


آذر  1395   اطلس خودرو شــماره 77خبرنامه داخلی

3

6

آذر  1395 اطلس خودرو شــماره 77خبرنامه داخلی

4

8
10
12

22

24
25

20

17
14

نُه ماه فعاليت پر افتخار، تامين رضايت رســالت ماســت

کوتاه و خواندنی

خانواده اطلس خودرو

تقدير از پرسنل بدون تاخير شرکت اطلس خودرو
نسل جديد کيا ريو 2017
کيــا بــا صداهاي اضافه در خودرو مبارزه مي کند

آخرين نتايج گريد بندي عامليتهاي مجاز شــرکت اطلس خودرو

مراســم مقام نخســت در مميزي ISQI در سال 94

اقدامات کيا براي حفظ محيط زيســت

3 راهــکار ذهني براي افزايش انگيزه

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودرو

نُه سال فعاليت پر افتخار ؛
 تامين رضايت رسالت ماست

ســرمقالــه

ــت  ــب مزی ــرای کس ــا ب ــرکت ه ــروز ش ــی ام ــای رقابت در دنی
ــه مشــتریان و رفــع نیازهــای  ــژه اي ب رقابتــی بایــد توجــه وی
ــی مشــتریان در  ــا( داشــته باشــند. از طرف ــر از رقب ــان )بهت آن
ــتند  ــی هس ــای مختلف ــش ه ــوالت دارای گرای ــد محص خری
کــه بایــد آنهــا را در تنظیــم اســتراتژی هــای بازاریابــی مــورد 
ــی  ــف بازاریاب ــر مختل ــه عناص ــی ک ــرار داد. در صورت ــه ق توج
شــرکت در راســتای اهــداف مــد نظــر مشــتریان قــرار گیــرد و 
منافــع مشــتریان را عــاوه بــر منافــع ســازمان پوشــش دهــد، 
شــرکت از جایــگاه رقابتــی مناســبی در قیــاس بــا رقبــای بــازار 
برخــوردار خواهــد شــد. اگــر در گذشــته افزایــش ّکمــي حجــم 
ــاي  ــود، در دنی ــي ب ــتر کاف ــود بیش ــب س ــراي کس ــروش ب ف
ــه  ــماري ک ــاي پرش ــه ه ــه گزین ــه ب ــا توج ــارت، ب ــروز تج ام
پیــش روي خریــداران قــرار مــي گیــرد، تنهــا جلــب رضایــت 

مشــتري اســت کــه از اهمیــت بســزایي برخــوردار اســت.

تجربــه 9 ســال فعالیــت اطلــس خــودرو در بــازار ایــران نشــان 
داده اســت، اســتراتژي هــاي در نظــر گرفتــه شــده در شــرکت 
بــر روي چگونگــي هماهنگــي فرآیندهــاي داخلــي و خارجــي 
کســب و کار تاکیــد مــي کنــد تــا در نتیجــه ایــن هماهنگــي، 
ــز موجــب  ــه و نی ــه مشــتریان ارائ ــت رســاني ب ــن خدم بهتری
ــک اعضــاي ســازمان شــود و در کل  ــک ت ــت عملکــرد ت تقوی
بــر ایــن بــاور اســت عملکــرد شــرکت بــر اســاس دســتیابي بــه 
ــرکت  ــف ش ــاي مختل ــق واحده ــب و کار از طری ــداف کس اه
ــه  ــودرو ب ــس خ ــه اطل ــت ک ــي اس ــود. بدیه ــي ش ــن م تعیی
ــروي  ــا پی ــورز در ایران،ب ــا موت ــمي کی ــده رس ــوان نماین عن
ــعي  ــام س ــا، تم ــواده کی ــون خان ــتیبان همچ ــفه پش از فلس
ــه  ــل و ارائ ــد کام ــا تعه ــا ب ــاده ت ــر آن نه ــود را ب ــاش خ و ت
باالتریــن ســطح از خدمــات بــه خانــواده بــزرگ کیــا در ایــران، 
اعتمــاد و در نتیجــه، وفــاداري آنهــا را بــه خــود جلــب کنــد.

اطلــس خــودرو بــه خــود مــي بالــد کــه در آســتانه ي نهمیــن 
ســالگرد تاســیس اش، هدیــه ي بــه گــران قــدري "مقــام اول 
خدمــات پــس از فــروش" را در بیــن وارد کننــدگان دریافــت 

کــرده اســت.

ــن  ــب ای ــه کس ــئولیتي ک ــر مس ــم در براب ــم بتوانی امیدواری
افتخــار بــراي خانــواده ي اطلــس ایجــاد مــي کنــد، پاســخگو 
ــان  ــم میهن ــه ه ــت ب ــق خدم ــال توفی ــه س ــال ب ــیم و س باش
ــت  ــه دس ــري ب ــش ت ــي بی ــت و پویای ــا حمای ــان را ب عزیزم

ــم. آوری

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
24 صفحه رايگان
 شماره 77

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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حرکت رو به جلوی پروژه چراغ سبز کيا
ــا  ــورز در کشــور مــاالوی ب ــی کیــا موت ــرای چهارمیــن ســال متوال در مــاه جــوالی ب
ــداف خــود گام  ــب خــود، در راســتای کســب اه ــان داوطل ــن از کارکن حضــور 25 ت
ــالیما و  ــهرهای س ــه ش ــدگان ب ــرکت کنن ــدت 10 روز ش ــرای م ــت. ب ــته اس برداش
لیلونگــو مســافرت کردنــد. ایــن پــروژه امســال بــر روی ســه گزینــه تاکیــد اساســی 
داشــت: حمایــت از تحصیــل جوانــان، کمــک هــای پزشــکی و بهبــود شــرایط زندگــی.
ــه  ــدام ب ــر، اق ــورد نظ ــای م ــه محــل ه ــیدن ب ــد از رس ــن گام بع ــن در اولی داوطلبی
تعمیــر کاس هــای درس و محــل هــای اقامــت دانــش آمــوزان در مدارس چراغ ســبز 
کیــا )KGLS( نمودنــد، کــه ایــن کار بــا مشــارکت تشــکل غیــر دولتــی KFHI انجــام 
پذیرفــت. بعــد از ایــن کار، داوطلبــان موفــق بــه اجــرای موفــق جشــن فــارغ تحصیلــی 
دانــش آمــوزان ایــن مــدارس بــا حضــور 100 نفــر از محصلیــن ایــن مــدارس شــدند.
ــینما  ــه و س ــاخت کتابخان ــی، س ــای درمان ــان در پروژه ــالیما، داوطلب ــهر س در ش
یــک دســتگاه  تهیــه  بــا  بهداشــتی و درمانــی  برنامــه  ایــن  شــرکت کردنــد. 

کسب رتيه باالترين سطح ايمنی پالس در رده مينی ون ها 
توسط کارنيوال 2017    

خــودروی کارنیــوال کــه بــه علــت طراحــی جــذاب، قابلیــت هــای کاربــردی و 
سیســتم انتقــال قــدرت قــوی در ســال گذشــته بــه عنــوان بهتریــن خــودرو در کاس 
ــه کســب رتیــه  ــود، امســال نیــز نیــز موفــق ب خودروهــای مینــی ون انتخــاب شــده ب
ــکا  ــای آمری ــراه ه ــی بزرگ ــه ایمن ــه بیم ــاس از موسس ــی پ ــطح ایمن ــن س باالتری
)IIHS( گردیــده اســت. اســتفاده از سیســتم نوآورانــه AEB )سیســتم ترمــز اضطــراری 
ــن  ــی ای ــه ایمن ــا رتب ــت ت ــده اس ــث ش ــودرو باع ــن خ ــدل 2017 ای ــک( در م اتوماتی
خــودرو از حالــت پایــه )Basic( بــه رده  عالــی )Superior( ارتقــاء پیــدا کنــد.

سیســتم AEB بــا اســتفاده از رادار و دوربیــن هــای تعبیــه شــده در خــودرو، 
اقــدام بــه اســکن مســیر جلــوی خــودرو کــرده و در صورتــی کــه شــرایط 
خطرنــاک را تشــخیص دهــد بــه راننــده هشــدار و در صــورت عــدم توجــه 
کنــد. مــی  گیــری  ترمــز  بــه  اقــدام  اتوماتیــک  صــورت  بــه  خــود  راننــده 
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  منبع: 

 SEMA کيا سول خودران در 
ــادی،  ــرانه های غیرع ــرای پیش ــب ب ــی مناس ــوالً محل ــاالنه SEMA معم ــگاه س نمایش
از  کیــا  اّمــا  اســت.  پرســش برانگیز  ظاهــری  طراحی هــای  و  بــزرگ  چرخ هــای 
ــتفاده  ــده اش اس ــودران آین ــوالت خ ــش محص ــرای پیش نمای ــگاه ب ــن نمایش ــت ای فرص
 SEMA ــرای ــا قابلیــت رانندگــی خــودکار ب ــن منظــور، ۴ کانســپت ب ــه ای می کنــد و ب
ــت. ــده اس ــول اصاح ش ــا س ــک کی ــپت ها، ی ــن کانس ــی از ای ــت. یک ــرده اس ــاده ک آم

ــی  ــن اســت و صندلی های ــک طــرح »اســتراحتگاه« در داخــل کابی ــز دارای ی ســول، نی
در جلــو دارد کــه بــه ســمت عقــب خــودرو قــرار گرفته انــد. بــه گفتــه کیــا، ایــن نســخه 
منحصــر بــه فــرد از کیــا بــدون فرمــان، حرکــت خواهــد کــرد و دارای تجهیــزات لوکــس 
زیــادی شــامل یــک نمایشــگر ۴0 اینچــی و یــک سیســتم صوتــی پرمیــوم اســت. ســول 
ــده اند،  ــه ش ــی تعبی ــط سفارش ــول وس ــک کنس ــه در ی ــت ک ــط دو تبل ــودران توس خ
کنتــرل می شــود. در طراحــی کابیــن ایــن خــودرو از چــرم ســفید و خاکســتری بــا طــرح 
دوخــت لــوزی اســتفاده می شــود تــا بــا چــوب خاکســتری کــف هماهنگــی ایجــاد گــردد.
در طراحــی بیرونــی ایــن نســخه از ســول مــواردی چــون رنگ آمیــزی آبی رنــگ 
 19 چرخ هــای  و  جلوپنجــره  زیــر  در   LED روشــنایی  طــرح   ،)PPG Lux Blue(

 فروش جهاني کيا موتورز در ماه اکتبر 4.9 درصد افزايش يافت
ــده،  ــادر ش ــای ص ــروش خودروه ــي )ف ــروش جهان ــار ف ــورز آم ــا موت ــرکت کی ش
کــره جنوبــی(  از  هــای خــارج  کارخانــه  ســایر  فــروش  و  داخلــی  فــروش 
خودروهــای ســواری و تجــاری خــود در مــاه اکتبــر 2016 را اعــام کــرد 
کــه در مجمــوع 263.85۴ دســتگاه خــودرو مــی باشــد. ایــن رقــم نشــان 
ــد. ــی باش ــته م ــال گذش ــابه س ــاه مش ــا م ــه ب ــد در مقایس ــده ۴.9% رش دهن

چیــن  در  گذشــته  ســال  بــا  مقایســه  در  اکتبــر  مــاه  در  فــروش   افزایــش 
ــي  ــاي غرب ــودرو(، اروپ ــد خ ــر 71.209 واح ــغ ب ــي بال ــد و فروش ــد رش )23 درص
شــرقي   اروپــاي  خــودرو(،  واحــد   35.5۴۴ فــروش  بــا  رشــد  درصــد   8.5( 
کلــي   بــازار  در  و  خــودرو(  واحــد   17.3۴6 فــروش  بــا  رشــد  درصــد   7.2( 
)7.1 درصــد رشــد و فروشــي بالــغ  ۴۴.903  واحــد خــودرو( گــزارش شــده اســت.  
بالــغ  کیــا  جهانــي  فــروش   ،2016 ســال  اول  مــاه  در10  کلــي  طــور  بــه 
قبــل  بــه ســال  نســبت  کــه  باشــد  مــي  واحــد خــودرو  بــر 2.۴5۴.55۴ 
غربــي  اروپــاي  در  فــروش  رشــد  اســت.  داشــته  افزایــش  درصــد   3.3 
شــمالي  آمریــکاي  دســتگاه(،   50۴.058( چیــن   ،) دســتگاه   373.615( 
ــان  ــا پای ــروش(، ت ــتگاه ف ــا ۴36.۴9۴ دس ــی )ب ــره جنوب ــتگاه( و ک )602.663 دس
ــروش داشــته اســت.  ــه ترتیــب 13.8% ، 6.1% ، 2.9% و 2.9% رشــد ف ــر ب اکتب
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Interbrand رشد کيا موتورز در ليست بهترين برندهای جهانی سال 2016 موسسه
کیــا موتــورز همچنــان بــه برداشــتن قدم هــای بلند موثــر و رشــد در بین برندهــای جهانی 
ادامــه مــی دهد.براســاس گــزارش موسســه Interbrand در خصــوص گــزارش 100 برنــد 
برتــر جهانــی در ســال 2016، کیــا موتــورز موفــق بــه کســب رتبــه 69 شــده اســت کــه 
رشــد 5 پلــه ایــی را نســبت بــه ســال 2015 را نشــان مــی دهــد. همچنیــن ارزش ایــن 
برنــد بــه حــدود 6.3 بیلیــون دالر رســیده اســت کــه ایــن مقــدار در ســال 2015 معــادل 
5.7 بیلیــون دالر بــود. ایــن گــزارش رشــد 603% کیــا را از ســال 2006 نشــان مــی دهــد.

ایــن رشــد پیوســته و قابــل توجــه کیا بــه خاطر مدیریــت قوی و رو بــه جلو در این شــرکت 
بــوده اســت. بــا تکیــه بــر روی مقولــه طراحــی و کیفیت عملکــرد، کیــا در راســتای افزایش 
رضایــت منــدی مشــتریان همــراه ثابــت قــدم بــوده اســت. همچنیــن کیــا بــا راه انــدازی 
کمپیــن هــای مختلــف گام هــای موثــری در شــناخت بیشــتر برنــد خــود برداشــته اســت.

موتــورز  کیــا  بــرای  نشــدنی  فرامــوش  و  موفــق  ســال  یــک   2016 ســال 
رتبــه  در  اول  رتبــه  نظیــر  دیگــر  ارزشــمند  هــای  رتبــه  کســب  اســت.  بــوده 
در  مختلــف  طراحــی  جوایــز  همچنیــن  و   J.D. Power موسســه  بنــدی 
تبدیــل شــدن ایــن برنــد بــه یــک برنــد جهانــی تاثیــر مســتقیم داشــته انــد. 

جزئيات نسل جديد کيا پيکانتو 2017
کیــا پیکانتــوی جدیــد بــه زودی بــه جاده هــا راه پیــدا خواهــد کــرد و گفته شــده کــه این 
خــودرو در اوایــل ســال آینــده معرفــی شــده و کمــی بعدتــر نیز فــروش آن شــروع خواهد 
شــد. بــه تازگــی نیــز عکس هــای جاسوســی از ایــن خــودرو بــا پوششــی ســنگین تهیــه 
شــده اســت. ســومین نســل ایــن خــودرو فضــای بیشــتری از مــدل کنونــی خواهد داشــت 
پهن تــر  جلــوی  چراغ هــای  خــودرو  ایــن  درب   5 مــدل  از  جاسوســی  تصاویــر 
خــودرو  جزئیــات  اکثــر  کــه  اگرچــه  می دهــد  نشــان  را   LED المپ هــای  بــا 
هســتند.  نامشــخص  پروتوتایــپ  مــدل  ایــن  ســنگین  پوشــش های  خاطــر  بــه 
ــی رود  ــار م ــا انتظ ــتند ام ــان هس ــی یکس ــل کنون ــا نس ــو ب ــی پیکانت ــبت های کل نس
ایــن خــودرو شــاهد باشــیم. ابعــاد را در طــول و عــرض  افزایــش  کــه کمــی 
شــود.  منجــر  صنــدوق  و  کابیــن  فضــای  افزایــش  بــه  می توانــد  امــر  همیــن 
کمتــری  دکمه هــای  خــودرو  مرکــزی  کنســول  و  شــده  بازطراحــی  داشــبورد 
خواهنــد داشــت. تصاویــر تهیــه شــده از داخــل خــودرو نیــز نشــان می دهــد 
اســت. شــده  اســتفاده  بخــش  ایــن  در  کیفیت تــر  بــا  مــواد  برخــی  از  کــه 
آن هــا  از  بخش هایــی  و  می شــود  دیــده  به وضــوح  خــودرو  بهتــر  صندلی هــای 
نیــز چرمــی اســت. البتــه گمــان می کنیــم کــه ایــن مــدل نســخه ی گران تــر 
ی  ســرعته   5 گیربکــس  از  اســتفاده  می تــوان  مــدل  ایــن  در  باشــد.  پیکانتــو 

دســتی را دیــد اگرچــه کــه نســخه ی اتوماتیــک نیــز در دســترس خواهــد بــود.
احتمــاالً پیشــرانه های خــودرو همان نســخه ی 3 ســیلندر 1 لیتری 65 اســب بخــاری و ۴ 
ســیلندر 1.25 لیتری 85 اســب بخاری باشــند. مصرف و آالیندگی کم این خودرو احتماالً 
پیکانتــو را بــه رقیبــی جــدی در کاس خودروهــای کوچــک شــهری بــدل خواهــد کــرد.

اینچــی »روتیفــورم مونوبــاک CCV« خودنمایــی می کننــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
کیــا اعــام کــرده کــه تــا ارائــه اولیــن محصــول کامــًا خودرانــش فاصلــه زیــادی دارد 
ــه  ــن اینک ــت. ضم ــادی اس ــال 2030 می ــرای س ــه ب ــن زمین ــزی اش در ای و برنامه ری
ــود. ــد ب ــترس خواه ــال 2020 در دس ــا از س ــودکار کی ــی نیمه خ ــوژی رانندگ تکنول

شاســی بلنــد متوســط اســپورتیج بــا فــروش ۴1318 دســتگاه، پرفــروش تریــن 
ــن  ــو )در چی ــگمنت B ری ــودروی س ــت. خ ــوده اس ــر ب ــاه اکتب ــورز در م ــدل کیاموت م
ــازار  ــه در ب ــراتو ک ــد در رده دوم، و س ــروش ۴2.96۴ واح ــا ف ــهرت دارد( ب ــه K2 ش ب
ــودرو  ــوان خ ــه عن ــگمنت D ب ــا در س ــهرت دارد، اپتیم ــورت ش ــا ف ــه K3 و ی ــي ب جهان
ــروش  ــا ف ــب ب ــه ترتی ــراس اوور شــهری ســول ب ســواري ســایز متوســط و خــودروی ک
بالــغ بــر ۴0.771، 23.513و 17.517 دســتگاه در رده هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.

بــود شــده  آغــاز   2013 ســال  از  پزشــکی  لــوازم  کامیــون  دو  و  آمبوالنــس 
تانزانیــا،  نظیــر  کشــورها  ســایر  در  مــاالوی  کشــور  بــر  عــاوه  پــروژه  ایــن 
باشــد.  مــی  اجــرا  حــال  در  نیــز  اوگانــدا  و  کنیــا  اتیوبــی،   موزانبیــک، 
همچنیــن کیــا موتــورز توســعه ایــن طــرح در آمریــکای جنوبی را نیــز در برنامــه دارد. 

را  تشــکر  نهایــت  خــود  همیشــگی  همراهــان  از  موتــورز  کیــا  جــا  همیــن  در 
هــا  تکنولــوژی  و  پیشــرفته  طراحــی  بــر  تکیــه  بــا  گــردد  مــی  متعهــد  و  دارد 
خاقانــه  در راه کســب رتبــه هــای باالتــر تمامــی تــاش خــود را بــه کار بنــدد.

فــروش  افزایــش  در  زیــادی  بســیار  تاثیــر  خــود  نوبــه  بــه  رتبــه  ایــن  کســب   
خیــال  بــا  مشــتریان  شــد  خواهــد  باعــث  و  داشــت  خواهــد  خــودرو   ایــن 
ایــن خــودرو در شــه و ســفرهای بــرون شــهری اســتفاده نماینــد. از  راحــت تــر 
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خانواده اطلس خودرو
اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هايــی اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی بيــن نيروهــای 
ــون  ــتيبان همچ ــی  "پش ــرکت يعن ــن ش ــعار اي ــی ش ــه عبارت ــد. ب ــی زن ــرف اول را م ــانی ح انس
خانــواده" کــه معــرف آرمــان او نســبت بــه مشــريان اســت، دربــاره ی مديريــت داخلــی 
ســازمان نيــز صــدق مــی کنــد؛ از ايــن رو توجــه بــه زحمــات گذشــته ی کارکنــان، 
پــاس داشــت دســتاوردهای زمــان حــال آن هــا و اســتقبال از ســرمايه هــای جديــد 
شــرکت کــه بــا حضــور آن هــا آينــده ی جديــدی تجربــه خواهــد شــد، از خــط مشــی 
و  خــودرو  اطلــس  جديــد  اعضــای  "معرفــی  اســت.  شــرکت  ايــن  مديــران   هــای 
ی  نشــريه  بــه  کــه  اســت  بخشــی  همــکاران"  ســازمانی  ارتقاءهــای  رســانی   اطــاع 
ــه  ــه مجموع ــی ب ــه تازگ ــه ب ــی ک ــه همکاران ــم ب ــا ه ــت ت ــده اس ــه ش ــس اضاف ــک اطل پي
پيوســته انــد، خــوش آمــد بگوييــم و هــم بــا تغييــرات درون شــرکتی آشــنا شــويم.

نــام و نام خانوادگي: دانيال دادرس

سمت سابق: کارشناس پشتيباني فني

سمت جديد: کارشناس گارانتي

نــام و نام خانوادگي: مريم حيدري

سمت سابق: کارشناس پذيرش 

سمت جديد: کارشناس شماره گذاري

نام و نام خانوادگي: يوســف ترکمن

سمت سابق: کارشناس پذيرش 

سمت جديد: سرگروه فروش

نام و نام خانوادگي: محمد باقري تودشــکي

سمت سابق: کارشناس گارانتي

ســمت جديد: کارشناس خدمات ويژه

نام و نام خانوادگي: هومن حميده خوان

تاريخ تولد: 64/11/29

ميزان تحصيات: بازرگاني بين الملل - کارشناسي کشاورزي 

زمينه فعاليت: کارشناس سفارشات

سوابق کاري: 
ايــران  طبيعــي  گاز  ســازي  مايــع  شــرکت   در 
ــال ــدت 2 س ــه م ــي  ب ــي خارج ــوزه بازرگان )LNG ( در ح

ــه اینکــه از عاقــه منــدي اینجانــب همــواره فعالیــت  نظــر ب
در حــوزه بازرگانــي بویــژه در صنعــت خودرویــي  کشــور 
ــزرگ از افتخــارات  ــواده ب ــن خان ــه ای ــوده اســت پیوســتن ب ب
ــد  ــش کارآم ــدا نق ــاري خ ــه ی ــدورام ب ــت و امی ــب اس اینجان
در  ارزشــمند  مجموعــه  ایــن  در  بتوانــم  را  موثــري   و 
ــم. ــا نمایی ــم ایف ــم میهنان ــه ه ــاني ب ــت رس ــت خدم جه

عالقه مند به فعاليت در 
حوزه بازرگاني بويژه در 

صنعت خودرويي

نام و نام خانوادگي: مجيد قاسمي بي باالن

تاريخ تولد: 70/07/07

ميزان تحصيات: مهندسي ساخت و توليد ماشين آالت صنعتي 

زمينه فعاليت: کارمند تحويل و توزيع اسناد و مدارك

سوابق کاري: 
به مدت چند ســال در نمايشــگاه هاي خودرويي 

مشــغول به کار بوده ام.

نام و نام خانوادگي: محسن رفيعي

تاريخ تولد: 66/01/08

ميزان تحصيات:  مهندسي اتومکانيک 

زمينه فعاليت: کارشناس خدمات ويژه

سوابق کاري: 
کارشناس فني، در شرکت هيونداي به مدت 5 سال، 1سال 
در شــرکت ايران خودرو  به  عنوان کارشــناس فني عامليت.

آشــنا  خــودرو،  اطلــس  شــرکت  بــا  دیربــاز   از 
بــوده ام و از اینکــه امــروز در ایــن شــرکت مشــغول 
تــاش  نهایــت  خوشــحالم.  بســیار  هســتم  کار  بــه 
و  خــوب  همــکاری  کــه  کــرد  خواهــم  را  خــود 
باشــم. داشــته  مجموعــه  ایــن  بــا  ثمــري  پــر 

شــرکت اطلــس خــودرو  نماینــده رســمي کیاموتــورز در ایــران 
ــام و مطــرح در  ــال،  بن ــاي فع ــي از شــرکت ه ــوان یک ــه عن ب
ــران  ــروش در ای ــس از ف ــات پ ــه خدم ــروش و ارائ ــه ف زمین
مــي باشــد و داراي منابــع انســاني عظیمــي اســت کــه از نظــر 
توانمنــدي، ســطح دانــش و تجربــه در درجــه باالیــي قــرار دارد.
امیــد اســت اینجانــب بــه عنــوان کارشــناس خدمــات 
ــم  ــزرگ بتوان ــه ب ــن مجموع ــوي از ای ــروش و عض ــس از ف پ
تمامــي تــوان خــود را در جهــت پیشــبرد اهــداف ایــن 
مجموعــه توانمنــد ارائــه و بــه عنــوان عضــوي موثــر در 
ــردارم.   ــودرو گام ب ــس خ ــرکت اطل ــي ش ــد و تعال ــت رش جه

فعاليت در شرکت 
اطلس خودرو باعث 

خوشحالي است

شرکت اطلس خودرو 
داراي نيرويي با سطح 

دانش و تجربه باال

نام و نام خانوادگي: علي والي نژاد

تاريخ تولد: 67/11/05

  MBA ميزان تحصيات:  مديريت صنعتي - دانشجوي ارشد

زمينه فعاليت: کارشناس فروش

سوابق کاري: 
و  فــروش  از  پــس  خدمــات  حــوزه  در   86 ســال  از 
فــروش در ســازمان هــاي مختلــف از جملــه هلدينــگ 
ــتم  ــت داش ــران و... فعالي ــور اي ــاتل,  يونيلي ــو , ش پاکش

نام و نام خانوادگي: پويا حدادي

تاريخ تولد: 66/11/10

ميزان تحصيات:  مهندسي تکنولوژي مکانيک خودرو

زمينه فعاليت: کارشناس امور عاملين

سوابق کاري: 
در شــرکت هــاي ايــران خــودرو، کرمــان موتــور  و شــرکت 
ــوده ام. ــه کار ب ــغول ب ــال مش ــن س ــي TQS چندي بازرس

نام و نام خانوادگي: حامد حاجي عباسي

تاريخ تولد: 64/01/11

ميزان تحصيات:   مهندسي مواد – متالورژي صنعتي

زمينه فعاليت: کارشناس سرمايه انساني

سوابق کاري: 
ــا  ــال ب ــدت 4 س ــه م ــاف  ب ــت چ ــن صنع ــرکت زري در ش
ســمت کارشــناس و سرپرســت اداري و منابــع انســاني، 

خوشــبختانه مجموعــه اطلــس خــودرو هــم ســو بــا تصــورات 
ــکاري و  ــراي هم ــده ال ب ــه اي ای ــده از مجموع ــارات بن و انتظ
زمینــه ســاز پیشــرفت مــي باشــد و امیــد اســت بــا تــاش بــي 
وقفــه همــکاري بــا مجموعــه تــداوم مطلوبــي داشــته باشــد.
مشــخصا هــدف از هر فعالیتــي دسترســي به اهداف شــخصي، 
اجتماعــي،  شــغلي  و... مــي باشــد کــه امیــدوارم بــا توجــه بــه 
بســتر موجود پیشــرفت شــغلي خوبــي در آینده داشــته باشــم.

شــرکت اطلــس خــودرو جــز شــرکت هــاي پیشــگام 
و معتبــر در زمینــه خــودرو مــي باشــد و امیــدوارم کــه 
بیشــتر ســبب  دانــش  زمینــه کســب  در  تــاش  بــا 
ــوم. ــروش بش ــس از ف ــات پ ــد خدم ــود و واح ــرفت خ پیش

شــرکت اطلــس خــودرو یکــي از شــرکت هــاي معتبــر 
خودرویــي اســت و آن را بســیار پویــا و منضبــط و بــا 
ــه  ــا توج ــم و ب ــي کن ــي م ــتانه ارزیاب ــي آرام و دوس محیط
ــود را  ــده کاري خ ــد ، آین ــراي رش ــرکت ب ــیل ش ــه پتانس ب
بســیار مثبــت و همــراه بــا پیشــرفت و رو بــه رشــد میبینــم.

اطلس خودرو، 
مجموعه ايده آل براي 

همکاري و پيشرفت
اطلس خودرو، شرکتي 

پيشگام و معتبر در 
زمينه خودرويي

اطلس خودرو، شرکتي 
پويا و منضبط، با 

محيطي آرام و دوستانه
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در امتداد اطلس در امتداد اطلس  89

طي شش ماهه نخست سال 1395
تقدير از پرسنل بدون تاخير شرکت اطلس خودرو

گرد آوري:
پريسا حسيني 
سمت:

 کارشناس 
سرمايه انساني

واحــد ســرمایه انســاني در راســتاي افزایــش ســطح 
ــه  ــدام ب ــان اق ــه کارکن ــطح روحی ــاي س ــزه و ارتق انگی
ارزیابــي تــردد پرســنل طــي شــش ماهــه نخســت 
ــع،  ــه موق ــور ب ــر از حض ــت. تقدی ــوده اس ــال 95 نم س
ترغیــب پرســنل بــه رعایــت قوانیــن ورود و خــروج، 
از طــرف واحــد   القــاي احســاس اهمیــت و توجــه 
ســرمایه انســاني و مدیریــت بــه پرســنل از اهــداف 
ــورد  ــت بازخ ــد اس ــه امی ــد ک ــي باش ــي م ــن ارزیاب ای
ــش مشــارکت پرســنل در  ــه افزای ــد ب ــن فرآین ــت ای مثب

زمانبنــدي حضــور در ســازمان منجــر گــردد.

ارزیابي وضعیت تردد پرســنل شــامل گام هاي زیر اســت :
    اخذ گزارشات تردد پرسنل طي 6 ماه نخست سال 95

    بررسي وضعیت تأخیر و غیبت پرسنل 
     انتخاب نفرات داراي کمترین تأخیر و غیبت در هر واحد 

    اخذ نظر مدیر واحدها در خصوص نفرات برتر
    نهایي نمودن لیست نفرات برگزیده

     اخذ تأیید از مدیر عامل محترم 
نفــرات  بــه  هدایــا  و  تقدیــر  لــوح  اهــداي  مراســم 
ــا حضــور   برگزیــده طــي روز دوشــنبه مــورخ 95/8/10 ب
مهنــدس  آقــاي  جنــاب  محتــرم  عامــل   مدیــر 
پوریــا میرآفتابي، مدیران و سرپرســتان محترم در حرکتي 
نمادیــن در محل اســتقرار پرســنل به ایشــان اهــدا گردید. 

 معرفي افراد برگزيده
نام واحدنام و نام خانوادگي
دفتر مديريتسيد احمـد مدرسيه
خزانه داريحسين بايسته هستي

مركز تماساحمد داودي
طرح و برنامهمريم سديو

حفاظتمسعود گل مرادي
حفاظتامير قمي

فروشسمانه عبدالمحمدي
فروشسيد مرتضي طباطبائي مهر

نمايشگاه وليعصر –فروش كامران بهنام
مالي و اداريآبادي  ايرج محمدي بلبان

مالي و اداريحسين شبگرد فتيدهي
خدمات پس از فروشسعيده ارسالني

تعميرگاه مركزي –خدمات پس از فروش حسين اجارستاقي
انبار قطعات يدكيعزيز خدائي سنبل آبادي

انبار قطعات يدكيعلي وطن پور
سرمايه انسانيمهدي بشيري پور
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تازه هاي کيا 1011 تازه هاي کيا

معرفي نسل جديد کيا ريو 2017

کیــا موتــورز طراحــی آینــه هــای جانبــی را در راســتای 
ــا  ــن ب ــت همچنی ــر داده اس ــاد تغیی ــدای ب ــش ص کاه
اســتفاده از نمــدی هــای جــذب کننــده صــدا در صــدد 
ــا ســطح  ــا ب ــوذ صــدای تمــاس تایره ــزان نف کاهــش می
جــاده  بــه داخــل خــودرو مــی باشــد. همچنیــن کیــا پــا 
را فراتــر از ایــن حــد گذاشــته اســت و بــا کاهــش تعــداد 
ســوراخ کاری بدنــه خــودرو در خــط تولیــد، باعــث کاهش 
هرچــه بیشــتر صــدای تولیــدی بدنــه خودرو شــده اســت.

 طراحی
طراحــی نســل جدیــد ریــو خروجــی رادیکالــی از طراحــی 
ــطوحی  ــد دارای س ــدل جدی ــا م ــت ام ــو نیس ــی ری کل
نــرم و صــاف و جزئیاتــی واضح تــر اســت. مشــخصه 
ــه ــوم ب ــره موس ــو پنج ــی جل ــا یعن ــی کی ــی طراح  اصل
 Tiger Nose یــا پــوزه ببــر در ریــوی جدیــد نازک تــر 
ــای  ــه ای از چراغ ه ــار مجموع ــده و در کن ــر ش و کوتاه ت
ــه  ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــکل یافت ــر ش ــوی تغیی جل
شــکل   U هــای   LED جدیــد  ویژگــی  بــه  مجهــز 
ــر  ــودرو کمت ــی خ ــمت عقب ــرات در قس ــده اند. تغیی ش
ــز  ــو 2017 مجه ــد ری ــب جدی ــای عق ــا چراغ ه اســت ام
ــده اند.  ــکان ش ــا پی ــر ی ــکل تی ــه ش ــی ب ــه  LED های ب
ــراه  ــه هم ــده و ب ــر ش ــودرو کوتاه ت ــب خ ــگ عق اوورهن
کــه  شــده اند  موجــب  عمودی تــر  عقــب  شیشــه 

ــد.  ــر برس ــه نظ ــل ب ــر از قب ــو بزرگ ت ــارم ری ــل چه نس

 موتورها
ــرانه  ــک پیش ــد ی ــوی جدی ــای ری ــت موتوره ــه لیس ب
جدیــد 1 لیتــری ســه ســیلندر توربــو اضافــه شــده 
ــه شــد.  ــار در مــدل ســید ارائ ــرای اولیــن ب اســت کــه ب
ــب  ــدرت 100 و 120 اس ــطح ق ــا دو س ــور ب ــن موت ای
بخــار ارائــه می گــردد درحالی کــه هــر دو گشــتاور 
یکســانی معــادل 172 نیوتــن متــر دارنــد. میــزان تولیــد 
ــت  ــده اس ــخص نش ــوز مش ــور هن ــن موت ــی ای آالیندگ
ــرم  ــر از 100 گ ــه کمت ــر دو نمون ــاد ه ــا به احتمال زی ام

ــد. ــد می کنن ــر تولی ــر کیلومت ــن در ه ــید کرب دی اکس
ــر ایــن پیشــرانه، دو موتــور بنزینــی دیگــر هــم  عــاوه ب
ــد از 1.25  ــه عبارتن ــت ک ــده اس ــه ش ــو ارائ ــرای ری ب

ــب  ــه ترتی ــه ب ــی ک ــس طبیع ــری تنف ــری و 1.۴ لیت لیت
ــتاور و  ــر گش ــن مت ــدرت و 122 نیوت ــار ق ــب بخ 85 اس
ــتاور  ــر گش ــن مت ــدرت و 132 نیوت ــار ق ــب بخ 100 اس
تولیــد می کننــد. آالیندگــی تولیــدی ایــن موتورهــا هــم 
ــر 120  ــور زی ــرای هــر دو موت اعــام نشــده اســت امــا ب
گــرم در هــر کیلومتــر پیش بینــی می شــود. کســانی 
کــه خواهــان موتورهــای دیزلــی هســتند هــم می تواننــد 
ــدرت 70  ــطح ق ــا دو س ــه ب ــری ک ــد 1.۴ لیت ــک واح ی
را  می شــود  ارائــه  بخــار  اســب   90 و  بخــار  اســب 
 انتخــاب کننــد. ایــن موتــور بــا تولیــد کمتــر از 90 گــرم 
ــن  ــم آالینده تری ــر ک ــر کیلومت ــن در ه ــید کرب دی اکس
موتــور در لیســت پیشــرانه های ریــو جدید بشــمار می رود.

 سواری
ــه  ــتحکم تر، گفت ــه مس ــه و بدن ــود یافت ــق بهب ــا تعلی ب
می شــود ســواری و رانندگــی ریــوی جدیــد بســیار 
ــه  ــری را ارائ ــگ جذاب ت ــت و هندلین ــه اس ــود یافت بهب
می کنــد. مدیــر عملیاتــی ارشــد کیــا در اروپــا نیــز 
ــوی  ــی در ری ــود رانندگ ــه بهب ــت ک ــته اس ــان داش اذع
اســت. بــوده  اصلــی  اولویت هــای  از  یکــی  جدیــد 

 ابعاد
کاربــردی  مــورد  در  جســورانه ای  ادعاهــای  کیــا 
ــه  ــده ک ــه ش ــت. گفت ــوده اس ــد نم ــوی جدی ــودن ری ب
ــه  ــن نمون ــین بزرگ تری ــب ایــن ماش صندلی هــای عق
بشــوند  تــا  هنگامی کــه  و  هســتند  خــود  کاس  در 

ــول 1.8  ــا ط ــی ب ــل بارهای ــرای حم ــی ب ــی کاف فضای
متــر پدیــد می آیــد. همچنیــن بــا فاصلــه محــوری 
ــه و  ــش یافت ــل افزای ــه قب ــبت ب ــر نس ــه 10 میلی مت ک
ــود  ــلف خ ــیده تر از س ــر کش ــه 15 میلی مت ــه ای ک بدن
ــه  ــتری ارائ ــی بیش ــای داخل ــد فض ــوی جدی ــت، ری اس
ــه  ــش یافت ــب آن افزای ــو و عق ــای جل ــای پ ــرده و فض ک
میلی متــر   5 ریــو  چهــارم  نســل  همچنیــن  اســت. 
ــده  ــوم ش ــل س ــر از نس ــر کوتاه ت ــر و 5 میلی مت عریض ت
ــت. ــر اس ــم 325 لیت ــار آن ه ــدوق ب ــم صن ــت. حج اس

 فناوری و ايمنی
ــته  ــادی داش ــز زی ــد تمرک ــوی جدی ــی ری ــر ایمن ــا ب کی
از  ایمنــی  ســتاره   5 کســب  آن  نتیجــۀ  و  اســت 
ــن  ــرای اولی ــت. ب ــپ اس ــورو انک ــادف ی ــای تص آزمون ه
بــار در یــک ســوپرمینی، سیســتم تشــخیص عابــر پیــاده 
و ترمــز اضطــراری خــودکار بــرای ریــو 2017 ارائــه شــده 
ــای  ــتفاده از رادار برخورده ــا اس ــتم ب ــن سیس ــت. ای اس
خــودکار  به صــورت  و  کــرده  شناســایی  را  بالقــوه 
ــتم  ــن، سیس ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــف می کن ــین را متوق ماش
هشــدار خــروج از خــط هــم در ریــو نصــب شــده اســت.
ــه  ــامل ارائ ــم ش ــد ه ــوی جدی ــک ری ــج تکنولوژی پکی
یــک  طریــق  از  ســرگرمی  اطاعاتــی-  سیســتم 
ــه  ــش لمســی 5 اینچــی نصــب شــده در میان صفحه نمای
ــد  ــتم عامل اندروی ــر دو سیس ــه ه ــود ک ــبورد می ش داش
ــن  ــد. ای ــل را پشــتیبانی می کن ــی اپ ــوگل و کارپل ــو گ ات
نمایشــگر کــه موقعیــت نصــب آن به صــورت شــناور 
ــای  ــیاری از دکمه ه ــن بس ــت، جایگزی ــده اس ــوان ش عن
ــداران  ــن، خری ــر ای ــاوه ب ــت. ع ــده اس ــبورد گردی داش
ــز  ــا را نی ــری کی ــتم ناوب ــن ورژن سیس ــد آخری می توانن
بــرای ریــوی خــود ســفارش دهنــد کــه شــامل نمایــش 
ــراه  ــه هم ــانی آن ب ــده و به روزرس ــورت زن ــک بص ترافی
ــک  ــود. ی ــرعت می ش ــرل س ــای کنت ــدار دوربین ه هش
ــم  ــورت USB ه ــو و پ ــا شــش بلندگ ــی ب سیســتم صوت
ــل  ــا در داخ ــت. کی ــده اس ــه ش ــو 2017 ارائ ــرای ری ب
ــت  ــزرگ در کیفی ــیار ب ــک گام بس ــو ی ــد ری ــل جدی نس
بــه ســمت جلــو برداشــته و کیفیــت ســاخت ایــن 
ــت.  ــه اس ــود یافت ــیار بهب ــر بس ــال حاض ــین در ح ماش
ــای  ــامل پارچه ه ــم ش ــودرو ه ــودوزی خ ــای ت انتخاب ه
ــا  ــکی ی ــی مش ــرم مصنوع ــتری، چ ــا خاکس ــکی ی مش
خاکســتری و چــرم مصنوعــی مشــکی و قرمــز مــی شــود.

ــارم آن  ــل چه ــی نس ــه معرف ــت ب ــذرد نوب ــازار می گ ــو در ب ــور ري ــال از حض ــه 16 س ــاال ک ح
رســيده اســت. طراحــی ايــن نســل وظيفــه اســتوديوهای طراحــی کيــا در آلمــان و کاليفرنيــا و 
البتــه زيرنظــر مرکــز اصلــی طراحــی کياموتــورز در Namyane کره جنوبــی انجــام شــده اســت.
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1213 سبقتسبقت

خودروهــا  اينکــه  بــه  توجــه   بــا 
 ايمن تر ، کوچکتر و قابليت رانندگي 
آن هــا راحتــر شــده اســت،تعيين 
ــوان  ــه عن ــي ب ــذت رانندگ ــزان ل مي
انــدازه گيــري  از معيارهــاي  يکــي 
مــد  آينــده  در  خــودرو  عملکــرد 
بــه  گرفــت.  خواهــد  قــرار  نظــر 
ــه  ــک تجرب ــي ي ــه رانندگ ــل اينک دلي
اســت،  حســي  و  جــذاب  بســيار 
فــن  توســعه  روي  بــر  کياموتــورز 
رســاندن  حداقــل  بــه  و  آوري 
باعــث  کــه  ناخوشــايندي   مســائل 
رانندگــي  در  پرتــي   حــواس 

مي شود تمرکز کرده است.

کيا با صداهاي اضافه در خودرو مبارزه مي کند

ــدا  ــرو ص ــختي )NVH(: س ــاش و س ــدا، ارتع ــر و ص س
ــودرو و  ــات خ ــن قطع ــاس بی ــه تم ــات، نتیج و ارتعاش
ــل  ــاده حاص ــا و ج ــتیک ه ــن الس ــاس بی ــن تم  همچنی
مــي شــود، بــه طــور مســتقیم بر روي حــواس مــا در حین 

رانندگــي تاثیــر مــي گــذارد. بــه مــدت طوالنــي کیــا بــر 
روي کاهــش ســرو صــدا و افزایش صداهاي ناخوشــایند در 
کابیــن بــراي راننــدگان تاشــش کــرده اســت. از طریــق 
ــال  ــدا در ح ــد ص ــي و تولی ــدا و طراح ــرو ص ــرل س کنت
تــاش زیــادي جهــت از بیــن بــردن شــرایط ناخوشــایند 
در سراســر جهــان هســتیم. کیــا  راننــدگان  بــراي 

 لغو سر و صداي جاده ها
یکــي از دالیــل اصلــي تولیــد ســر و صــدا درون خــودرو، 
موتــور آن اســت. کیــا تمرکــزش را بر روي تولید و توســعه 
ــش  ــر و کاه ــن ت ــر و مطمئ ــن ت ــاالت ام ــا اتص ــور ب موت
ــت.  ــرده اس ــروري ک ــر ض ــات غی ــدا و ارتعاش ــرو ص  س
کیــا موتــورز طراحــی آینــه هــای جانبــی را در راســتای 

ــا  ــن ب ــت همچنی ــر داده اس ــاد تغیی ــدای ب ــش ص کاه
اســتفاده از نمــدی هــای جــذب کننــده صــدا در صــدد 
ــا ســطح  ــا ب ــوذ صــدای تمــاس تایره ــزان نف کاهــش می
جــاده  بــه داخــل خــودرو مــی باشــد. همچنیــن کیــا پــا 
را فراتــر از ایــن حــد گذاشــته اســت و بــا کاهــش تعــداد 
ســوراخ کاری بدنــه خــودرو در خــط تولیــد، باعــث کاهش 
هرچــه بیشــتر صــدای تولیــدی بدنــه خودرو شــده اســت.

 ايجاد صداهاي خوشايند
کوچکتریــن  بــه  زیــادي  توجــه  حتــي   مهندســین 
ســرو صــدا ایجــاد شــده در خودروي شــما داشــته و تاش 
مــي کننــد صداهایــي کــه بــه گــوش مي رســد خوشــایند 
باشــد. کیــا موتــورز در صــدد اســت، بــرای چــراغ راهنمــا، 
ــدن  ــته ش ــاز وبس ــی ب ــودرو و حت ــزوز خ ــدارها، اگ هش

ــرد  ــر بگی ــدی را در نظ ــای جدی ــودرو صداه ــای خ دره
ــا مشــتری در معــرض صداهــای عملکــردی نامناســب  ت
ــودرو،  ــاي خ ــدل ه ــي از م ــان برخ ــرد. صاحب ــرار نگی ق
قــادر بــه انتخــاب طیــف وســیعي از موتورهــاي سفارشــي 
ــتند. ــش هس ــذت بخ ــي ل ــک رانندگ ــه ی ــراي  تجرب ب
اخیــراً کیــا بــا Harman Kardon )تولیــد کننــده 
پیشــرو در تجهیــزات صوتــي(، همــکاري در جهــت 
آخریــن  اســت.  داشــته  صوتــي  سیســتم   توســعه 

مــدل هــاي موجــود در خــط تولیــد، غنــي و بــا باالتریــن 
ــع  ــک منب ــوان ی ــه عن ــز ب ــي نی ــتم صوت ــت سیس کیفی
ــایند اســت. ــاي خوش ــراي صداه ــده ب ــوده ش ــا و پال پوی
ــال  ــه دنب ــا ب ــاله  NVH، کی ــرار دادن مس ــت ق ــا الوی ب
کاهــش اســترس هــاي ناشــي از رانندگــي و ایجــاد 
ــودرو  ــواري خ ــه س ــه در تجرب ــزه و عاق ــش انگی افزای
 NVH اســت. هــر ســاله کیــا در صنعــت تکنولــوژي
اســت. داشــته  توجهــي  قابــل  پیشــرفت  و  رشــد 
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آخرين نتايج گريد بندي عامليتهاي مجاز شــرکت اطلس خودرو

ــن  ــق آخري ــد؛ طب ــام ش ــودرو اع ــس خ ــاي اطل ــت ه ــدي عاملي ــد بن ــج گري ــن نتاي آخري
ارزيابــي انجــام شــده در ســه ماهــه ي نخســت ســال جــاري، 4 عامليــت موفــق بــه کســب 

ــد. ــب کردن ــد C را کس ــت گري ــد B و 9 عاملي ــت گري ــد A، 25 عاملي گري
ــر  ــت 225 بابلس ــدي، عاملي ــميعي زفرقن ــاي س ــت آق ــه مديري ــران ب ــت 117 ته عاملي
ــرگاه  ــرواني و تعمي ــاي خس ــت آق ــه مديري ــمنان ب ــت 443 س ــمال،  عاملي ــودرو ش نواخ

ــدند. ــد A ش ــب گري ــه کس ــق ب ــه موف ــد ک ــي بودن ــار عامليت ــزي، چه مرک

نام عامليت مجاز: ســميعي زفرقندي

 A :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 117

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: تعميرگاه مرکزي

 A :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 100

شــهر عامليت مجاز: تهران

نام عامليت مجاز: ســيد سامان شجاعي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 643

شــهر عامليت مجاز: شيراز

نــام عامليت مجاز: جعفري

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 553

شــهر عامليت مجاز: کرمانشاه

نام عامليت مجاز: نواخودرو شــمال

 A :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 225

شــهر عامليت مجاز: بابلسر

نام عامليت مجاز: خســرواني

 A :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 443

شــهر عامليت مجاز: سمنان

نام عامليت مجاز: کهنمويي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 521

شــهر عامليت مجاز: تبريز

نام عامليت مجاز: هاشــمي سيگاري

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 424

شــهر عامليت مجاز: مشهد

نــام عامليت مجاز: امامي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 313

شــهر عامليت مجاز: اصفهان

نام عامليت مجاز: سياســي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 422

شــهر عامليت مجاز: مشهد

نــام عامليت مجاز: آخوندي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 331

شــهر عامليت مجاز: قم

نــام عامليت مجاز: عليزاده

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 342

شــهر عامليت مجاز: همدان

نام عامليت مجاز: قناد باشــي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 322

شــهر عامليت مجاز: يزد

نام عامليت مجاز: شــرکت کيا موتور گات

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 452

شــهر عامليت مجاز: کرمان

نــام عامليت مجاز: ترابي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 442

شــهر عامليت مجاز: شاهرود

نــام عامليت مجاز: باليران

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 103

شــهر عامليت مجاز: تهران

نام عامليت مجاز: محسنيان

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 101

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: محمدي طامه

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 114

شــهر عامليت مجاز: تهران

نام عامليت مجاز: حســيني

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 112

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: آرمنيانس

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 111

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: جاليان

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 118

شــهر عامليت مجاز: تهران
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نــام عامليت مجاز: حاجي نيلي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 311

شــهر عامليت مجاز: اصفهان

نــام عامليت مجاز: صادقي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 226

شــهر عامليت مجاز: آمل

نــام عامليت مجاز: معيني- زماني

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 121

شــهر عامليت مجاز: کرج

نام عامليت مجاز: آســاطوري

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 132

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: رنجبر- باقري

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 119

شــهر عامليت مجاز: تهران

نام عامليت مجاز: ســلماني

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 131

شــهر عامليت مجاز: تهران

نــام عامليت مجاز: احمدي- نعمتي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 251

شــهر عامليت مجاز: قزوين

نــام عامليت مجاز: نادر علمداردهي

 B :گريد سازماني عامليت

کــد عامليت مجاز: 227

شــهر عامليت مجاز: ساري

 براي چهارمين سال پياپي 
کسب مقام نخست خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو 

گرد آوري:
پريسا حسيني   
 سمت:کارشناس سرمايه انساني 
فاطمه ماهري فرد   
 سمت:کارشناس  امور
  عامليت هاي  مجاز

شــرکت اطلــس خــودرو بــراي چهارميــن 
ســال پياپــي موفــق بــه کســب مقــام 
نخســت خدمــات پــس از فــروش ميــان 
ســواري  خودروهــاي  کننــدگان  وارد 
شــرکت   94 ســال  هــاي  ارزيابــي  در 
ــران  ــتاندارد اي ــت و اس ــي کيفي بازرس

ISQI گرديــده اســت.

در ایــن ارزیابــي ۴ شــاخص مــورد بررســي قــرار 
ــد :  ــي باش ــل م ــوارد ذی ــامل م ــه ش ــرد ک ــي گی م

    کیفیــت خدمــات )ضریب وزني %25(
    ســرعت خدمات )ضریب وزني %20(

    هزینــه خدمــات )ضریب وزني %5(
    نتایــج عملکــرد )ضریب وزني %50(

بیــن چهــار شــاخص فــوق، نتایــج عملکــرد کــه 
ــب  ــي باشــد از ضری ــدي مشــتریان م ــامل رضایتمن ش
ــي از  ــا نیم ــت و تقریب ــوردار اس ــري برخ ــي باالت وزن
ــن  ــت. ای ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــاز کل را ب امتی
ــش  ــر پای ــاوه ب ــه ع ــد ک ــي ده ــان م ــوع نش موض
عاملیــت هــاي مجــاز و شــرکت اطلــس خــودرو، 
ــي برخــوردار اســت  ــت مشــتري از اهمیــت باالی رضای
و ارزیابــي بصــورت مشــتري محــور انجــام مــي شــود.
کــه  اســت  افتخــاري  نخســت  مقــام  کســب 
از  پــس  خدمــات  هــاي  واحــد  همــکاري  بــا 
و  انســاني  ســرمایه  بازاریابــي،  قطعــات،   فــروش، 
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ــه  ــودرو ب ــس خ ــرکت اطل ــاز ش ــاي مج ــت ه عاملی
ــنبه  ــبت روز یکش ــن مناس ــه همی ــت. ب ــوع پیوس وق
مورخــه 95/08/16 جشــني توســط همــکاران محتــرم 
ــاي  ــاب آق ــدا جن ــزار گردید.ابت ــاني برگ ــرمایه انس س
ــرکت  ــرم ش ــل محت ــر عام ــي مدی ــدس میرآفتاب مهن
ــه  ــه هم ــت را ب ــن موفقی ــب ای ــودرو کس ــس خ اطل
و  تــاش  بــه  را  آنهــا  و  تبریــک گفتــه  همــکاران 
باالتــر در  امتیــاز  بیشــتر جهــت کســب  کوشــش 
خاطــر  و  داشــتند  معطــوف  بعــد  دوره  ارزیابــي 
نشــان فرمودنــد کــه ســال جــاري بــا توجــه بــه 
وجــود رقبــا، ســال ســخت تــري جهــت کســب رتبــه 
ــک  ــک ت ــت ت ــا ممارس ــه ب ــود ک ــد ب ــت خواه نخس
ــه ایــن مهــم دســت خواهیــم یافــت. شــما عزیــزان ب

ســرمایه  مدیــر  مــددي  مهنــدس  آقــاي  جنــاب 
را  موفقیــت  ایــن  نیــز  داران  اطلــس  انســاني 
تبریــک  خــودرو  اطلــس  شــرکت  همــکاران  بــه 
امتیــاز  بــه  رســیدن  نیــز  ایشــان  و  گفتــه 
ســر  پشــت  و  بعــدي  هــاي  ارزیابــي  در  باالتــر 
شــرکت  بــراي  را  ترقــي  هــاي  پلــه   گذاشــتن 
ــداء  ــا اه ــس از آن ب ــودرو آرزو نمودند.پ ــس خ اطل
ــي  ــن ارزیاب ــا ای ــط ب ــکاران مرتب ــه هم ــزي ب ی جوا
فرمودنــد. تشــکر  و  تقدیــر  ایشــان  زحمــات  از 
مختلــف  هــاي  واحــد  همــکاران  نهایــت  در 
گرفتــه  یــادگاري  عکــس  یکدیگــر  کنــار  در 
ایــن  بــه  کــه  کیکــي  بــا  را  خــود  کام  و 
نمودنــد. شــیرین  بــود  شــده  تهیــه  منظــور 
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اقدامات کيا براي حفظ محيط زيست

تعهــدات حفــظ  بــه  انجــام  راســتاي  در 
محیــط زیســتي، در حــال حاضــر کیاموتــورز 
ــردن  ــن ب ــي در از بی ــل توجه ــرفت قاب پیش
اثــرات مخــرب زیســت محیطــي داشــته 
مــاه   12 مــداوم  هــاي  تــاش  اســت. 
ــي  ــد محصوالت ــود تولی ــراي بهب ــته ب گذش
بــا کاهــش انتشــار گازهــاي گلخانــه اي 
کاهــش  همچنیــن  و  کمتــر  ضایعــات  و 
بــر  عــاوه  باشــد.  مــي  منابــع  مصــرف 
ــت  ــاي بیشــتري در جه ــا طــرح ه ــن، کی ای
ــگاه  ــراف جای ــبز در اط ــاي س ــاد فضاه ایج
تولیــدات اصلــي خــودش داشــته اســت.

www.kia_buzz.com  منبع:                        

 پيش به سوی کارايی باالتر
ــورز  ــا موت ــواد خــام، کی ــات م در راســتای کاهــش ضایع
ــزان  ــر می ــد ب ــای تولی ــود روش ه ــا بهب مصمــم اســت ب
کارایــی سیســتم خــود بیافزایــد. از ســال 201۴، بــا 
اجــرای برنامــه تمیــزکاری در خــط تولیــد، در تولیــد هــر 
ــوارد  ــی در حجــم م ــه جوی ــه خــودرو 12.۴% صرف نمون
ــوع  ــه وق ــگ ب ــواد اســتیل و رن ــم از م ــی اع ــام مصرف خ
پیوســته اســت. بــا توجــه بــه طیــف وســیعي از اقدامــات 
صــورت گرفتــه بــا هــدف حفاظــت از آب از جملــه؛ 
کارکنــان کمپیــن حفاظــت از آب و بهبــود بازیابــي آب در 
هنــگام تولیــدات، کیاموتــورز موفــق بــه کاهــش مصــرف 
آب در حــدود 5.5 در صــد از ســال 2015 شــده اســت. 
ــش  ــث کاه ــه باع ــام اولی ــواد خ ــه از م ــتفاده بهین اس
باشــد.  مــي  تولیــدات  افزایــش  و  ضایعــات  تولیــد 
همچنیــن کیــا نهایــت تــاش خــود در جهــت بازیافــت 
بــراي جایگزینــي کاهــش مــواد زائــد نزدیــک بــه 
ــور  ــه ط ــات ب ــن اقدام ــه ای ــد ک ــي باش ــد م  9۴ درص
بــاور نکردنــي موفــق بــوده اســت.کارخانه تولیــدي 
ــدون  ــتگاه ب ــد 3۴0.000 دس ــه تولی ــر ب Sohari، مفتخ
دفــن هیــچ زبالــه اي از ســال 2008 تا کنون شــده اســت.
نزدیــک  و  دقیــق  نظــارت  طریــق  از  موتــورز  کیــا 
گاز  انتشــار  کاهــش  دنبــال  بــه  تولیــدات  روي   بــر 
دي اکســید کربــن در خــط تولیــد مــي باشــد. در 
نتیجــه آن انتشــار گاز دي اکســید کربــن در خــط 

ــه  ــش یافت ــد کاه ــاالنه 2.8 درص ــورت س ــه ص ــد ب تولی
از  اي  گلخانــه  گازهــاي  انتشــار  همچنیــن  اســت. 
طریــق وســایل نقلیــه کیــا بــه طــور چشــمگیري 
کاهــش پیــدا کــرده اســت کــه نســبت بــه ســال 
2003، 53 درصــد بــا کاهــش همــراه بــوده اســت.
از  اســتفاده  بــا  همچنیــن  موتــورز   کیــا 
تکنولــوژی هــای نویــن درصــدد کاهــش اثــرات مخــرب 
زیســت محیطــی مــی باشــد. اســتفاده از سیســتم 
در  کــه   )TRO( گرمایــی  اکسیداســیون  احیاکننــده 

ــه اســت  ــه کار رفت ــک ب ــد مکزی ــگ خــط تولی کارگاه رن
ــواد  ــه م ــرار و تصفی ــی ف ــواد آل ــع آوری م ــث جم باع
ــود.  ــی ش ــو م ــا در ج ــازی آن ه ــا س ــل از ره ــوده قب آل
ــاي  ــاد فض ــا ایج ــورز ب ــرکت کیاموت ــن ش ــر ای ــاوه ب ع
ــرات  ــدي خــود، اث ــاي تولی ــه ه ســبز در اطــراف کارخان
مثبــت زیســت محیطــي بیشــتري را ایجــاد کــرده 
ــدود ۴.9۴  ــتن ح ــا کاش ــورز ب ــا موت ــرکت کی ــت. ش اس
ــاد  ــرو در ایج ــا، پیش ــر دنی ــت در سراس ــون درخ میلی
فضــای  ســال 2015،  از  باشــد.  مــي  ســبز  فضــاي 
ــی  ــای صنعت ــایت ه ــراف س ــده در اط ــاد ش ــبز ایج س
ــد،  ــي رس ــع م ــر مرب ــاحت 3507276 مت ــه مس ــا ب کی

تسويه ضايعات در کارخانه Hwaseong کيا کره

کارخانه رنگ کيا در مکزيک يکي از بهترين ها در زمينه تميز بودن کارخانه

اســت. فوتبــال  زمیــن   ،858 معــادل  مقــدار  ایــن 
ــد  ــراي تولی ــا دالر ب ــون ه ــورز، میلی ــا موت ــرکت کی ش
هــر  اســت.  کــرده  گــذاري  ســرمایه  فضــاي ســبز 
ــبز  ــاي س ــاد فضاه ــراي ایج ــذاري ب ــرمایه گ ــاله، س س
ــي رود در  ــار م ــت و انتظ ــش اس ــال افزای ــتر در ح بیش
آینــده نزدیــک شــبکه جهانــي کیــا از طــرح هــاي 
جدیــد بهــره بگیرنــد. تــاش ایــن نــام تجــاري در 
ــري  ــه کارگی ــبز و ب ــاي س ــل ه ــد اتومبی ــعه و تولی توس
ــا  ــازگار ب ــت و س ــل بازیاف ــواد قاب ــدي از م ــره من و به
ــد. ــي باش ــرب م ــرات مخ ــش اث ــت و کاه ــط زیس محی

باغ گل و مناطق سبز-  در اطراف کارخانه توليدي اسلواکي 
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3 راهکار ذهنی برای افزايش انگيزه

ــاوت  ــای متف ــزه ه ــف، انگی ــای مختل ــام کاره ــرای انج ب
الزم اســت. در اینجــا بــه ســه مــورد بــرای افزایــش انگیزه 
اشــاره خواهیــم کــرد و ضمــن برشــمردن آنهــا چگونگی و 
زمــان بــه کار گرفتــن هــر یــک را بــا هم مــرور مــی کنیم.
گاهــی شــب هــا و در هنــگام خوابیــدن، برنامه ریــزی هایی 
را بــرای خــود انجــام مــی دهــم و بــا طلــوع خورشــید و 
بلنــد شــدن از خــواب همــه انگیــزه خــود را بــرای انجــام 
آن از دســت مــی دهــم. ایــن یعنــی تمــام آنچــه را کــه 
ــرده  ــزی ک ــه ری ــودم برنام ــرای خ ــدن ب ــگام خوابی هن
بــودم تــا بــه اجــرا درآوردم، همــه انگیــزه هایــی را کــه به 
هنــگام شــب داشــتم همــه و همــه را از دســت مــی دهــم.
ــن باشــید  ــل م ممکــن اســت شــما درســت نقطــه مقاب
ــد مــی شــوید بســیار  ــح از خــواب بلن ــی کــه صب و زمان
هیجــان زده باشــید تــا روزتــان را بســازید. در واقــع 
ممکــن اســت شــما در گــروه افــرادی باشــید کــه 
روزهــا بــرای انجــام کارهــای خــود برنامــه ریــزی 
ــگام  ــن کار را هن ــت ای ــن اس ــی ممک ــد و حت ــی کنی م
ــد. ــا حتــی بعــد از ظهرهــا انجــام دهی صــرف ناهــار و ی
زمــان هایــی هــم وجــود دارد کــه واقعــا حــال و حوصلــه 
 کار کــردن نداریــد. ایــن اتفــاق بیشــتر در اوقاتــی 
ــان  ــام کارهایت ــرای انج ــی ب ــزه کاف ــه انگی ــد ک ــی افت م
ــرای  ــان ب ــه محقق ــت ک ــن اس ــوب ای ــر خ ــد. خب نداری
ــر  ــد. اگ ــرده ان ــه ک ــی ارائ ــم راهکارهای ــکل ه ــن مش ای

ــزه  ــی انگی ــه گاه ــتیم ک ــرادی هس ــزء اف ــم ج ــا ه م
ــی  ــم، راه های ــان را نداری ــام کارهایم ــرای انج ــی ب کاف
علمــی وجــود دارنــد کــه بتوانیــم از پــس چنیــن 
چالشــی کــه در زندگــی مــان بــه وجــود آمــده بربیاییــم.
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بــه  کــه  راهکارهایــی  ایــن  بررســی  بــه  بیاییــد 
مــا  بــه  انگیــزه  کــردن  پیــدا  بــرای  علــم  مــدد 
را  آنهــا  از  برخــی  و  بپردازیــم  شــده  پیشــنهاد 
دهیــم: قــرار  بررســی  و  مطالعــه  مــورد  هــم  بــا 

 1- از انگيزه درونی برای انجام کارهای 
خاقانه بهره بگيريد 

در کل انگیــزه بــه دو دســته انگیــزه هــای درونــی و 
ــان  ــه مهم ــی ک ــر زمان ــوند. اگ ــی ش ــیم م ــی تقس بیرون
ــتید،  ــان هس ــه ت ــردن خان ــز ک ــال تمی ــه دنب ــد، ب داری
ایــن انگیــزه نــوع بیرونــی اســت. امــا اگــر بــرای خودتــان 
تفریحــی را بــرای یــک روز تعطیــل ترتیــب مــی دهیــد و 
اقــدام بــه پیــدا کــردن راهــی بــرای ارضــاء خواســته تــان 
مــی کنیــد، انگیــزه درونــی خــود را بــه کار گرفتــه ایــد.
انگیــزه بیرونــی، بــه عنــوان مثــال اگــر  در مــورد 
ــروژه ای  ــه پ ــنهاد داده ک ــما پیش ــه ش ــان ب ــس ت رئی
از زمــان معمــول  را کــه در دســت داریــد، زودتــر 

دریافــت  مالــی  پــاداش  برســانید،  پایــان  بــه  آن 
ــی  ــزه بیرون ــی انگی ــما نوع ــت ش ــرد، آن وق ــد ک خواهی
ــد. ــرده ای ــدا ک ــروژه پی ــر آن پ ــریع ت ــام س ــرای انج ب
درســت اســت کــه شــما بــرای دریافــت آن پــاداش مالــی 
بیشــتر تــاش مــی کنید امــا چنیــن انگیــزه ای در تمامی 
ــواردی  ــا در م ــد پاســخگو باشــد و تنه ــی توان ــوارد نم م
ــت. ــد اس ــدارد کارآم ــود ن ــت وج ــا خاقی ــه در آنه ک
ــا  ــه ب ــی ک ــی، زمان ــزه بیرون ــی انگی ــکار، یعن ــن راه ای
ــت  ــا شکس ــتید، ب ــه هس ــو مواج ــه و ن ــکاری خاقان اف
نــوع  ایــن  محققــان  پــس  شــد.  خواهــد  مواجــه 
ــد. ــی کنن ــنهاد نم ــواردی پیش ــن م ــزه را در چنی انگی
زمــان  بــه  خاقانــه،  افــکار  و  هــا  ایــده  مــورد  در 
در  را  آنهــا  بتوانیــم  تــا  داریــم  احتیــاج  بیشــتر 
را  افــکاری  چنیــن  و  بپرورانیــم  مــان  ذهــن 
دهیــم. اتصــال  مرتبــط  چیزهــای  دیگــر  بــه 
بیاییــد ایــن کار را در عمــل بررســی کنیــم: بــه ســه مورد 
از انگیــزه هــای درونــی تــان تمرکــز کنیــد. بــرای خودتان 
پــاداش هایــی را بــرای بــه ثمــر رســاندن کارهــای ســاده 
در نظــر بگیریــد، پــاداش هایــی کــه کمــی هــم برایتــان 
فضــا را مفــرح کنــد. مثــا بــه خودتــان قــول بدهیــد در 
صورتــی کــه آن کار را انجــام دهید، غذای خوشــمزه ای را 
کــه دوســت داریــد مــی خوریــد یــا یــک بــازی کــه مــورد 
عاقــه تــان اســت را انجــام دهیــد یــا یــک فیلمــی کــه 
مــدت هــا بــود دوســت داشــتید ببینیــد را تماشــا کنیــد.
امــا در مــورد کارهــای خاقانــه ماننــد نوشــتن یــک مقاله 
و یــا گذاشــتن اســم بــر روی یــک کســب و کار جدیــد، 
تــاش نکنیــد کــه از انگیــزه هــای بیرونــی تــان اســتفاده 
کنیــد. بــه جــای ایــن کار بــه پیشــنهاد »دان پینــک« که 
در مــورد انگیــزه هــای درونــی مطلــب مــی نویســد، گوش 
کنیــد و راهکارهــای او را بــه کار گیریــد کــه عبارتنــد از:

 خودمختاری
 تسلط
 هدف

 خودمختــاری در مــورد شــانس صــدق مــی کنــد. 
رفتارهــای  دپارتمــان  مســئول  ِجلِــر«  »اســکات 
ویرجینیــا،  تکنولــوژی  دانشــگاه  از  کاربــردی 
بــاره  ایــن  در  تِــک  ویرجینیــا  بــا  گفتگویــی   در 
ــام کاری،  ــرای انج ــد ب ــه بدانی ــی ک ــد، زمان ــی گوی م
بیشــتری  انگیــزه  دارد،  وجــود  برایتــان  شانســی 
کنیــد. مــی  پیــدا  رســاندنش  اتمــام  بــه  بــرای 
ــما  ــه ش ــان کاری ب ــس ت ــمت رئی ــه از س ــی ک هنگام
در  خاصــی  زمــان  آن  بــرای  و  شــود  مــی  واگــذار 
نظرگرفتــه مــی شــود، تــاش کنیــد کــه بــر ســر 
ــه  ــس ب ــا رئی ــاندن آن ب ــام رس ــه انج ــی ب ــان منطق زم
توافــق برســید تــا بدیــن ترتیــب بتوانیــد شــانس انجــام 
صحیــح و بــه موقــع آن را بــرای خودتــان فراهــم آوریــد.
ــاور اســت کــه  ــر ایــن ب و امــا درمــورد تســلط، پینــگ ب
ــان  ــزی اســت کــه برایت ــه انجــام رســیدن چی تســلط، ب
اهمیــت دارد. اگــر کاری را کــه انجــام مــی دهیــد واقعــا 
دوســت داریــد و دلتــان مــی خواهد کــه مهارت بیشــتری 
را در انجــام آن بــه دســت آوریــد، انگیــزه بیشــتری 
ــد و آن  ــر بیاموزی ــر و زیادت ــه بهت ــد ک ــی کنی ــدا م  پی
آموختــه هــا را در کارتــان به کار گیرید و بــه دنبال فرصت 
هســتید کــه بیشــتر و بیشــتر آنهــا را بــه عمــل ببندیــد. 
باالخــره زمانــی خواهــد رســید کــه شــما قــادر باشــید از 
ــد. ــره ببری ــان به ــه کارت ــام بهین ــا در انج ــارت ه آن مه
و در نهایــت، تمرکــز بــه هــدف؛ ایــن امــر زمانــی 
از  تــر  بــزرگ  اســت کــه شــما مــی خواهیــد کار 
ــا  ــه مث ــی ک ــد. زمان ــام دهی ــان را انج ــدازه و تصورت ان
ــه  ــه اینک ــا ب ــد، ی ــی کنی ــر م ــان فک ــتری هایت ــه مش ب
بــر  توانســت  خواهــد  شــما  کار  و  کســب  چگونــه 
ــی  ــال راهکارهای ــه دنب ــا ب ــد و ی ــذار باش ــان تاثیرگ جه
 بــرای اعضــای تیــم تــان هســتید کــه بتواننــد در 
فعالیــت هایشــان مبــدع باشــند، در تمامــی ایــن مــوارد 
شــما انگیــزه فراوانــی خواهیــد داشــت تــا بخــش 
مربــوط بــه خودتــان را بــه بهتریــن نحــو انجــام دهیــد. 
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خانم ها و آقايان

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1395/09/01

همکار گرامي، جناب آقاي محمد باقري

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت 
و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.

همکار گرامي، جناب آقاي رضا مسعودي فرد

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، مغفرت 
و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
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