت 

بهره وري بیشتر واحدهاي اداري در محاسبات ماهانه ی همکاران انتظامات

- امکان مشاهده و پیگیري روند درخواست ها، مشاهده ی کاردکس و مانده ی مرخصي، میزان 
اضافه کار مجاز و غیرمجاز، کسر کار و قابلیت هاي متنوع دیگر.

عالوه بر این موارد و در راستای هوشمندسازی سیستم های موجود، به جهت کاربردي تر شدن 
کارت هاي شناسایي کارکنان اطلس خودرو و امکان استفاده ی عملیاتي از این کارت ها، نسخه ی 

بارکد فعلي به کارت هاي مایفر RFID تغییر یافته است. 
از دیگر تغییرات صورت گرفته در سیستم اداری و پرسنلی اطلس خودرو، با به کار گیری اتوماسیون 
تغذیه و ســامانه ی نرم افزاری تحت وب با قابلیت مدیریت رستوران های شرکت، مدیریت تهیه 
و توزیع غذا به شــکل کامال مکانیزه در گروه GBG امکان پذیر شــده اســت. با استفاده از این 
سیستم، به واحد اداري امکان مدیریت و تعیین وعده هاي غذایي، قیمت، اعالم منو به کارکنان، 
امکان رزرو غذا قبل از مراجعه به سالن غذاخوري و دریافت گزارش هاي متنوع و کاربردي داده 
خواهد شد. تعریف انواع برنامه های غذایی به صورت انفرادی و یا مجموعه ای )سوپ، غذا، دسر، 
نوشــیدنی( شــارژ اعتبار ریالی برای کارکنان به صورت روزانه یا ماهانه و رزرو یا دریافت غذا 

براساس اعتبار تعیین شده، از دیگر قابلیت های این سیستم است.
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



 اهمیت سبک نوشتاری وب سایت 
در برندسازی

مرضیــه کثیري، مدیر بازاریابــی اطلس خودرو، در خصوص 
ضرورت به روز رســانی وب ســایت اطلس خودرو، با اشاره به 
این که عصر بازاریابی در حال تغییر است، گفت:»محصوالت، 
خدمات، فروشندگان، فروشگاه ها، مدیران، شرکت ها همگی 
در دنیــای اینترنت حضور خــود را جدی تر دنبال می کنند 
و اکنــون در جســت  وجوی جای مطمئنــی در موتورهای 

جست وجوگر هستند.«
وی تاکید کرد:»اگر چه در گذشته تبلیغات و روابط عمومی، 
نقش بســیار مهمی در ارتقاء برند شــرکت ها داشت، اما در 
دهه ی اخیر این موتورهای جست وجوگر هستند که ارزش نام 
تجاری شرکت ها را در رتبه بندی صفحات خود به مشتریان 
اعالم می کنند. باید بپذیریم که بازاریابی الکترونیکی، فضایی 
بسیار متفاوت با شیوه های بازاریابی سنتی دارد و در این بازار 

راه های رسیدن به مشتری بسیار پرپیچ و خم است.«
کثیری تصریح کرد:»گذشتن از کنار صدها وب سایت قدیمی و 
رسیدن به جایگاه نخست صفحات جست وجوگرها در دنیای 
مرموز موتورها، کاری بس دشــوار است اما شیوه های نوین 
بازاریابی اینترنتی می توانند حرکت در این مســیر نامطمئن 
را تا حدود زیادی ســهولت بخشــند. البته به شــرط آن که 
مهارت های الزم در طراحی پوسته های کاربردی وب سایت ها 
با تکنیک های نوین بازاریابی مجازی همراه باشد و در جهت 

ارتقاء جایگاه وب ســایت ها در میان موتورهای جست وجوگر 
حرکت کند.« مدیر بازاریابــی اطلس خودرو افزود:»امروزه با 
گســترش ســازمان های الکترونیک و تغییر نگرش مدیران 
ارشدشــان و همین طور گرایش روزافزون مصرف کنندگان 
 بــه اســتفاده از اینترنت و خریــد از طریق فروشــگاه های 
آنالین، لــزوم به کار گیــری روش های بهینــه ی بازاریابی 
الکترونیکی بیش از پیش احســاس می شود و توجه مدیران 
شــرکت ها را در تدوین یک نظام بازاریابی اینترنتی هدفمند 
می طلبد. پس شکی نیست که شرکت های خدمات وب سایت 
باید در ایجاد تحول در نظــام بازاریابی الکترونیکی گام های 
عظیمی بردارند و در تســهیل فرآیند خریــد راحت، برای 

مشتری اقدامات اساسی صورت دهند.«

 برندسازی وب سایت اطلس خودرو 
مرضیــه کثیــری، در ادامه بــه پنج گام مهم در راســتای 
برندسازی وب سایت اطلس خودرو اشاره کرد و گفت:»تدوین 
هدف مشخص، تعریف ســبک نگارشی معین، انطباق قالب 
وب سایت با محتوا، استفاده از رنگ های ثابت و هم چنین آغاز 
تبلیغات در راستای برندسازی به عنوان برنامه ی آتی شرکت 

جزء برنامه های اطلس خودرو است.«
وی افزود:»برای تدوین هدف مشخص، در ابتدا یک چشم انداز 
کاماًل روشن از وب سایت جدید اطلس خودرو مشخص شد تا 
از طریق آن بتوانیم ارتباطات اثربخشی را با بازدیدکنندگان 
برقرار نماییم؛ در قدم بعدی تعریف ســبک نگارشی معین را 
مدنظر قرار دادیم؛ چرا که بسیاری از بررسی ها نشان داده اند 
بخش نوشتاری وب ســایت ها یکی از مولفه های اصلی است 
کــه بازدیدکنندگان در ارزیابی کیفیت جامع وب ســایت ها 
مدنظر قرار می دهند. اگر می خواهید در برندسازی وب سایت 
گام های عظیمی بردارید، باید در سبک نوشتاری وب سایت 
خود ثابت قدم باشید. سبک نوشتاری شما باید آنچنان اثرگذار 
و ثابت باشــد که بیننده در تشخیص هر عبارتی از آن در هر 

جا به راحتی به اثر وب ســایت شما در آنجا پی ببرد. در این 
راســتا می بایســت به لحن و پیام یکپارچه ی برند نیز توجه 
شود؛ در شــرکت اطلس خودرو، برای این یکپارچگی از برند 
کیا و وب سایت شرکت کیا موتورز استفاده شد.« کثیری، در 
خصوص انطباق قالب وب سایت با محتوا نیز با اشاره به این که 
قالب وب سایت باید با محتوای مطالب هم خوانی داشته باشد، 
گفت:»در این خصوص، در آغاز، ویژگی های اصلی مخاطبان 
هدف شناسایی شد تا در طراحی وب سایت، عالوه بر توجه به 
زیبایی، قالب های مناســب با حرفه و مخاطبان به کار گرفته 

شود.« 
وی در نهایت به استفاده از رنگ های ثابت در وب سایت اشاره 
کرد و گفت:» در آیکون ها، لوگو، فاویکون و دیگر بخش های 
اصلی وب ســایت، از رنگ های استاندارد و مجاز کیا استفاده 
شد. در نسخه ی جدید وب سایت اطلس خودرو، رنگ سفید به 
عنوان رنگ پس زمینه و رنگ های قرمز و خاکســتری کیا در 

سایر محل ها به کار گرفته شد.« 

 برنامه های آتی برای 
ترویج وب سایت و برندسازی 

مرضیه کثیری، در ادامه خاطر نشــان کرد: »اگر برندسازی 
آســان بود، شــرکت های بزرگ در سرتاســر جهان حاضر 
نمی شدند میلیاردها دالر صرف هزینه های تبلیغاتی ساالنه ی 
خــود کنند. اگرچه ســاختن یک برند بــزرگ بدون صرف 
هزینه هــای تبلیغاتی امکان پذیر اســت، اما تالش در جهت 
ترویج نام وب ســایت از طریق تبلیغات اثربخش می تواند در 
جهت تحقق این هدف مسیر سریع  و راحت تری را پیش روی 

شما قرار دهد. 
ما در آغاز کار وب ســایت و چند ماه نخســت راه اندازی آن، 
بــه امر تبلیغات خواهیم پرداخت و بعد از آن با ارتقاء محتوا 
 و به کارگیری روش هــای ارزان به ترویج وب ســایت ادامه 

خواهیم داد.«

رونمایی از وب سایت جدید اطلس خودرو  
همگام با مسیر جهانی کیا موتورز

وب ســایت جدید اطلس خودرو، هم زمان با ششــمين سالگرد تأسيس شــركت، رونمایي شد. این 
وب سایت كه استاندارد های روز كياموتورز در دنيا را بازتاب می دهد، گام مهمی در راستای اهداف 
اطلس خودرو برای توجه به مقتضيات برندسازی است. وب سایت جدید اطلس خودرو، این شركت 

را به لحاظ جایگاه هم تراز موفق ترین نمایندگی های كياموتورز، در دنيا ی مجازی نيز به رخ می كشد.
مرضيه كثيری، مدیر بازاریابی اطلس خودرو، در خصوص این حركت به اهميت برندسازی در راستای 
حضور موثر در دنيای مدرن تجارت اشاره و آتوسا كيازر، سرپرست روابط عمومی، به ضرورت برقراري 

ارتباط موثر با كاربران وب سایت تأكيد می كند.

تدوین هدف مشخص، تعریف 
سبک نگارشی معین، انطباق قالب 

وب سایت با محتوا، استفاده از 
رنگ های ثابت و هم چنین آغاز 

تبلیغات در راستای برندسازی به 
عنوان برنامه ی آتی شرکت جزء 

برنامه های اطلس خودرو است

 برقراري ارتباط موثر با کاربران وب سایت

آتوســا کیازر، سرپرســت روابط عمومــی اطلس خودرو، در 
خصوص انگیزه های اصلی این شــرکت برای به روز رســانی 
این وب ســایت، به نقش کلیدي دنیــاي مجازي و اینترنت 
در پیشــرفت و تکامــل هــر کســب و کار اشــاره کرد و 
گفت:»اطلس خودرو نیز با ارزش گذاري به این مقوله، همواره 
در این زمینه پیشرو و خالق بوده است. در این راستا، پروژه ی 
وب سایت جدید اطلس خودرو، سال گذشته با چندین رویکرد 
تعریف شد؛ از مهم ترین اهداف این پروژه، می توان به برقراري 
ارتباط موثر با کاربران این وب سایت و سهولت دسترسي به 
اطالعات مفید و کابردي توســط ایشان، ایجاد یکپارچگي با 
وب سایت مرجع کیاموتورز و پیاده سازي استانداردهاي آن که 
هر چند سال یک بار توسط این کمپاني به روز رساني مي شود، 

اشاره کرد.«
وی ادامه داد:»مدیران ارشــد اطلس خودرو اهمیت ویژه اي 
براي تقویت و بهبــود ابزارهاي ارتباطي این شــرکت قائل 
هســتند و در همین راستا این شرکت در زمینه ی وب سایت 
مرجع و هم چنین در مبحث شبکه هاي اجتماعي، فعالیت هاي 

گسترده اي را در پیش گرفته است.«

 جذابیت بصري، دسترسي سریع 
و پوشش دهي اطالعات 

امروزه جذابیت بصري، دسترسي سریع و پوشش دهي اطالعات 

مرجع از معیارهاي کلیدي یک وب ســایت موفق محسوب 
می شــود. آتوسا کیازر با اشاره به این موضوع تاکید کرد:»در 
طراحي و اجرای پروژه ی وب سایت  جدید اطلس خودرو سعي 
بر این بوده اســت که عالوه بر رعایت استانداردهاي تعریف 
شــده، تمامي این نکات نیز در نظر گرفته شــود. یکي دیگر 
از ویژگي هایي که در طراحي وب ســایت جدید بسیار به آن 
توجه شد، داینامیک بودن و تسریع به روز رساني بخش هایي 

بود که حجم تغییرات در آن بسیار باالست.«
وی در خصوص مراحل اجرایی این پروژه گفت:»گام نخست 
براي طراحي وب ســایت جدید، تعریف ســاختار و نقشه ی 
وب ســایت و محتوای هر یک از صفحات داخلي و تشــریح 
زیرساخت هاي اجرایي بود که طي چندین جلسه ی مشترك 

با واحد پشتیباني وب سایت هاي گروه بررسي شد.«
وی ادامه داد:»پس از آن زمان بندي و مسئولیت هاي اجرایي 
تفکیک و پروژه وارد فاز اجرایي شــد. در این مرحله، تأمین 
کلیه ی مطالب، فرم ها و تصاویر به واحد بازاریابي و پیاده سازي 
آن به واحد پشــتیباني وب سایت هاي گروه واگذار شد. البته 
اجرای آن مانند هر پروژه ی دیگري با چالش هایي نیز مواجه 

بود.«

 طراحی جدید مطابق با آخرین استانداردهای روز
 

پورتال های  و  وب سایت ها  توسعه  سرپرست  قنبری،  امید 
وب سایت  طراحی  شدن  به روز  ضرورت  خصوص  در  گروه، 

اطلس خودرو، گفت:»ساختار وب سایت پیشین اطلس خودرو 
مربوط به سال 2008 بوده و با آخرین استانداردهای روز مطابق 
نبود و می بایست با استانداردهای روز از جمله استانداردهای 
کیا منطبق می شد. هم چنین ساختار این وب سایت پاسخگوی 
نیاز سازمانی این شرکت نبود و بازنگری در محتوا، بخش ها و... 
ضرورت داشت. وب سایت قبلی اطلس خودرو یک وب سایت 
کامال استاتیک بود و الزم بود تا وب سایت جدید با رویکرد 
داینامیک و مبتنی بر تکنولوژی های جدید ارائه شود.« قنبری، 
در خصوص این که برای به روز رسانی چه نیاز سنجی هایی و با چه 
افرادی صورت گرفته است، نیز تصریح کرد: »جلسات متعدد 
وب سایت ها  واحد  و  اطلس خودرو  شرکت  بازاریابی  واحد  با 
شرکت  در  واحد ها  مدیریت  هم چنین  و  انفورماتیک  در 
اطلس خودرو برگزار شد.« وی افزود: »این پروژه، با توجه به 
ابعاد و بزرگی کار، از سال قبل در دستور کار قرار گرفت و 
خواهیم  جشن  را  سامانه  این  راه اندازی  امروز  خوشبختانه 
گرفت.« سرپرست توسعه وب سایت ها و پورتال های گروه، به 
ویژگی های جدید این وب سایت اشاره کرد و گفت: »وب سایت 
جدید کامال دینامیک است و به روزرسانی بخش های مختلف 

آن با سهولت انجام می پذیرد. 
از تکنولوژی های جدید در تولید این وب سایت بهره گرفته شده 
است و  ظاهری کاربرپسند دارد و به امر سهولت دسترسی به 
اطالعات، به طور ویژه ای در آن توجه شده است؛ به اصطالح 
این وب سایت کابردوستانه )User Friendly( بوده و از ناوبری 
)Navigation( خوبی بهره می برد؛ هم چنین امکانات جدید 

زیادی در این وب سایت تعبیه شده است که وب سایت قبلی فاقد 
این امکانات بود.« وی در خصوص برنامه های آتی گفت:»در نظر 
 داریم این وب سایت سرویس های متنوع از جمله سرویس های 
زمینه ی  در  ارزشمند  سرویس های  و   )Social( اجتماعی 
خدمات شرکت به کاربران ارائه نماید و در جهت اتصال به سایر 
سامانه های شرکت و ارائه ی بسیاری از خدمات الکترونیک بر 

روی محیط وب قدم بردارد.«
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس



  محمد گرامی: نباید به 
دستاورد هایی که داریم اکتفا کنیم

در ادامه ی مراسم، سید محمد گرامی، معاون گروه خودرویی 
اطلس داران، طي سخناني گفت:»با وجود همه ی افتخاراتی 
که مجموعه ی اطلس خودرو در طی مدت کوتاه عمر شــش 
ســاله ی خود به دست آورده و پله های موفقیت را به سرعت 
پیموده است، معتقدم هنوز برای باروری و ثمردهی نهالی که 

کاشته ایم، راهی طوالنی در پیش داریم.«
وی ضمن تشــکر ویژه از همــکاران اطلس خــودرو، اظهار 
امیدواری کرد که این نهــال روزی به درختی تنومد تبدیل 
و ایــن مجموعه قدم به قدم به این رشــد نزدیک تر شــود. 
گرامــی هم چنین تاکید کرد:»برای نیل به این مهم نباید به 
دســتاورد هایی که داریم اکتفا کنیم و همواره باید در مسیر 

خالقیت و پیشرفت گام برداریم.«

  تسهیالت خرید خودرو 
برای همکاران اطلس خودرو، 

رونمایی از صندوق ارتباط مستقیم با مدیریت
معاون گروه خودرویی اطلس داران، در پاسخ به درد و دل های 
همکاران در فیلم »کیلومتر 8«، اخبارخوشــی نیز برای این 
خانواده داشت. وي به همکاران مجموعه نوید داد که به زودي 
به آنها تســهیالت خرید خودروهاي کیا اعطا مي شود تا آنها 

نیز بتوانند جزء مشــتریان این برند خودرویی باشند. محمد 
گرامي اظهار داشت:»برای این که همکاران مجموعه بتوانند از 
خودروهای کیا استفاده کنند، برنامه هایی در نظر داریم و به 

زودی شرایط آن مهیا خواهد شد.«
وی هم چنین افزود:»به منظور تســهیل ارتباط با مدیریت، 
صندوق ارتباط مستقیم با مدیریت تهیه شده است تا کسانی 
که نمی خواهند رو در رو حرف بزنند، بتوانند از این امکان برای 

ارتباط با مدیریت بهره بگیرند.«

  معرفی همکاران نمونه ی اطلس خودرو

معرفــی و تقدیر از همکاران نمونــه ی اطلس خودرو، بخش 
دیگری از این مراســم بود که بــا توضیحات منصور مددي 
مدیر واحد منابع انســانی و توســعه سیســتم، در خصوص 
چگونگی ارزیابی آنها آغاز شــد و پس از آن ده تن از برترین 

شش سال فعالیت پرافتخار، بالندگی و شكوفایی 
در سـایه ی تعهـد به ارزش هـای سـازمانی

چهاردهم آذرماه امســال، به مناســبت فرارسیدن سال روز تاسیس اطلس خودرو، این خانواده گرد هم آمدند تا ششمین سالگرد فعالیت مجموعه ی 
اطلس خودرو را جشــن بگیرند؛ این شــرکت در صبحی سرد، میزبان جمع گرمی بود که به نظاره ی دستاوردهای خود نشسته و برای ادامه ی مسیری 

پویا و رو به رشد با یکدیگر پیمانی دوباره بستند.
در این جشن که در سالن تحویل دفتر مرکزي برگزار و با تالوت آیاتی از قرآن مجید و سرود ملی کشورمان آغاز شد، بعد از پذیرایی صبحانه فیلم 
کوتاه«کیلومتر 8« به نمایش گذاشته شد که به همین مناسبت و به همت واحد بازاریابی اطلس خودرو به صورت خودجوش و با مشارکت همکاران 
ســایر واحدهاي اجرایی این شــرکت تهیه و تولید شــده بود. در این فیلم، زحمات کارکنان اطلس خودرو و حرف هاي ناگفته ی آنها، به تصویر کشیده 
شــده و دســتاورد های شــرکت و خاطرات تلخ و شیرین کارکنان از ســال ها فعالیت در اطلس خودرو بازگو شده بود. ســاختار و مایه ی اصلي فیلم به 
کارکنان پرداخته بود تا فرصتی براي آنها فراهم شــود که خواســته ها و سخنانشــان را با مدیران شــرکت در میان بگذارند. هم چنین در این فیلم 
شعري از سروده های حاج سید محمد گرامي نیز با خطی خوش، نوشته ی منوچهر حسین خاني، یکي از همکاران واحد قطعات اطلس خودرو، به نمایش 

گذاشته و پس از آن تابلوی این دست نوشته توسط ایشان به آقاي گرامي اهداء شد.

اولویت حاج سید محمد گرامی 
تلاش و تکاپو برای آسایش 

مردم بود و اگر امروز هر 
کدام از اعضای گروه تجاری 

گرامی از جمله اطلس خودرو، 
به شکوفایی رسیده است، 
میراثی است که او در وجود 

تک تک کسانی که به این 
مجموعه پیوسته اند، به 

یادگار گذاشته است

همکاران اطلس خودرو در ســالی که گذشت، معرفی شده و 
مورد تقدیر قرار گرفتند. مهندس مددي، با اشــاره به این که 
در این انتخاب، امتیازات سنجش 360 تن از کارکنان لحاظ 
و هم چنین فیلتر هایی چون نداشــتن ســابقه ی کمیته ی 
انضباطی، مســئولیت پذیری و تداوم کار در نظر گرفته شد، 
گفت:» افراد نمونه، با در نظر گرفتن همه ی موارد، در هر یک 
از واحد های قطعات، فــروش، اداري ـ مالي، خدمات پس از 
فروش، بازاریابی، منابع انساني و انتظامات شناسایی شدند.«

همه ی همکاران نمونــه ی اطلس خودرو، عالوه بر تقدیرنامه 
یک نیم سکه ی بهار آزادی نیز از دستان مدیران واحد مربوطه 

دریافت کردند.

 رونمایی از نسخه جدید 
وب سایت اطلس خودرو

هدیه ی دیگر اطلس خودرو در این روز به همکاران مجموعه 
و مخاطبان شــرکت، رونمایی از نســخه جدید وب ســایت 
اطلس خــودرو بــود که جزئیات آن توســط امیــد قنبری، 
سرپرست پشتیبانی وب سایت  و پورتال های گروه خودرویي، 

تشریح شد.
وی در حالی که طراحی جدید وب سایت با ویدئو پروژکتور 
به نمایش می آمد، امکانات تازه ی سایت را از جمله دینامیک 
بودن، ایجاد ســامانه ی اطالع رساني مشتریان، تکمیل منوی 

اطالعات خودرو، تسهیل امکان خرید آنالین خودرو، نقشه ی 
ســه بعدی عاملیت ها بر روی نقشه در سراسر کشور و سایر 

منوهای جدید را تشریح کرد.

  تکاپو و خدمت، رسم موروثی 
به جا مانده از حاج سید محمد گرامی

و اما مهمان ویژه ی مراســم شــش ســالگی اطلس خودرو، 
محمدرضا گرامی رئیس کل گــروه خودرویی اطلس داران، 
یکی دیگر از اعضای خانواده ی گرامی بود که بدین ترتیب یاد 
و خاطره ی حاج سید محمد گرامی نیز در این جمع زنده شد. 
وی با ابراز خرسندي از حضور در جمع صمیمی اطلس خودرو 
گفت:»خوشحالم که در جمع خانواده ی اطلس خودرو هستم 
و شور و شوق و افتخار یکایک اعضای این مجموعه را احساس 
می کنم. این گردهمایی نشانگر این است که این مجموعه به 
عنوان یک مجموعه مدیریتی موفق، می تواند الگوهای مشابه 

خود را بازتولید کند.«
وی با اشــاره بــه پروژه های »خیریــه ی فاطمه زهرا )س(« 
و »بیمارســتان مهــدی کلینیک« که حاج ســید محمد 
گرامی بنیانگذار آن بوده اســت، تاکید کرد:»یکایک شما به 
عنوان عضوی از مجموعه تجاری گرامی، در دســتاورد های 
عام المنفعه ی این مجموعه شریک هستید و باید به شما نیز 

به خاطر به ثمر نشستن آنها تبریک بگویم.«

او تاکید کرد:»اولویت حاج سید محمد گرامی تالش و تکاپو 
برای آســایش مردم بود و اگر امروز هر کدام از اعضای گروه 
تجاری گرامی از جمله اطلس خودرو، به شــکوفایی رسیده 
است، میراثی است که او در وجود تک تک کسانی که به این 

مجموعه پیوسته اند، به یادگار گذاشته است.«
وي از همکاران اطلس خودرو برای بازدید و آشنایي بیشتر با 

پروژه های خیریه ی گروه دعوت نمود.

 نهالی که با دستاورد یکایک اعضا 
به درختی تنومند مبدل شد

جشن ششمین سالگرد اطلس خودرو نیز با دف نوازی و صدای 
گرم کیانوش مرادی، از همکاران مجموعه، به پایان رسید تا 
فضای مملو از موســیقی، شادی اعضای این خانواده را کامل 
کند. پس از پایان مراسم، همکاران مجموعه ی اطلس خودرو 
در حرکتی نمادیــن، هر کدام با اثر انگشــت خود، درخت 
نمادیــن اطلس خــودرو را که روی بوم نقاشــي خودنمایي 
مي کــرد، پر از برگ کردند؛ رنگ های ســبز و زرد و نارنجی 
با هر اثر انگشــت روی بوم نشســت تا بعد از دقایقی درخت 
زیبایــی روی بوم نقش ببندد و هویــت خانواده ی اطلس را 
با امضــای آنها به نمایش بگذارد؛ همان نهالی که روز به روز 
پربرگ و بارتر شــد تا در ششمین سالگرد، ثمرات واالیی به 

بار نشسته باشد.
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 The Annual Standard Bank People’s جایزه ی 
Wheels چیست؟

 People’s Wheel گزارش جایزه ی سالیانه ی خودرو با نام
با همکاری و اسپانســری بانک Standard آماده می شود. 
در این گزارش، خودروها بررســی می شوند تا مشخص شود 
که کدام یک از آنها در طول زمانی مشــخص، بیش از بقیه 
ارزش خودشــان را از دســت داده اند. در گزارش مذکور، با 
بررســی 1200 خودروی دو ساله، به خوانندگان هم چنین 
این اطالعات داده می شــود که کدام خودروها بیشــترین و 
کمتریــن ارزش را برای فروش به عنوان خودروی دســت 
دوم خواهند داشــت. این جایزه، رقابتی است که خود را به 
عنوان صدای خودرو سواران آفریقای جنوبی معرفی می کند. 
تمام خودروها در مقوله های مربوط به خود، مورد قضاوت و 
ارزیابی قرار می گیرند و نتیجه ی نهایی صرفا بر اســاس آراء 
عموم مردم به دست می آید. امسال طیف وسیعی از شرکت 
کنندگان و رقبا از خودروهای شهری گرفته تا هاچ بک های 
پرطرف دار و ســوپرخودروها در مجمــوع 30 مقوله در این 

رقابت Competition شرکت داشتند.

 درخشش کیاموتورز در سه بخش 
- مقرون به صرفه ترین خودرو از نظر خرید: کیا پیکانتو

- بهترین SUV/WCrossover: کیا اسپورتیج
- قهرمان نام تجاری مالکیت: کیاموتورز آفریقای جنوبی 

در مقام سوم قرار گرفت
کیا پیکانتو، برای سومین سال متوالی تاج Crown قهرمانی 
مقولــه ی مقرون به صرفه ترین خــودرو را از آن خود کرد و 

 i10 با شکســت رقبایی چون شورلت اســپارك و هیوندای
بیشــترین امتیاز را به دست آورد. این خودروی کوچک کیا 
که برای شهرهای بزرگ و پرترافیک مناسب است، هم چنین 
یک خودروی مقرون به صرفه در مصرف انرژی است. پیکانتو 

یکی از خودروهای موفق کیا محسوب می شود.
 امسال کیا اســپورتیج نیز در باالترین جایگاه بخش نامزده 
 SUV/Crossover شــده قرار گرفت و به عنوان بهتریــن
شناخته شد. این رقابت در سال جاری، موضوع جدیدی را با 
نام »قهرمان برند مالکیت« به مقوله های خود اضافه کرده بود 
و کیاموتورز و هوندای آفریقای جنوبی مشترکاً به مقام سوم 
رسیدند. سایر مدل های کیا نیز نمایش خوبی داشتند. برای 
مثال کیا ریو به عنوان یک مدعی در مقوله ی»هاچ بک های 
جمع و جور« و کیا سراتو در بخش »سدان ها و هاچ بک های 

معاصر« نامزد دریافت جایزه شده بودند.
دیوید ســیف، مدیر بازاریابی کیاموتــورز آفریقای جنوبی 
در این مراســم گفت: »کسب ســه جایزه، برای کیاموتورز 
دســتاورد مهمی اســت. یکی از بزرگ ترین اهــداف ما در 
 Awareness کیاموتورز آفریقــای جنوبی ایجاد آگاهــی
و آشــنایی هر چه بیشــتر مصرف کنندگان با این برند برتر 
و هیجان انگیز این کشــور است. تا به امروز، تالش های تیم 
بازاریابی کیاموتورز، پرتکاپو و خســتگی ناپذیر بوده است و 
برگزیده شــدن در این مقوله ها، گواهی اســت بر این مدعا 
کــه ما به عنوان یــک برند تا کجا پیــش رفته ایم و به چه 
جایگاه شایســته ای در این صنعت رسیده ایم. تالش ما برای 
فتح قله های بیشتر در تمامی زمینه ها ادامه دارد؛ چرا که ما 

به نیروی شگفتی آفرین اعتقاد داریم.« 

کیا برنده بزرگ ترین جوایز ساالنه 
Standard Bank People’s Wheels

کیا یک بار دیگر موقعیت درخشــان جهانی اش در آفریقای جنوبی را به تثبیت رســاند و در سومین 
دوره ی جوایز ساالنه The Annual Standard Bank People’s Wheels که در تاریخ بیست   و یکم اکتبر 

سال 2013 در سالن مونت کازینو برگزار گردید، برگزیده شد.

چه زمانی دوست دارید 
مـوسیـقی گـوش کنیـد؟

When do you like 
to listen to music?

in

pr@atlaskhodro.com

VOTE

هنگام رانندگی

1

2

3

4

5

هنگام مطالعه

هنگام حمام

هنگام ورزش

خواهشمند است پاسخ های خود را به ایمیل 
روابط عمومی شرکت اطلس خودرو به آدرس 
pr@atlaskhodro.com    ارسال فرمایید.

هنگام پیاده روی / دوچرخه سواری
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ارزیابی مداوم کیفیت کار همكاران و تشویق برترین ها

یکــی از مهم ترین خط مشــی های اطلس خودرو، در راســتای تعالی 
ســازمانی، توجه ویــژه به ایجــاد روحیه ی رشــد و پویایی در بین 
کارکنان اســت. این مهــم، از طرق مختلفی از جمله در نظر گرفتن 
دوره های آموزشــی برای ارتقــاء مهارت های کارکنــان، برنامه های 
تفریحی و ورزشی برای بهبود روحیه و ایجاد حس تعلق آنها نسبت 
به محیط کار و در نهایت ارزیابی مداوم کیفیت کار آنها و تشــویق 
برترین ها پی گرفته می شــود. آذرماه امسال، جشن سالگرد آغاز 
به کار اطلس خودرو، بهانه ای شد تا واحد منابع انسانی و توسعه ی 
سیســتم این شرکت، یازده تن از برترین کارمندان اطلس خودرو 
را معرفــی کند. همکاران اطلس خودرو در ســه گام مورد ارزیابی 
قرار گرفتند؛ گام نخست احتساب امتیاز در ارزیابی اولیه ی 360 
درجه ی KPI ، گام دوم ارزیابی شــاخص های اداری و منابع انسانی 
که به تحصیالت و ســوابق کاری افراد مربوط می شــود و گام سوم 
ارزیابی شاخص های ارزیابی کارکنان توسط مدیران بود که در قالب 
یازده سوال از مدیران طرح شد. این سواالت به ویژگی هایی چون 
رعایــت آیین نامه ی اداری و مکاتبــات، هم افزایي در فکر و عمل، 
میزان نگاه سیستمي و شبکه اي، دارا بودن صالحیت هاي حرفه اي 
و فني، خالقیت و نوآوری و غیره می پرداخت. در مرحله ی نخســت 
46 تن از 136 نفر انتخاب و از بین آنها یازده تن به عنوان همکار 
نمونه برگزیده شدند. شهروز عابدی و منوچهر حسین خانی از واحد 
تامین قطعات، علی خواجه و سمانه عبدالمحمدی از واحد فروش، 
نیره حسن پور و مطهره آقایی از واحد مالی اداری، جعفر مرادپور و 
علی محمد شاملو از واحد خدمات پس از فروش، پریسا حسینی از 
واحد منابع انسانی، تینا افشار از واحد بازاریابی و احمد غالمی از 

واحد انتظامات به عنوان همکاران نمونه معرفی شدند.

پریسا حســینی، همکار نمونه ی واحد 
منابع انسانی، سومین سالی است که در 
جشن سالگرد آغاز به کار اطلس خودرو 
به عنــوان عضوی از این خانواده حضور 
دارد. وی پیشرفت کاری خود را نسبت 
به ســال نخســت حضور خود در این 
شــرکت، روندی جهشــی و رو به جلو 
ارزیابی می کند و معتقد اســت چیزی 
که باعث رشد چشم گیر کیفیت کاری 
همکاران ایــن مجموعه در طی مدتی 
کوتاه می شود، حمایت هایی است که از 

نیروی انسانی می شود.
وی تاکید می کند:»برنامه های فرهنگی و 
تفریحی که اخیرا در قالب کلوپ بانوان 

شکل گرفته است، نشان از احترام و توجه مدیران به روحیه ی کارکنان دارد و یا همین روند 
ارزیابی که هر ساله منجر به انتخاب و معرفی همکاران نمونه می شود، منجر به پیشرفت و 

ترقي آنها در کارشان و نهایتا شکوفایی هر چه بیشتر کل سازمان می شود.«

      حمایت از منابع انسانی و حرکت رو به جلو

تینا افشار، همکار نمونه ي واحد بازاریابي، 
دومین سال همکاري اش با اطلس خودرو 
را ســپري مي کند و از این کــه به عنوان 
یکي از اعضــاي اثربخش این مجموعه ي 
بزرگ مورد تقدیر قرار گرفته است، بسیار 
احساس رضایت دارد. وي با اشاره به این 
موضوع گفت:»باعث افتخار من است که در 
مجموعه اي مشغول به کار هستم که براي 
نیروي انساني ارزش قائل بوده و نقاط قوت 
کاري کارکنان، مورد ارزیابي قرار گرفته و 
ارزش گذاري شده است. این موضوع، قطعٌا 
باعث ایجاد انگیزه در کارکنان براي رشد و 

پیشرفت و در نهایت رسیدن سازمان به اهداف کالنش است.« افشار اضافه کرد: »از همه ي 
مدیران اطلس خودرو باالخص مدیر واحد بازاریابي قدرداني مي کنم که زمینه ي این رشد را 

فراهم کردند و با پشتیباني و حمایت شان باعث شدند بتوانم به این موفقیت دست یابم.«

      ایجاد انگیزه در کارکنان براي رشد و پیشرفت 
نمونه ی  ســمانه عبدالمحمدی، همکار 
واحــد فروش، از شــهریور مــاه 91 در 
اطلس خــودرو مشــغول به کار اســت 
و انتخــاب خــود بــه عنــوان همکار 
نمونــه را در ایــن روز اتفاقی »غافلگیر 
کننده« می داند. وی با اشــاره به این که 
اطلس خــودرو بــه واســطه ی نحوه ی 
مدیریت منابع انسانی خود، نقش مهمی 
در رشد مهارت های کارمندان خود دارد 
گفت: »از همه ی مدیران شرکت تشکر 
می کنــم که شــرایطی را فراهم کردند 
تــا بتوانم توانایی هایم را نشــان دهم و 

مهارت های شغلی خود را همگام با پویایی سازمانی اطلس خودرو بهبود ببخشم.«
عبدالمحمدی با اشــاره به این که تشویق در عین افزایش روحیه، احساس تعهد کاری 
بیشــتری را در افراد ایجاد می کند گفت: »حاال احســاس مسئولیت بیشتری در قبال 
حفظ کیفیت کار و افزایش توانایی هایم احساس می کنم و فکر می کنم این رویه تشویق، 
در دراز مدت قطعا منجر به ایجاد روحیه ی تالش و تکاپو برای رشد، در همه ی همکاران 

شرکت می شود.«

جعفر مرادپــور، همکار نمونــه ی واحد 
خدمات پس از فروش، نیز در مدت ســه 
ساله ای که از همکاری اش با اطلس خودرو 
می گذرد، موارد زیادی را در رشــد شغلی 

خود موثر می داند. 
وی که مسئولیت کارشناس آموزش فنی را 
به عهده دارد، معتقد است:»ماهیت کاری 
اطلس خودرو بــه لحاظ این که نمایندگی 
یکی از معتبرترین و به روز ترین برندهای 
خودروی دنیاست، به خودی خود فضایی 
را فراهم می آورد تا به خصوص افرادی که 
در بخش های فنی شرکت مشغول به کار 

هســتند، خود را ملزم بدانند که گام به گام با تکنولوژی های روز دنیا دانش و مهارتشــان را 
افزایش دهند.« وی تاکید کرد: »البته محیط اطلس خودرو بســیار پویاست و از این حیث 
بستر مناسبی برای این رشد فردی در تک تک همکاران فراهم کرده است. دادن اختیارات 
بیشتر و در مقابل پاسخگویی متقابل، انگیزه ی بیشتري برای تالش مضاعف ایجاد می کند 
و این روشی است که به شخصه در مورد واحد آموزش فنی و مسئولیت های خودم از طرف 

مدیران اطلس خودرو تجربه کرده ام.«

نیره حســن پور، همکار نمونــه ی واحد 
مالی- اداری، حدود ســه ســال است که 
به خانواده ی اطلس خودرو پیوسته است؛ 
او تجربــه ی کار کردن در اطلس خودرو را 

»خاص« توصیف می کند. 
وی در پاســخ به این که چه عواملی را در 
موفقیــت کاری خود ســهیم می داند، به 
فضای صمیمی و رفتار مناســب مدیران 
با کارمندان در اطلس خودرو اشاره کرد و 
گفت:» فضایی کــه در اطلس خودرو بین 
همکاران حاکم است، به خوبی تداعی گر 
شعار شرکت اســت و واژه ی خانواده را به 

ذهن متبادر می کند.«
وی افــزود:» به نظر من همه ی کارمندان اطلس خودرو نمونه هســتند و این انتخاب را از 

خوش شانسی می دانم نه برتری نسبت به همکاران واحدم.«
حسن پور با اظهار تشکر از مدیر و معاون بخش مالی و اداری اطلس خودرو تاکید کرد:» اگر 
همکاران اطلس خودرو می توانند در فضایی پویا کار کنند و انگیزه ی پیشرفت سازمانی داشته 
باشند، به دلیل رفتار مناسب مدیران بخش ها با کارمندان است که بدون حاشیه و خالصانه 

برای نیروی انسانی شرکت مایه می گذارند.«

علی خواجــوي، همکار نمونــه ی واحد 
فروش، از دوســال پیــش همکاری اش را 
با اطلس خــودرو آغاز کرده اســت. او  بر 
حس رضایــت شــغلی در اطلس خودرو 
تاکید می کند و معتقد است اطلس خودرو 
بــه عنوان نمایندگی یکــی از به روز ترین 
برند های خودروی دنیا توانســته اســت 
پابه پای اعتبار جهانی این برند، در مدیریت 
ســازمانی اطلس خودرو نیز از روش های 

نوین و به روز بهره بگیرد. 
وی تاکید کرد:»ارزیابی مستمر کارکنان 

شرکت، باعث تشویق و دلگرمی آنان می شود تا مهارت های شغلی خود را افزایش دهند و 
نهایتا کل سازمان از این روحیه بهره مند شود.« 

خواجه بر نقش مدیران ارشد شرکت در نحوه ی برخورد با کارکنان اشاره کرد و افزود: »رفتار 
حرفه ای در همه ی سطوح شرکت یکی از بارز ترین ویژگی های اطلس خودرو است.«

      ایجاد انگیزه و تكاپوی مداوم برای رشد

      ایجاد بستر رشد برای تک تک همكاران

      اطلس خودرو تجربه ای متفاوت و خاص

      رفتار حرفه ای در همه ی سطوح شرکت

مطهره آقایی، همکار نمونه ی واحد مالی 
اداری، سه سالی است که در اطلس خودرو 
فعال است. وی پیشرفت خود را نسبت به 
سال نخست فعالیت خود در این شرکت 
چشم گیر می داند و معتقد است این رشد 
در همه ی بخش ها و در کلیت مجموعه ی 
اطلس خودرو سال به ســال اتفاق افتاده و 

شرایط کار به مرور بهتر هم شده است.
وی با اشــاره به حس تعلقی که به کار در 
اطلس خــودرو دارد، گفت:»فکر می کنم 
یکی از مهم ترین معیار های موفقیت شغلی 
این است که کار خود را با همه ی جزئیات 

و شرایط مربوط به آن دوست داشته باشی و من این حس هیجان و انگیزه را نسبت به کار 
در اطلس خودرو در خودم احساس می کنم.«

وی تاکید کرد:»از طرفی نحوه ی ســلوك مدیران و سرپرستان بخش ها در اطلس خودرو با 
کارمندان به گونه ای است که این حس تعلق را در آنها ایجاد می کند. شخصاً یکی از دالیل 

عالقه ام به کار در این شرکت را اعتماد مدیرم برای دادن اختیارات می دانم.«
از نظر من تمام پرسنل واحد مالي و خزانه داري نمونه و برتر هستند و انتخاب خودم را به 

نوعي لطف خدا مي دانم.

      اعتماد مدیران به کارمندان و 
      ایجاد حس تعلق در آنها
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منوچهر حســین خانی، همــکار نمونه ی 
واحد قطعــات، از ســال 90 همکاری با 
اطلس خودرو را آغاز کرد و از اطلس خودرو 
به عنوان نخســتین تجربه ی کاری جدی 
خود به لحاظ استفاده ی درست از تخصص 
و توانایی های فردی اش اشاره می کند. وی 
معتقد است:»سازمانی می تواند موفق عمل 
کند کــه مدیران آن بتوانند با شــناخت 
درســت از روحیــات و توانایی های منابع 
انسانی خود، هر کسی را در جای درست 
خود بنشانند تا بیشترین بهره وری را داشته 
باشــد.« وی تاکید کرد:» این شــناخت 
اگرچه زمان می بــرد، اما در اطلس خودرو 

لحاظ شــده است و مسئولیت های افراد متناسب با توانایی های افراد به آنها واگذار می شود 
که این موضوع نقش مهمی در پیشــرفت دارد.« حســین خانی با اشاره به رویه ی شرکت 
اطلس خودرو در کیفیت سنجی عملکرد منابع انسانی خود، امتیازدهی و در نهایت انتخاب و 
معرفی همکاران نمونه گفت:»تشویق و انگیزه دهی همیشه جنبه ی مادی ندارد، بلکه صرف 
دیده شدن و مورد توجه قرار گرفتن کارمندان در مراسم های خاص نقش مهمی در افزایش 
روحیه ی کاری آنها دارد و از این بابت از مدیر و سرپرست واحد خود و همچنین مدیر ارشد 

شرکت سپاس گزارم.«

احمد غالمی همکار نمونه واحد انتظامات، 
از جملــه برگزیدگانــی بود کــه بیش از 
ســایرین از این انتخاب متعجب شد، چرا 
که کمتر سازمانی همه منابع انسانی خود 
را با هر تنوع مسئولیت و وظایفی در لیست 

ارزیابی قرار میدهد.
وی در خصوص انتخــاب خود به عنوان 
همکار نمونه گفت:» فکر میکنم در انجام 
مســئولیتی که به عهده بخش انتظامات 
اســت، معیاری که بیش از همه منجر به 
انجام کار با کیفیت میشود، حس تعلقی 
است که تیم مربوطه نسبت به شرکت و 
پرسنل آن دارد، تا حفاظت از مجموعه را 

نه فقط صرفا به عنوان تکلیف بلکه با میلی درونی انجام دهد.« وی افزود:» به شخصه احساس 
می کنم حفظ امنیت مجموعه اطلس خودرو کما اینکه وظیفه ای کاری است، چرا که برای 
من طی چند سال تبدیل به وظیفه ای درونی و خودجوش شده است.« غالمی تاکید کرد: 
»حس اینکه حضورم در اطلس خودرو مفید و موثر بوده تا جایی که با این عنوان مورد تقدیر 
قرار بگیرم، باعث شد احساس غرور کنم و به این نتیجه برسم این انگیزه درونی اشتباه نبوده 
است. جا دارد از کلیه پرسنل واحد انتظامات که با زحمات شبانه روزی خود موجبات تأمین 

امنیت مجموعه را فراهم می کنند، تشکر و قدردانی نمایم.«

علي محمد شــاملو، همکار نمونه ی واحد 
خدمات پــس از فروش، از ســال 89 با 
اطلس خــودرو همکاری می کنــد. البته 
ســابقه ی همکاری او با گــروه GBG به 
بیست و یک ســال قبل برمی گردد و به 
عبارتــی او از نوجوانی با خانواده ی گرامی 
کار کرده است. سابقه ی کار او در حوزه ی 
خودرو، از همکاری با مجموعه خودرویی 
ا لماس داران آغاز شــد؛ تا این که به دلیل 
عالقه به فعالیــت تخصصی تر در حوزه ی 

خودرو، به اطلس خودرو پیوست.
او راهنمایی و حمایت سرپرســت و مدیر 

واحــد خودرو را بیش از هر چیز در موفقیت اش ســهیم می داند و در این خصوص معتقد 
است:»در مرحله ی نخست خداوند متعال، در مرحله ی دوم تشویق ها و راهنمایی های مدیران 
و پس از آن احساس تعلقی که طی سالیان نسبت به این مجموعه پیدا کرده ام را دلیل موفق 
بودن در کارم می دانم.« او اضافه کرد:» اطلس خودرو مجموعه ای است که به آموزش و رشد 
پرســنل توجه ویژه ای دارد، و این فرصت را به کارکنان می دهد تا هر کس بتواند خودش 
را باال بکشــد و اطالعاتش را به روز کنــد.« وی تاکید کرد:»از همه ی مدیران اطلس خودرو 

سپاس گزارم که چنین فضای مناسبی را برای رشد فراهم کرده اند.«

شــهروز عابدی، همکار نمونــه ی واحد 
قطعات شرکت اطلس خودرو، از سال 90 
با اطلس خودرو همکاری می کند و دلیل 
موفقیت در پستش را امکانات و اختیاراتی 
می داند که به واحد ها داده می شــود. وی 
معتقــد اســت:» کار در اطلس خودرو با 
آرامش پیش می رود و این به دلیل رفتار 
خوب پرســنل، فضای دوستانه ی حاکم 
بر شرکت اســت. اما در عین حال نظم و 
انضباط وجود دارد که به دلیل این فضای 

دوستانه نادیده گرفته نمی شود.« 
عابدی با اشــاره به خط مشی شــرکت مبنی بر انتخاب، معرفی و تقدیر از نیروی انسانی 
نمونه  ی شرکت گفت:»شخصاً حس انگیزه و اشتیاق بیشتری برای کار کردن در این شرکت 
در خودم احساس می کنم؛ چرا که حس می کنم کارم دیده می شود و این تقدیر، احساس 
مســئولیتی را در کارمندان ایجاد می کند که خودشــان را به لحاظ کاری در سطح باالیی 
نگه دارند.« عابدی افزود:»از مدیران شــرکت سپاس گزارم که با این حرکت باعث دلگرمی 

همکاران شرکت می شوند.«

      سپردن مسئولیت ها متناسب با 
      توانایی ها و مهارت های فردی

      تعلق سازمانی ضرورت حفظ امنیت

      توجه ویژه ی اطلس خودرو 
      به آموزش و رشد پرسنل

      نظم و انضباط سازمانی در عین صمیمیت

قطعـات اصـلي کیـاموتـورز 

امروزه در جوامع درحال رشــد و مصرف گرا همچون کشور 
ایران،  با توجه به ورود تولید کنندگان و واردکنندگان انبوه در 
بازار رقابتي کاال ، حفظ شرایط انحصار و اصالت کاالي اصلي 
در نمایندگي هاي مجاز شرکت ها بسیار حائز اهمیت است. 
ازجملــه آن اهمیت تامین قطعات یدکي اصلي در شــرکت 
اطلس خودرو به عنوان نماینده رســمي شرکت کیاموتورز 

مستثني از این شرایط نخواهد بود.
شــرکت اطلس خودرو با هدف ایجاد شبکه تامین خدمات 
پس از فروش و برآورده ســازي رضایت مشــتریان،  تهیه و 
توزیع قطعات اصلي در شبکه گسترده خدمات پس از فروش 
مجاز سراسر کشور را در دستور کار خود قرار داده است. لذا 
در راستاي حمایت از مصرف کنندگان خودروهاي کیاموتورز، 
روش هاي شناسایي قطعات یدکي اصلي  از غیر اصلي را در 

قالب نکات کلیدي ذیل اعالم مي دارد.

 تفاوت هاي قطعات یدکي اصلي از غیر اصلي
1. بسته بندي: 

قطعات اصلي در دو جعبه قرمز- سفید و خاکستري - سفید 
داراي نشان شرکت کیامورتوز بسته بندي و توزیع مي گردند.

2. شماره فني قطعه: 
کلیـه قطعـات اصلـي داراي شـماره فنـي قابل پیگیـري در 
سـامانه اطالعاتـي شـرکت بـر روي جعبـه و حک شـده در 

بدنـه قطعه هسـتند. 
3. تفاوت هاي ظاهري قطعات اصلي و غیر اصلي:

شامل رنگ بدنه، نوشتار روي بدنه، شکل و ظرافت قالب بدنه 
هستند که در مقایسه،  قطعات اصلي قابل تشخیص با قطعه 

غیر اصلي توسط چشم غیر مسلح اند.
4. تفاوت در دوام و طول عمر: 

قطعات اصلي با توجه به استاندارد شرایط ساخت در خطوط 
تولید شــرکت کیاموتورز و متناســب با کاربــري بهینه در 
خودروهاي این شرکت تولید و داراي طول عمر مشخص اند.

5. گارانتي: 
کلیه قطعات اصلي کیاموتورز تهیه شــده از عاملین مجاز به 
غیر از قطعات مصرفي،  به مدت یک ســال  از زمان نصب بر 
روي خودرو و یا کارکرد20000  کیلومتر، در نمایندگي هاي 
مجاز شــرکت اطلس خودرو  با ارائه فاکتور رســمي فروش 

داراي گارانتي تعویض اند.

 چگونگی حصول اطمینان از اصالت قطعات یدکی
بهترین و مطمئن ترین روش برای حصول اطمینان از اصالت 
قطعات خریداری شــده، مراجعه به نمایندگی مجاز شرکت 
اطلس خودرو در سراسر کشور و خرید با دریافت فاکتوررسمی 
از شرکت اطلس خودرو است. لذا کلیه ی دارندگان خودروهای 
کیاموتورز در کشور می توانند، پس از مراجعه به نمایندگی های 
مجاز این شــرکت و دریافت خدمات مورد انتظار خود، با در 
دست داشتن فاکتور رسمی به نام شرکت اطلس خودرو، تنها 
با یک تماس با دفتر مرکزی این شــرکت از اصالت قطعات 

خریداری شده اطمینان حاصل نمایند.

قطعات يدكي اصلي خودروهاي كيا با عنوان KIA GENUINE PARTS تحت استانداردهاي كيفي و طراحي 
شــركت كياموتورز توليد شــده و داراي تاييديه و گارانتي در شبكه توزيع تحت نظر شركت اصلي 
است. در مديريت توليد اين قطعات متناسب با عملكرد، تست هاي كيفي متعددي در نظر گرفته شده 
است همچنان كه به طور همزمان، كاربرد اين قطعات پيش از توليد و تحويل قطعات به شركت هاي 

خودروساز مورد ارزيابي قرار مي گيرد.

نویسنده:
راحله سبحانی

سمــت:
کارشناس
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با این تفاســیر، باید توجه داشــت که انرژی ناب ورزشــی، 
روح بخش Invigorates جوامع انســانی است. رویدادهای 
ورزشــی، مردم سراسر دنیا را با وجود فرهنگ ها و زبان های 
متفاوت، گرد هم می آورد و موجبات شــادی و تفریح آنها را 
فراهم می کند. به همین دلیل شــرکت کیاموتورز، تا  کنون 
حامی بســیاری از رویدادهای ورزشی و تیم های مختلفی از 
فوتبال، بیســبال و تنیس گرفته تا کریکت، پرش اسکی و 

ورزش های موتوری بوده است. 
 این کار کیاموتورز حمایتی است در راستای برقراری ارتباط 
میان مردم و تقسیم شادی های منتج از همکاری و همیاری 
با آنها در سراســر جهان. کیاموتورز، نــه تنها به حمایت از 
رویدادهای ورزشی مشهور و متعهد است، بلکه معتقد است 
باید هم چنین وضعیت ورزش هایی که شــهرت و محبوبیت 
چندانی در جهان ندارند، ارتقاء و بهبود یابند. این شــرکت، 
ایــن کار را برای تشــویق بازیکنان جوان و مشــتاق انجام 
می دهد و می خواهد با ایجاد تنوع در سالیق هوادارن، ورزش 

را هیجان انگیزتر سازد.
جام جهانی فوتبال 2014، بیســتمین جام جهانی فوتبال، 
یک رقابت بین المللی است که قرار است در ژوئن 2014 در 

برزیل برگزار شود. 
شرکت کیاموتورز، در مراسم امضای قرارداد که با نمایشگاه 
خــودروی جنــوا هم زمان شــد، از آغاز یک همــکاری با 
هیوندای موتورز به عنوان شــریک خودرویی رســمی فیفا 
)فدراســیون بین المللی فیفا( خبر داد. فوتبال بزرگ ترین و 
محبوب ترین خانواده ی ورزشی دنیاست. در واقع کیا موتورز 
حامی مالی یکی از بزرگ ترین رویدادهای ورزشی یعنی جام 

جهانی فوتبال شد.
 کیــاموتـــورز، یکــی از شـــش شـریـــک رســـمی و 
ذینفع Beneficiary با باالترین سطح همکاری با فیفا خواهد 
بود که شامل حق جام جهانی 2014، 2018 و 2022 و سایر 
رویدادهای مرتبط با فیفا، حق بازاریابی انحصاری، قرار گرفتن 

برند کیاموتورز در معرض نمایش رسانه ها و ... است.
کیاموتورز، به عنوان شــریک رســمی فیفــا، خودروهای 

هیجان انگیز خــود را برای این رویداد ورزشــی مهم  مهیا 
می ســازد. هم چنین کیا موتورز با اســتفاده از فعالیت های 
بازاریابــی متنوع و تبلیغــات در ورزشــگاه ها، به معرفی و 
شناســاندن هر چه بیشــتر برند خود به افراد حاضر در این 

رقابت می پردازد.
کیاموتورز، حمایت از مســابقات فوتبال را اصلی ترین عنصر

Core Element استراتژی بازاریابی اش می داند و از آن به 

عنوان راهی موثر برای ارتباط با مشتریان با سهیم شدن در 
اشــتیاق آنها نســبت به فوتبال و ایجاد یک ارتباط عاطفی 

یاد می کند.
کیاموتورز بــا حمایت از این رقابت جهانی، به دنبال تثبیت 
جایگاه خود به عنوان برندی اســت که هیجان بزرگ ترین 
رویداد ورزشــی جهان را برای دوستداران فوتبال در سراسر 

جهان، به ارمغان می آورد.

 با جام جهانی برزیل 2014 بیشتر آشنا شوید 
نشــان رســمی این جام، جمعه 18 تیر 1389 با برگزاری 
مراسمی در ژوهانسبورگ رونمایی شد. در این مراسم، عالوه 
بر سپ بالتر، اشخاصی چون داسیلوا، رئیس جمهور برزیل، 
ریکاردو تکسریا، رئیس فدراسیون فوتبال برزیل، کافو، روبرتو 
کارلــوس، روماریو و کارلوس آلبرتر تورس و کارلوس آلبرتو 
پریه حضور داشتند. نماد جام جهانی  2014   برزیل، تندیس 
جام قهرمانی است که دو دســت سبز رنگ روی آن و یک 

دست زرد زیر آن قرار دارد.
برزیل، نخستین بار در ســال 1950 میزبان مسابقات جام 
جهانی شد و این بار دومین باری است که این کشور میزبان 
جام جهانی می شود. پس از مکزیک، ایتالیا، فرانسه و آلمان، 
برزیل پنجمین کشوری اســت که برای دومین بار میزبان 

جام جهانی می شود.
فروش بلیط های جام جهانی 2014 برزیل، از 20 آگوســت 
2013 شروع شــده است. قرار اســت 3.3 میلیون بلیط از 
طریق سایت رسمی فیفا )FIFA.COM( به فروش برسد. در 
جام جهانی 2014 برزیل طبق ادوار گذشته، 32 تیم حضور 

کیاموتورز حامی مالی جام جهانی فوتبال 2014 

مسابقات و رویدادهای ورزشی، از گستره ی بسیار وسیع توجه مردمی برخوردار است و جزء معدود 
مواردی در دنیاســت که شــهرت و محبوبیت Popularity را در یک جا به همراه می آورد. جام جهانی 
فوتبال، نیز از جمله ی این رویدادهای ورزشی است که حمایت مادی و معنوی شرکت ها و برندهای 

بزرگ دنیا از آن، این شهرت و محبوبیت را مضاعف می کند. 
عالقمندان به ورزش، نسبت به آن وفادارند و موجبات ماندگاری و محبوبیت آن را فراهم می کنند. 
هم چنین موفقیت و بقای یک برند در وفاداری مشــتریانش نهفته است. حمایت مالی از یک تیم یا 

رویداد ورزشی، موجب استمرار یافتن وفاداری هواداران ورزشی نسبت به یک برند می شود.
رویداد ورزشــی، پرشور، پرهیجان و سرشار از انرژی و زندگی است. مطالعات مکرر نشان می دهد 

که در اغلب خریدهای مشتریان در هر صنفی، عنصر احساس و تصمیم هیجانی نقش مهمی دارد.

دارند که 13 تیم از اروپا، 4 تیم از آســیا، 5 تیم از آمریکای 
جنوبی به غیر از برزیل میزبان بازی ها، آفریقا با 5 و آمریکای 
شــمالی و دریای کارائیب با 4 سهمیه در جام جهانی برزیل 

شرکت خواهند کرد.
پوستر رسمی مســابقات فوتبال جام جهانی 2014 برزیل، 
در مراســمی در شهر ریودوژانیروی این کشور رونمایی شد. 
مســئولیت طراحی آن را که از بین سه طرح نهایی انتخاب 
شده است، آژانســی تحت عنوان »کراما« بر عهده داشته و  
توسط کارن هایدینگر، طراح برزیلی، انجام شده است. طرح 
پوســتر این جام، نقشــه ی برزیل است که با خطوط پاهای 

بازیکنان ترسیم شده است.
رونالدو، در این باره اظهار داشت:»این پوستر گام مهمی برای 
نشان دادن برزیل و جام جهانی این کشور به جهان است و 
نشــان می دهد که کشور ما مدرن، خالق، پایدار، خوشحال، 

متحد و البته عاشق و صاحب فوتبال است.«

 فولکو )Fuleco( به عنوان نام رسمی نماد جام 
جهانی 2014 برزیل انتخاب شد

مردم برزیل که قرار بود نام رســمی نماد جام جهانی 2014 
برزیل را از بین 3 نام فولکو )تلفیق فوتبال و زیســت بوم( - 
زوزکو )تلفیق آبی و زیست بوم(  و آمیجوبی )تلفیق دوستی 
و شور(،  یکی را انتخاب کنند، سرانجام فولکو را با بیشترین 
رای برگزیدند. عنــوان »فولکو« در واقع یک واژه ی پرتغالی 
اســت که ریشــه ی آن از دو واژه ی »فوتبال« و »اکولوژی« 
گرفته شــده است. بر اســاس رای گیری، فولکو بیش از 48 
درصــد، زوزکو بیــش از 31 درصــد و آمیجوبی 21 درصد 
 از آرا را بــه خود اختصــاص داد. 1,7 میلیــون نفر در این 
نظرسنجی Survey شرکت کرده بودند. فولکو به عنوان یک 
شــخصیت دوست داشتنی، اکثریت آرا را به خود اختصاص 

داد . 
این نماد نماینده ی »برزیل«، »طبیعت«، »دوستی« و »لذت 
فوتبال« است. دلیل محبوبیت باالی این نماد در میان مردم، 
این است که »آرمادیلو« در برزیل جزء گونه های جانوری به 

شدت در معرض خطر انقراض است. فیفا امیدوار است تا با 
انتخاب »آرمادیلو« به عنوان نماد مســابقات جام جهانی در 
برزیل، آگاهی  عمومی نسبت به مشکالت زیست محیطی را 

افزایش دهد. 
آرمادیلو، نوعی گورکن اســت که معموال در شــمال شرق 
برزیل یافت می شود و هنگامی که تهدیدی را احساس کند، 
خود را به شکل یک توپ جمع می کند. این نماد، رنگ های 
پرچم برزیل به رنگ زرد، سبز و آبی را در بر دارد و پیراهن 
ســفیدی بر تن کرده که عبارت »برزیل 2014« بر روی آن 

نوشته شده است.
»فولکــو« به عنوان ســفیر محیط  زیســت در جام جهانی 
2014 برزیل، معرفی شــده و هدف از انتخاب آن، برگزاری 
رقابت های فوتبال جام جهانی سازگار با محیط  زیست است. 
»فولکو« ششمین جانوری است که به عنوان نماد بازی های 

جام جهانی برگزیده می شود.

 توپ جام جهانی 

آدیداس برازوکا، تولید کننده ی توپ های جام جهانی است. 
از ویژگی های این توپ، شکل سه بعدی روی آن است که به 
آن تشخص خاصی بخشیده است. برازوکا، در زبان برزیلی به 

معنای »مردم برزیل« است. 
ایــن توپ تا به حال چندین بار آزمایش شــده اســت تا با 
بهترین شــرایط در جام جهانی 2014 برزیل مورد استفاده 
قرار گیرد. 600 بازیکن برتر از سراســر جهان شــامل ایکر 
کاسیاس، دنی آلوس، لیونل مسی، باستین شوآین اشتایگر، 
زین الدین زیدان و 30 تیم در 10 کشور در سه قاره طی دو 
سال و نیم گذشــته، این توپ را مورد آزمایش قرار داده اند. 
این توپ، بــا طراحی  مختلف در چندین بازی بین المللی از 
جمله بازی دوستانه ی ســوئد و آرژانتین نیز مورد استفاده 

قرار گرفته است. 

 32 تیم شرکت کننده در جام جهانی 2014 
برزیل، کدام تیم ها هستند؟

برزیل به عنوان میزبان، پیش از این بدون حضور در بازی های 
انتخابی جام جهانی مجوز حضور در بیستمین دوره ی جام 
جهانی را به دست آورده است و اما 32 تیم راه یافته به جام 

جهانی 2014 برزیل به این شرح است:
آسیا: ایران- کره ی جنوبی - ژاپن - استرالیا

آفریقا: نیجریه- ساحل عاج - کامرون- غنا - الجزایر
کلمبیا-  آرژانتین-  )میزبــان(-  برزیل  آمریکای جنوبی: 

شیلی- اکوادور- اروگوئه
آمریکای شــمالی و مرکــزی: آمریکا- کاســتاریکا - 

هندوراس- مکزیک
اروپا: بلژیک- ایتالیا- آلمان- انگلیس- اســپانیا- پرتغال- 
فرانسه- بوسنی - یونان- کرواسی- سوئیس- هلند - روسیه

گروه بنـدی این رقابت ها به شـرح زیـر است:
گروه A : بـرزیــل - کامـرون- مکـزیک- کـرواسـی

گروه B :   اسپـانیــا - شیــلی- استـرالیــا- هلنــد

گروه C :  کلمــبیا - ساحـل عــاج- ژاپــن- یونـان

گروه D : اروگـوئه - ایتالیــا- کاستـاریـکا- انگلـیس

گروه E : سوییـس - اکـوادور- هنــدوراس- فرانـسه

گروه F : آرژانتین- نیجریه- ایران- بوسنی هرزگوین

گروه G : آلـمــان  - غـنــا- آمـریــکـا- پـرتغــال

گروه H : بلژیـک- الجــزایر- کـره جنـوبی- روسیـه
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سورنتو SLi دیزلی، به راحتی رقبایش را پشت سر گذاشت 
و تحســین داورانی Judges را که عموما افراد با تجربه در 
صنعت خودروسازی بودند، برانگیخت. این SUV خانوادگی، 
به خاطر داشتن سیستم انتقال شش سرعته، نرمش باال در 
هنگام رانندگی، لذت سواری نرم و آرام، رانندگی با خاطری 
آسوده و ایمنی باال، ظاهر زیبای داخلی و خارجی اش مورد 
تشویق و تحســین قرار گرفت. سورنتو SLI، دارای سیستم 
 4,3 lcd تهویــه ی مطبوع قــوی، روکش چرم صندلی هــا
اینچــی، دوربین عقب، پدال های اســپرت و رینگ های 18 

اینچی آلیاژی است.
عالوه بر مسایل فنی و طراحی، سورنتو در حوزه ی خدمات 
پس از فروش نیز مورد تشــویق قرار گرفت. دلیل اصلی این 
تحسین از سوی داوران، داشتن گارانتی پنج ساله و برنامه ی 

مناسب ارائه ی خدمات پس از فروش بود.
کیاموتــورز، خود را ملزم به ارائــه ی حد اعالیی از تجربه ی 
لذت بخش رانندگی، ایمنی و ارزش به مشتریانش در استرالیا 

می داند. تونی بارلو، مدیر اجرایی کیاموتورز استرالیا، با اشاره 
به کسب مجدد این مقام توسط کیا، آن را نشانی دیگر برای 
پذیرش پیشرفت روزافزون این برند در سطح جهان دانست. 
طبق گفته ی مدیر اجرایی کیاموتورز استرالیا:»درســتی و 
اعتبــار Validation این تالش ها، منجر به رشــد ارزش و 
پذیرفته شــدن این برند و نیز به رسمیت شناخته شدن آن 

توسط متخصصان رسانه ای چون تیم Drive می شود.«
آقای بارلو افزود:»کسب این جوایز در حوزه های متنوع این 
صنعت و شــناختی که برای برند به ارمغان می آورد، بسیار 
رضایت بخش اســت امــا پیام نهایی این جوایز در ســطوح 
مختلف این اســت که تمام تالش های مــا در راه کیا به بار 

می نشاند و این جوایز ثمره ی این تالش هاست.«
در کشــور پهناوری Vast چون اســترالیا، سورنتوی ارتقاء 
یافته یک تجربه ی فوق العاده در رانندگی به شــمار می رود. 
هم چنین این خودرو فضای بزرگ و جادار، آسایش و آرامش 

فوق العاده و بی نظیری را به سرنشینان خود هدیه می دهد.

کیا سورنتو رقبایش را پشت سر گذاشت

بعد از درخشش سورنتو در سال ۲۰۱۲، در سال جاری SLI با تازه واردان این رده به مبارزه پرداخت 
تا به عنوان یک SUV دوســت دار خانواده، با دنده ی شــش سرعته ی خودکار و ظاهر زیبایش باز هم 
برگزیده ی این میدان باشد. سورنتو، برای دومین سال متوالی از سوی نشریه ی معتبر استرالیایی 
Drive، به عنوان بهترین خودروی شاســی بلند )Sport Utility Vehicle( با قیمت باالی 4۰،۰۰۰ دالر 

در سال ۲۰۱3 معرفی شد.

کیاموتورز خود را ملزم به 
ارائه حد اعلایی از تجربه 

لذت بخش رانندگی، 
ایمنی و ارزش به 

مشتریانش می داند
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 انگیزش
الف( نظریه مازلو 

طبق نظریه مازلو شــاید هنگامی که نمی دانید غذای بعدی 
شــما از کجا خواهد رسید ، بسیار دشــوار است که عالقه ای 
به کسب دانش به خاطر دانش داشته باشید . به اعتقاد مازلو 
نیازهای آدمی از یک سلسله مراتب برخوردارند که رفتار افراد 
در لحظات خاص تحت تأثیر شــدیدترین نیاز قرار می گیرد. 
هنگامــی که ارضــای نیازها آغاز می شــود، تغییری که در 
انگیزش فــرد رخ خواهد داد بدین گونه اســت که به جای 
نیازهای قبل، ســطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرك 
رفتار خواهد شــد. نیازها به همین ترتیب تا پایان سلســله 
مراتب نیازها اوج گرفته و پس از تأمین، فروکش کرده و نوبت 
به دیگری می سپارند. بر طبق نظریه مازلو ، نیازهای رده پایین 

با انگیزش کاستی مشخص می شود :
شــخصی که در او یکی از این نیاز های تأمین نشــده باشد 
احساس کمبود می کند ؛ این کمبود انگیزه غلبه بر آن نقص 
را بــه او می دهد. لــذا نیازهای رده پایین تــا حدودی مثل 
محرك هایی عمل می کنند که هدف آنها اجتناب از ناراحتی و 
پریشانی است اما خود شکوفایی یک فرا نیاز یا یک نیاز رشد 
دهنده به شمار می آید . کسانی که تمامی نیازهای رده پایین 

آنها تأمین شده است دیگر تحت تاثیر فشار و ناراحتی عمل 
نمی کنند ، اما در ســطوح پایین تر به خاطر اجتناب یا فرار از 
پیامد های نامطلوب دست به هر کاری می زنند . )ساپسنگتون، 
1388( سلســله نیازهای مازلو به ترتیــب عبارتند از نیاز به 
تأمیــن غریزه، نیاز به امنیت، نیاز بــه تعلق، نیاز به احترام و 

نیاز به شکوفایی.

ب( انگیزش مثبت و منفی
در واقــع انگیزش مثبت در برابر انگیــزش منفی در تمامی 
حوزه هــای زندگی بــه کار می آید. برخــی پژوهش ها موید 
موضوع رشد و خودشــکوفایی است؛ برای نمونه علت اینکه 
عده ای از معتادان به کار ، ساعت های مدید فعالیت می کنند ، 
اضطراب و نا  امنی است . عده ای دیگر به این خاطر ساعت های 
متمادی کار می کنند که در نظر آنها شــغلی که دارند یک 
تجربه لذت بخش اســت  )مالکووتیــز 1980(  . همین طور ، 
بســیاری از انسان ها نیاز شــدیدی به پیوند جویی یا تعامل 
با ســایرین دارند اما به نظر بویاتیــس1 )1982، 1972( در 
اینجا دو نوع انگیزش در کار است : برخی اشخاص )که گفته 
می شود از گرایش پیوند جویی اطمینان طلب برخوردارند ( از 

بررسی عوامل موثر بر خشنودی شغلی کارمندان  

از آنجایی که قســمت عمده  ای از زندگی ما صرف کار می شــود ، موضوع خشــنودی شــغلی نیز اهمیت خاصی پیدا می کند. خشنودی شغلی تحت تاثیر 
عوامل متعددی اســت. احتماال قســمت عمده ای از زندگی روزانه شــما نیز صرف یک کار می شــود ، فرق بین اشــتغال به شــغلی که شما به دنبالش 
بوده ایــد و شــغلی که صرفا بخاطر اجبار به آن مشــغولید ، می تواند همان اختــالف میان زندگی رضایت بخش و کامروا یا زندگی ســخت و تحقیرآمیز 
باشــد . موضوع کار دلخواه در برابر کار اجباری در بســیاری از حوزه های زندگی شــما اهمیت دارد ، اما به ندرت با اهمیت تر از زمینه اشتغال است . 
پژوهش ها نشــان می دهد خشــنودی شــغلی با شــادکامی کلی  )فرید من ، 1978 ؛ آرپن1  ، 1378( بهداشــت روانی ) گچمن2 و وینر3 ، 1975 ( و امید 
زندگی طوالنی تر ) ســیلز4 و هاس5 ، 1971 ( ارتباط دارد . ویلنت دریافت که کارکرد شــغلی خوب با کارکرد ســالم در بســیاری از زمینه های زندگی 

ارتباط دارد. او می گوید : برخالف باور عمومی ، خوشبختی در کار بر خالف خوشبختی در عشق است .

1. orpen
2. Gechman
3. Wiener
4. Sales
5. House

فرق بین اشتغال به شغلی 
که شما به دنبالش بوده اید 

و شغلی که صرفا بخاطر اجبار 
به آن مشغول اید ، می تواند 

همان اختلاف میان زندگی 
رضایت بخش و کامروا یا زندگی 

سخت و تحقیرآمیز باشد

نویسنده:
زینب بابایی
سمــت:
کارمند مرکز تماس

طرد شــدن احساس نگرانی دارند و در پی اطمینان یافتن از 
این موضوع هستند که آیا دیگران آن ها را دوست می دارند، 
) عده ای نیز که گفته می شود از گرایش پیوند جویی ناشی از 
عالقه برخوردارند( از بودن با انسان ها لذت می برند و به رفاه 

آنان عالقمند هستند. 
مدیران متعلق به گروه دوم )انگیزش مثبت ( از کار کرد بهتری 
برخوردارنــد ، زیرا بازخورد منفی دیگــران را به عنوان طرد 
شدگی تلقی نکرده و می کوشند کارکرد کارکنان خود را بهتر 
تلقی کنند . حتی در کارکنان نیز میزان عالقه به کار یا همان 
موضوع کار اجباری و کار دلخواه مطرح است؛ مثال برده ای که 
در کشــتی پارو می زند و ورزشکاری که در قایق پارو می زند 
هردو تقریبا کار یکسان ولی با دالیل متفاوت انجام می دهند . 
برده به خاطر اجتناب از تازیانه پارو می زند حال آنکه ورزشکار 
مورد نظر برای پیروزی و یا فراتر رفتن از حد محدودیت های 

شخصی خود مبادرت به چنین کاری کرده است . 
در اغلب موارد شــما می توانید اشخاصی را بیابید که در یک 
کار یکسان و شرایط کاری همانند ، به دالیل متفاوتی به کار 
مشــغول اند؛ ممکن است یک نفر به خاطر لذت و یا دیگری 
برای کســب پول و نفر دوم برای اجتناب از مورد انتقاد قرار 
گرفتن کار کند . در حالی که برخی افراد عمدتا برای کســب 

اهداف مطلوب کار می کنند. 
عده ای نیز در وهله اول به خاطر اجتناب از عواقب ترســناك 
بیکاری به کار مشــغول می شــوند. نظریه پردازان رشــد و 
خودشــکوفایی در ایــن نکته متفق القول اند که اشــخاص 
برخوردار از کار کرد سالم به خاطر اهداف مثبت کار می کنند 

و نه صرفا اجتناب از ناراحتی.

 قدردانی 
قدردانی و تشکر از کارکنان عالوه بر رشد خود پندار مثبت ، 
منجر به کار کرد بهتر و خشنودی شغلی بیشتر آنان می شود . 
به نظر بالنچارد و جانســون2 ) 1982 ( وقتی از کار کنان در 
قبال عملکردشــان قدردانی می شــود ، نیازهای عزت نفس ، 
خودشکوفایی ، رشد و پیشــرفت آنان برآورده می شود و این 
کار احتماال نیرومند ترین ، ساده ترین و کم هزینه ترین عامل 

برای ایجاد احساس خشنودی و انگیزه در آنان است . 
باید به این موضوع توجه داشــت که میان قدردانی و پاداش 
تفاوت وجــود دارد . یک تقدیر نامه ، عــالوه بر اینکه پاداش 
بیرونی محسوب می شود می تواند باعث ایجاد رقابت درونی 
و از سوی دیگر حس احترام و حق شناسی را نیز در کارکنان 
برانگیزد؛ در حالی کــه پاداش های مالی چنین حالتی را در 

کارکنان نمی تواند ایجاد کند . 

 آموزش و توسعه منابع انسانی 
به تالش های برنامه ریزی شده سازمان برای تسهیل یادگیری 
کارکنان در زمینه شایســتگی های مورد نیاز شغلی ، آموزش 
اطالق می شــود . از آموزش کارکنان شــامل توسعه دانش ، 

مهارت هــا و رفتارهای مورد نظر در برنامه های آموزشــی و 
تاکیــد بر به کارگیــری آنها در فعالیت های روزمره اســت. 
)علیزاده ،1387( یکی از راهکار های مناســب برای حفظ و 
نگهداری کارکنان در ســازمان ، ارائه برنامه آموزشی مناسب 
و با کیفیت برای آنهاســت ) مودلر3 ، 2001 ( . اجرای چنین 
برنامه هایی تاثیر بســیار مهمی در افزایش خشنودی شغلی 
کارکنان دارد؛ همچنین مانع مهمی در از دست رفتن ذخیره 
دانش و مهارت موجود در ســازمان است ) هلیرند و بوتس4، 
1999( علت این موضوع آن است که کارکنان به آموزش به 
منزله عاملی مهم در پیشرفت حرفه ای خود می نگرند )اکتون 

و گلدن5 2004 ( . 

 همانند سازی با سازمان
همانند ســازی با ســازمان نگرشی اســت که بر اساس آن ، 
شــخص ارزش های ســازمان را ارزش های خود می داند و با 
آن همانند ســازی می کند . دو نوع همانند ســازی با سازمان 
کــه رفتار کارکنان را تحت تاثیر قــرار می دهد ، وجود دارد: 
»همانند ســازی عاطفی« و » همانند سازی توافقی «. وقتی 
شــخص تحت نفوذ همانند سازی عاطفی است ، دوست دارد 
در ســازمان باقی بماند ، زیرا به شدت به آن عالقه مند است . 
کســی که با سازمان همانند سازی عاطفی دارد ، ویژگی های 

زیر را نشان می دهد : 
-  هدفها و ارزشهای سازمان را مثل هدفها و ارزشهای خود می دانند. 

-  برای اداره هر چه بهتر سازمان تالشهای الزم را به کار می گیرد. 
- شخصا آرزو می کند که وابسته به سازمان باشد. 

-  درستکار است و نفع سازمان را باالتر از نفع شخصی خود می داند.
وقتی شخص تحت نفوذ همانند ســازی توافقی است ، تنها 
به این علت که کار دیگری نمی تواند انجام دهد، در سازمان 
می ماند . او می ترسد که مبادا امتیازات و برتری های به دست 
آمده در طول زمان را از دســت بدهد . این شــخص استعفا 
را یک نوســان نا مساعد بین آنچه به دست می  آورد احساس 

3. Modler
4. Botes
5. Acton . & Golden

می کند. همانند ســازی با سازمان خیلی مورد عالقه مدیران 
است؛ زیرا بر رفتارهای کاری اثر مثبت دارد . 

کارکنانی که با ســازمان در ســطح باالیی همانند ســازی 
می کنند ، نسبت به کارکنانی که همان استعداد ها را دارند، اما 
همانند سازی نمی کنند ، کار را با کیفیت باال انجام می دهند، 
کمتــر غیبت می کنند و مهم تر از همــه تولید باالیی دارند . 
به عالوه این کارکنان برای موفقیت در کارهای خود ، بیشتر 
فعالیت می کنند و کمتر به فکر رها کردن سازمان می افتند. 

نمونه این نوع همانند سازی در بازیکنان سازمانهای ورزشی 
دیده می شــود . خیلی از بازیکنان، در صورتی که از سازمان 
خود رضایت کامل را داشــته باشند و با آن همانندی کنند، 

افتخار خود را در وا بستگی به آن احساس خواهند کرد . 
برخی از ســازمان ها شــرایط کاری همانند سازی را تسهیل 
می کننــد ؛ مثــال ســازمان هایی کــه حضور کارکنــان در 
تصمیم گیری ها را مهم می شمارند و بر امنیت کارگران تاکید 
می ورزند همانند سازی با سازمان را افزایش می دهند . مشاغلی 
هم که با خودمختاری و مسئولیت همراه اند ، همانند سازی را 

بیشتر رشد می دهند . ) گنجی ، 1388( 

1. Boyatiz

2. Jonson 

 قسمت اول

 منابع :               
- منابع ساپینگتون ، اندروا . ترجمه حمید رضا حسین شاهی برواتی .)1388( ، تهران : 

نشر روان  
- گنجی حمزه . )1388 ( ، بهداشت روانی ، تهران : نشر ارسباران 

- علیزاده ، ابراهیم . )1387 ( مقاله عوامل تشکیل دهنده خوشنودی شغلی ، ماهنامه توسعه 
انسانی پلیس، سال پنجم ، شماره 17،  صفحه 61

- Boyatiz ,R.E )1972 ( A towfactor theor of affiliative motivation 
unpublished docoral dissertation , Harvard university , cambrige 
.M.A 
- Boyatiz , R . E .) 1982( the competent manager : A model for 
effective performance new York . wiley .
- Blunchard , K .H , & Johnson , S . ) 1982 ( , the one minute 
manager . new York : morrow .
- Hallierand ,j . , & Butts , S . )1999( , Employers Discovery of 
traninig . Employee Rlations . 27 )1( 
- Acton , T . , & Golden . G . )2003( , Traning the knowledge 
worker : A Discriptive Study of traninig practice in Irish software 
componies . Jornal of European Industrial Traning , 27 )2(
-Orpen , C .) 1978 ( . Work and nonwork  satisfaction : A causal 
– correlational analysis . Journal of Applied Psychology , 63 , 
530-532 .
-Gechman , A . S . & Wiener , Y . )1975 ( Job involvement and 
satisfaction as related to mental health and personal time 
devoted to Work . Journal of Applied Psychology , 60, 251-523 . 
-Sales , S. M , & House , J . )1971( . Job dissatisfaction as a pos-
sible risk factor in coronary heart disease . Journal of Chronic 
Diseases , 28 , 861-863 .  
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در دنیاي امروز رقابت هاي تجاري و کاري بر روابط انســاني 
ارجحیت یافته و رقبا با به کارگیري شــیوه هاي مختلف و با 
سوء اســتفاده از اشخاص و فریب آنها در شبکه ها نفوذ کرده 
و اطالعات مورد نیاز خود و ســازمان متبوع خود را سرقت 
مي نمایند. این عمل مهندسي اجتماعي نامیده می شود. به 
کسي که این شــیوه را به کار مي گیرد، مهندس اجتماعي 
اطالق می شود. اســاس کار مهندســي اجتماعي انسان ها 
هستند. شخصیت انسان از رفتارها و عکس العمل هاي بسیار 
پیچیده و گاه غیرقابل پیش بیني شــکل گرفته اســت، لذا 
تک تک افراد و کارکنان مي توانند براي سیستم هاي رایانه اي 

محل کار خود، بزرگ ترین تهدید باشند. 
یک مهندس اجتماعي با شناســایي و تکیه بر محرك هاي 
روانشناسي متقاعدسازي انسان و سایر محرك ها، با اهداف 
از پیش تعیین شده و با آگاهي کامل به راحتي با ایجاد یک 
تماس تلفني، یک رابطه  حضــوري، یک برخورد فیزیکي و 
معرفي خود به عنوان یکي از مدیران، کارفرمایان، کارکنان 

و ... پس از ایجاد اطمینان در طرف مقابل، نسبت به سرقت 
نام هاي کاربري و رمز عبور و سایر اطالعات مهم دیگر اقدام 

مي نماید.

 مهندسي اجتماعي چیست؟
واژه ی مهندســی اجتماعــی Social Engineering، هر 
چند تعاریف گوناگونــی دارد، اما عمدتا در حوزه ی فناوری 
اطالعات مطرح مي شود و منظور از آن مجموعه اي از روش ها 
و ســازوکارهایی اســت که فرد یا گروهي برای دستیابی به 
اطالعات فرد یا گروه دیگر به کار مي گیرد. این گونه اعمال در 
چارچوب های غیرقانونی و با سوء استفاده از فنون اطالعاتی و 

در درجه ی نخست فنون رایانه ای انجام مي پذیرد. 
کویــن میتنیــک )Kevin Mitnick ( متولــد 1963، هکر 
مشهور آمریکا که امروز در راس یک شرکت امنیت داده های 
رایانه ای قرار دارد، از جمله کسانی است که در جا انداختن 
این مفهوم بســیار موثر بود. میتنیک در ســال های دهه ی 

مهندسي اجتماعي
گردآوری و ترجمه: 
سارا تقوي مطلق
سمــت: سرپرست انفورماتیک
مصطفي معدني پور

سمــت: قائم مقام 
مدیر پشتیباني انفورماتیک

1980 با نام مســتعار کوندور )Condor( به سیســتم های 
رایانه ای شــرکت های بزرگ حمالت زیادی کرد و سرانجام 
دستگیر شد؛ اما همین امر شهرت بزرگی برای او به ارمغان 
آورد و او را بــه یکــی از نظریه پردازان مفهوم »مهندســی 
اجتماعــی« تبدیل کرد که دربــاره ی آن کتاب ها و مقاالت 
متعددی نیز نوشــته است. مهندســي اجتماعي، عمدتا بار 
منفی دارد و می توان آن را به مفهوم دســتکاری اطالعاتی 
Information Manipulation در چارچوب نظریه ی مک 

کارناك و یا سرقت اطالعاتی Phishing نزدیک کرد.
در راهنمای مطالعه ی CISSP، مهندســی اجتماعی به این 
صورت تعریف شده اســت: مهارتی اســت که به وســیله ی 
شخصی خارج از سازمان، برای به دست آوردن اعتماد افراد 
درون ســازمان و تشــویق آنها برای ایجاد تغییرات دلخواه 
در سیســتم های IT و در جهت دستیابی به حق دسترسی 
اســتفاده می شود. در نســخه ی انگلســی زبان ویکی پدیا، 
مهندسی اجتماعی به این صورت تعریف شده است: مهندسی 

استفاده از برنامه هاي امن و پیچیده و به کارگیري تکنیک هاي سخت افزاري جهت افزایش امنیت سیستم هاي IT که راهکار سازمان ها جهت جلوگیري 
از حمالت نفوذگران است، نمي تواند به تنهایي امنیت سیستم را تامین کند؛ چرا که نفوذگران براي خنثي کردن روش هاي مزبور، از شیوه هاي دیگري 
استفاده مي کنند. آنها با سوء استفاده از کارکنان سازمان و فریب آنها، در شبکه ها نفوذ کرده و به کمک مجموعه اي از تکنیک ها فرد را به فاش کردن 
اطالعات و یا انجام کارهاي مورد نظرشان مجاب مي نمایند. به این عمل مهندسي اجتماعي مي گویند. واژه ی مهندسی اجتماعی )Social Engineering(، هر 
چند تعاریف گوناگونی دارد، اما عمدتا در حوزه ی فناوری اطالعات مطرح مي شود. این مقاله در صدد است تا با واکاوي موضوع مهندسي اجتماعي، ضمن 

آگاهي رساني به سازمان، همکاران را با نفوذگران و شیوه هاي نفوذ آشنا کند.

اجتماعی، تکنیک به دســت آوردن اطالعــات محرمانه به 
وسیله ی تحریک کاربران مجازاست.

 مهندس اجتماعي کیست؟
مهندس اجتماعی، فردی اســت که با اســتفاده از فریب و 
نیرنگ و یا ارعــاب، قرباني را قانع می کند که کلمه ی عبور 
و یا هر اطالعات مفید دیگــری را که مي خواهد، در اختیار 
او قــرار دهد. هوش اجتماعي باال، صبــوري، آگاهي از علم 
روانشناسی، قدرت ایجاد حس اعتماد و اطمینان در هدف، 
نداشتن لهجه، شناخت روانشناسی رنگ ها، تسلط کافی در 
صحبت کردن، داشتن مهارت های اجتماعی، تسلط در ایجاد 
شباهتهای کاذب و مســاعدت هدفمند از ویژگي هاي یک 

مهندس موفق است.
 

 چرا مهندسی اجتماعی مؤثر واقع می شود؟
بشـــــر دارای ویــــژگی های روانــــی پیچیده اي است 
کـــه در مهندسي اجتماعي می تواند مورد سوء استفاده قرار 
گیرد. دکتر Robert Cialdinis یکی از محققین در زمینه ی 
مسائل روانشناسی، حدود سي ســال است که در زمینه ی 
روش های متقاعدســازی، به تحقیق و بررسی پرداخته و به 
خاطر مطالعات تخصصی اش در این زمینه، شــهرت جهانی 
یافته  اســت. وی دریافت کــه اصول پایه ای روانشناســی 
متقاعدسازی با محرك های موجود در درون همه ی انسان ها 
در ارتباط است. محرك ها، اصولي از روانشناسی هستند که 
منجــر به اثرگذاری و فریفتن دیگران می شــوند. تحریک و 
تحت تاثیر قرار دادن این محرك ها ســبب می شود تا انسان  
قدرت منطق و تصمیم گیری خود را از دست بدهد. مهندس 
اجتماعی، از این موضوع برای رسیدن به خواسته های خود 

استفاده می کند.

 حمله های مهندسی اجتماعی 
از سه ناحیه سرچشمه می گیرند

داخلی: از طریق کارکنانی که از سطح محدودی از اعتماد 
در ســازمان برخوردارند و این موضوع امکان نفوذ از طریق 
آنها را تســهیل مي کند که مي تواند شامل کارکنان ناراضی، 
کارکنان موقتــی و کارگران، از قبیل مســئوالن نظافت و 

پرسنل تعمیرات باشند.
اشخاص مورد اعتماد: یعني اشخاصي که در یکسری از 

بنیان های قانونی و رســمی با ســازمان مرتبط هستند که 
مي توانند شــامل پیمانکاران، مشــاوران و شرکای سازمان 
باشــند. این اشخاص معموال از ســطح باالیی از اعتماد در 
ســازمان برخوردارند و بنابراین به داده های حساس و مهم 

سیستم های سازمان دسترسی دارند. 
خارجی: این تهدیدها، از سوي افرادي صورت مي گیرد که 
هیچ گونه ارتباطی با سازمان ندارند. مانند بزه کاران و دزدان 
و یا رقبایی که در پی کســب اطالعات محرمانه از سازمان 
هستند. در واقع هیچ سطح اعتمادی بین این افراد و سازمان 
وجود ندارد، بنابراین آنها با اســتفاده از تکنیک های مختلف 
مهندسی اجتماعی به دنبال ایجاد اعتماد کوتاه مدت هستند.

 چرخه ی حمالت مهندسی اجتماعی
ســارا گارتنر در مقالــه ای که راجع به روش هــای دفاع در 
برابر حمالت مهندســی اجتماعی نگاشــته بود، اذعان کرد 
هر جرمــی دارای چرخه cycle و الگوی متداولی اســت. 
برای مهندســی اجتماعی نیز چرخه اي وجود دارد که قابل 
تشخیص و جلوگیری است. این چرخه شامل چهار مرحله، 
جمع آوری اطالعات، برقراری ارتباطات، بهره کشی و عمل و 

اجراست که مانند تکه های پازل به هم مرتبط و وابسته اند.
جمع آوری اطالعات: نفوذگر با اســتفاده از مجموعه اي از 
تکنیک ها به جمع آوری اطالعات ساده اما مفید مانند لیست 
شماره تلفن ها، تاریخ تولد، نمودار سازمانی و ... می پردازد، تا 
با استفاده از آنها به اطالعات کلیدی و مورد هدف دست یابد.
برقراری ارتباطات: نفوذگر در این مرحله، از رضایت و میل 
شــخصي قربانی برای ایجاد حس اعتماد و برقراری ارتباط، 

استفاده می کند. 
بهره کشی: قربانی در این مرحله تحت تاثیر اعتماد به فرد 
نفوذگر، نسبت به آشکار کردن اطالعاتی چون کلمه ی عبور 
یا انجام کارهایی که در حالت طبیعی انجام نمی داده است، 
مانند ساختن شناسه ی کاربری برای فرد نفوذگر و ...، اقدام 

مي کند.
عمل و اجرا: زمانی که هدف، عمل خواســته شده از سمت 
نفوذگر را انجام داد، چرخه پایان یافته و نفوذگر به خواسته 

خود رسیده است.
هر جرمی دارای چرخه و 
الگوی متداولی است. 
برای مهندسی اجتماعی نیز 
چرخه اي وجود دارد که قابل 
تشخیص و جلوگیری است

 قسمت اول
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نگاهی به فعالیت های تبلیغاتی عاملیت های مجاز سراسر کشور

ماهنامه ی پیک اطلس در راستای حمایت از فعالیت های تبلیغاتی 
عاملیت های شــرکت اطلس خودرو، از این پس در هر شــماره 
فعالیت های عاملیت ها در این زمینه را، اعم از آگهی های چاپی 
در جراید کشور، تبلیغات محیطی مانند بیلبورد، لمپ پست بنر 
و غیــره و یا آگهی های تلویزیونــی یا رادیویی و هرگونه فعالیت 
تبلیغاتــی دیگــری را که عاملیت هــا در آن ماه انجــام داده اند، 

منعکس میکند.

محل انتشار:   آگهی مجله

محل انتشار:   آگهی مجله

محل انتشار:  آگهی در همشهری محله

محل اکران:   بیلبـورد شهر اراک

محل اکران:   بیلبـورد شهر اراک

محل اکران:   بیلبـورد شهر اراک 

محل اکران:   بیلبـورد شهر اراک
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیت مجازردیف
70 -3294568 )0411( 521تبریزرحیم برزگر کهنمویی1

 )CNG ( تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج - روبروی پمپ گاز
کد پستی 5158913771   

4- 6261181 )0311( 311اصفهانعباس حاجی نیلی 2
اصفهان - خیابان ارتش - جنب پل هوائی حسین آباد - پالک 335

کد پستی 1698481759

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

44561234 )021(100تهرانتعمیرگاه مرکزی4
تهران - کیلومتر 8 بزرگراه شهید لشگری)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

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

تهران - پاسداران - خیابان کالهدوز)دولت( - پالک 135 - کد پستی 61959916494-22763992 )021(101تهرانامیر حسین محسنیان5

44404664 )021(103تهرانشرکت بالیران6
تهران - بزرگراه اشرفی اصفهانی - 35 متری شهید مخبری - جنب آتش نشانی - پالک 7 

کد پستی 1476785491

88463507 )021(104تهرانسید محمد دیبازر حسینی7
تهران - 45 متری رسالت - بین پل سیدخندان و اتوبان صیاد شیرازی - پالک 1320 

کد پستی 1631693411

66591331 )021(105تهراناسماعیل شیدایی کندوانی8
تهران - میدان جمهوری - خیابان باستان جنوبی - خیابان دانشگاه جنگ - پالک 299 ، 301 ، 303 

کد پستی 1318883444

77601840 )021(108تهرانامیر هوشنگ مهاجر9
تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز - ایستگاه عوارضی - پالک 

346 - کد پستی 1564915587

3-22306402 )021( 109تهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
تهران - خیابان پاسداران - انتهای خیابان ساقدوش - بعد از میدان بنی هاشم 

پالک 317 - کدپستی 1665844144

تهران - خیابان مطهری - بعد از چهارراه سهروردی - پالک79 - کد پستی 884037231567719641 )021(111تهرانکارکین آرمنیانس11

77894648 )021(112تهرانسیدامیر حسینی12
تهران - میدان رسالت - خیابان سلمان طرقی - نبش خیابان فرجام - پالک 101- 

کد پستی 1676743713

66510280 )021(114تهرانعبدالرضا محمدی طامه13
تهران - بزرگراه شیخ فضل اله نوری - خیابان شهید تیموری - پالک257و259 

کد پستی 1451784797

77473127 )021(115تهرانیحیی سلمانی14
تهران - تهران نو - ابتدای خیابان 30 متری نیروی هوایی - نبش بن بست آبان 

پالک 422 - کد پستی 1733913951

7-66021285 )021(116تهرانطوروسیان-جاللیان15
تهران-خ آزادی- بلوار استاد معین-جنب فروشگاه امکان-پالک 186-

 کد پستی 1341784673

22520082 )021(117تهرانرضا سمیعی زفرقندی 16
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان صیاد شیرازی و امام علی )ع( - پالک 924 

کد پستی 163468718

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

جنب نمایندگی سایپا - کد پستی 9187813111

مشهد - خیابان بهار - روبروی استانداری خراسان رضوی - کد پستی 85398289174693777 )0511(424مشهدمهدی هاشمی سیگاری18

6-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین19
اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامری و دانیال - پالک1082 - 

کد پستی 6164813545

5545653 )0611(613اهوازشرکت سام خودروکار20
اهواز - اتوبان آیت ا... بهبهانی - بعد از میدان جمهوری - پالک 957 

کد پستی 6198693569 

زنجان - کمربندی جنوبی ) خیام ( - جنب نمایندگی ایران خودرو - کدپستی 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانیان21

2226108 )0273(442شاهرودفرخ ترابی22
شاهرود - میدان امام رضا - بلوار امام رضا - جنب فروشگاه اداره راه و ترابری 

کد پستی 3616798411

سمنان - میدان قومس - ابتدای بلوار پانزده خرداد - کد پستی 33000013518994965 )0231(443سمنانخسروانی23

شیراز - خیابان سعدی - بین مکتبی وایزدی - کد پستی 22228977135836495 )0711( 643شیرازسید سامان شجاعی 24

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستی 43416763317-2292553 )0281(251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی25

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستی 388053733716196714 )025(331قماسماعیل آخوندی خضرآباد26

27
جاوید امیری- یوسف امیری 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروی شرکت گواه -کدپستی 4914963417 3345801 )0171(211گرگانمحمود جاللی28

4-8842002 )0131(232رشتکامبیز پوررستگار29
گیالن - رشت - خیابان شهدا - روبروی کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستی 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروی دخانیات- کد پستی 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گیل30

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلی - کد پستی 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل31

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستی 16819743148-4238570 )0661(571خرم آبادسجاد باژدان32

ساری - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستی 34192454813637639 )0151(221ساریاحمد نادری علمداردهی33

بابل - کمربندی امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستی 32520204731659439 )0111( 223بابلشرکت بزرگ روشن 34

آمل- جاده محمودآباد- ابتدای جاده سرخ رود - کد پستی 4615989475 3481111 )0121( 224آملسید مجتبی موسوی35

32247106 )086(371اراکمصطفی شاپوری36
اراک - خیابان شریعتی- بین فرمانداری و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوری- 

پالک 74 - کد پستی 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروی انتظامی - روبروی مسجد - کد پستی 46571789949-2248041 )0851(341مالیرحبیب اله فرهادی فر37

2654436 )0811(342همدانعلیزاده38
همدان-خیابان 17 شهریور - نرسیده به پل هوایی - روبروی گاراژ الوند- 

کد پستی: 6513684697

یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان - کد پستی 62653898918617167 )0351(322یزداحمد قناد باشی39

1392/10/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ

برترین های آذر ماه

 خدمات پس از فروش
عاملیت 443 سمنان 

جناب آقای 
خسروانی 

 فــروش
عاملیت تهران 101

جناب آقای محسنیان

قـطعـات
عاملیت 331 قم 

جناب آقای 
اسماعیل آخوندی خضر آباد 
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