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برنامه ی يكپارچه ی 
تبليغات 

عامليت هاي مجاز
بازاریابي و تبليغات، گزینه های كليدي تجارت در دنياي مدرن 
است و هر سازمان، موسسه یا كارخانه اي كه محصول یا خدماتي 
را ارائه مي دهد، براي پيروزي در ميدان رقابت، ناگزیر از تقویت 
و پرورش بازوي توانمند بازاریابي است. تبليغات موفق، همواره 
در گروی هدفمند بودن آن اســت؛ اتــاف هزینه و زمان براي 
تبليغات غيرهدفمند، نه تنها به پيشبرد اهداف و تعالي سازمان 
كمكي نمي كند بلكه تمركز در ایجاد انگيزه و ترغيب بازار هدف 

را هم مختل مي سازد.
شــركت اطلس خودرو، در راستاي دستيابي به اهداف تجاري 
خود و ارائه ی خدمات بهتر به اعضای خانواده ی كيا، برنامه هاي 
گسترده اي در پيش گرفته است؛ بازاریابي هدفمند و منطقه اي 
از مهم ترین این برنامه هاســت. مشاركت شبكه ی عامليت هاي 
مجاز در اجرای پروژه هاي بازاریابي یكپارچه ی منطقه اي، قطعاً 
الزمه ی اجرای موفق این برنامه خواهد بود. بدون شك انتخاب 
كانال هاي ارتباطي متناسب با سایق و نيازهاي مردم بومي هر 
منطقه و اجرای صحيح آن مطابق با اســتانداردهاي سازمان، از 
طریق حمایت و فعاليت نمایندگان فعال و آشــنا به آن منطقه 
تسهيل خواهد شد. مشاركت عامليت هاي مجاز، در نظرسنجي ها 
و تهيه ی بانك هاي اطاعاتي مشتریان نيز بسيار سودمند است. 
ایــن اقــدام در حــوزه ی بازاریابي فروش، با هدف شناســایي 
مخاطبين هدف و عائق و سليقه هاي آنها و  تقسيم بندي بازار 
فروش انجام شده اســت و در سال جاري، در حوزه ی بازاریابي 
خدمات پس از فروش به منظور شناســایي نيازها، انتظارات و 
مشكات مصرف كنندگان و تعریف كمپين هاي خدماتي خاص 
انجام خواهد شد. جمع آوري اطاعات مخاطبين، بودجه بندي، 
انتخاب ابزار رســانه اي و تبليغــات محيطي و مهم تر از همه به 
كارگيــري روش هاي تبليغاتي مناســب، نه تنها با مشــاركت 
شبكه ی عامليت هاي مجاز ميسر خواهد بود بلكه به طور یقين 
منجر به شناسایي بازار هدف و بازاریابي تأثيرگذار و موفق خواهد 
شد و مسير دستيابي به اهداف مشترك را هموار خواهد ساخت.
در این راستا از همه عامليت های مجاز اطلس خودرو در سراسر 
كشور دعوت به عمل می آوریم تا مارا در نيل به این مهم یاری 
كرده و با واحد بازاریابی شــركت اطلس خودر از طریق آدرس 
تمــاس  در   marketing@atlaskhodro.com ایميــل

باشند.
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تولید محتوا، نظارت و اجرا:  واحد بازاریابی 
                                              شرکت اطلس خودرو

طراحی و چاپ:                      انتشارات مكث نظر

    فراخوان شرکت در مسابقه مقاالت پيک اطلس
روابط عمومي شرکت اطلس خودرو، از کليه ي همکاران محترم و عامليت هاي مجاز عالقمند به ارائه ي مقاالت، دعوت مي نمايد ترجمه ها و مطالب مرتبط با تخصص خود را در قالب فرم درخواست درج مطلب 

در خبرنامه، جهت درج در پيک اطلس از طريق پست الکترونيک PR@atlaskhodro.com  ارسال نمايند؛ مقاالت منتخب پس از ويرايش و تخليص در پيک اطلس به چاپ خواهد رسيد.
نشريه پيک اطلس به مقاالت برگزيده ارسالی، يک دستگاه لپ تاپ asus  جايزه خواهد داد. گفتنی است مهلت ارسال مقاالت برای شرکت در اين مسابقه تا آخر تير ماه است  و متقاضيان می توانند با 

ارسال در اين مسابقه شرکت نمايند. روابط عمومي اطلس خودرو آماده ي ارائه ي هر گونه راهنمايي و پاسخگويي به سواالت شما عزيزان در اين زمينه است.       
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شرکت کره اي کیاموتورز، از سال 
2000، با هدف گسترش سبد 
کاالیي خود به سراغ تولید ردیف 
کانسپت هاچ بک شهري رفت و 
با تنوع بخشیدن به  این بخش از 
سبد محصوالت خود، دو محصول 
»ریو« و »پیكانتو« را معرفي کرد.

نخستین نمونه ی برف پاک کن ها را 
آپجان، مخترع انگلیسي، 
طراحی کرد و ساخت.

رضا شاهرودی؛ 
بازیكن سابق پرسپولیس:

تیم ملی ایران، به جام جهانی 
2014 راه یافت. این در حالی 
است که کیاموتورز، از حامیان 
این جام به شمار می آید و 
شرکت اطلس خودرو نمایندگی 
رسمی این برند در ایران، در 
افتخار حضور تیم ملی کشورش 
در این جام شریک است. 

تبریک
اطلس خودرو 
به ملی پوشان 
و مردم ایران
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شرق تهران
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برف پاک کن اتومبیل ها

برند کیا معرف 
خودروهایی کامل و 

دوست داشتنی

شرکت اطلس خودرو 
پیشتاز در برنامه ریزي 
تعمیرگاهي 
خدمات پس از فروش 
در صنعت خودرویي

پیكانتــو  
از نگاهي نزدیک تر

12 کارمندان کیا، 
سفیران کیا

به اطالع مخاطبین ارجمند نشریه پیک اطلس میرساند، 17
شماره عاملیت مجاز 121 کرج، به مدیریت آقایان رضا 
معینی و خسرو زمانی، در صفحه 14 پیک اطلس ماه قبل 
)خردادماه(، به اشــتباه عدد 621 درج شد و همچنین 
در پیک اطلس اردیبهشــت ماه کد عاملیت ســمنان 
)نمایندگي ترابي( به جاي 442، 422 درج شده است که 
بدینوسیله از مدیران محترم این عاملیت ها  و مخاطبین 

پیک اطلس پوزش می طلبیم.

   اصالحیه خبر
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تيم ملی ايران، به جام جهانی 2014 راه يافت. اين در حالی 
اســت که کياموتورز، از حاميان اين جام به شمار می آيد 
و شــرکت اطلس خودرو نمايندگی رسمی اين کمپانی در 
ايران، در افتخار حضور تيم ملی کشــورش در اين جام 
شــريک اســت. تيم ملی فوتبال ايران که تا شروع دور 
برگشت مرحله ی مقدماتی از شــانس کمی برای صعود 
مســتقيم به جام جهانی برخوردار بود، در آخرين ديدار 
اين مرحله با پيروزی برابر کره ی جنوبی به عنوان تيم اول 
گروه به جام جهانی 2014 صعود کرد. ديدار تيم های ملی 
فوتبال ايران و کــره ی جنوبی در مرحله ی مقدماتی جام 
جهانی 2014، عصر روز سه شــنبه 28 خرداد در ورزشگاه 
مونسو شهر اولسان و در حضور بيش از 30 هزار تماشاگر و 
قضاوت داور چينی برگزار شد. در پايان، شاگردان کارلوس 

کی روش با برتری يک بر صفر برابر کره به طور مســتقيم 
راهی جام جهانی شدند. رضا قوچان نژاد، در دقيقه ی 59 

بازی، تک گل ايران را به ثمر رساند. 
تيم ملی فوتبال ايران، با اين پيروزی 16 امتيازی شــد و 
به عنوان تيم اول گروه نخســت به طور مســتقيم راهی 
جام جهانی شــد. اين چهارمين حضور فوتبال ايران در 
جام جهانی اســت. ايران پيش از اين در جام های جهانی 
1978، 1998، 2006 نيز حضور داشته است. اطلس خودرو، 
نمايندگی رسمی کياموتورز، حامی مسابقات جام جهانی 
2014 برزيل، صعــود مقتدرانه ی تيم ملی فوتبال ايران به 
جام جهانــی 2014  را به خانواده ی اطلس خودرو و همه ی 
مردم ايران تبريک گفته و آرزوی صعود تيم ملی به مراحل 

باالتر و افتخار آفرينی بيشتر را دارد.

 Dwyane دایان ویــد ،NBA بر اســاس اعام ليــگ
 Miami مدافع تيم بســكتبال ميامــی هيت Wade
Heat، بــه خاطر تاش و فعاليت های انسان دوســتانه 
و خيرخواهانــه اش، جایزه ی فصلــی انجمن یاری كيا 
)Kia Community Assist 2012-13( را بــه خود 
اختصاص داد. این جایزه، تاش های این بازیكن و ليگ 
بسكتبال آمریكا را برای كمك به جامعه نشان می دهد؛ 
و در تقدیــم آن برای نخســتين بار از هــواداران یاری 
گرفته شده است. در این فصل، دایان وید و بنياد جهانی 
Wade به برخی از سازمان های غيرانتفاعی نظير بنياد 

Make-A-Wish كمك هایی را ارائه كرده اند. 
بنيــاد جهانی Wade، كه در ســال 2003 تاســيس 
شده اســت، بنيادی است كه از اموری نظير بهداشت و 
سامت، امر تحصيل و سرپرستی از كودكان در مناطق 
محروم جامعه از جمله در شــيكاگو، ميلواكی و جنوب 
فلوریــدا حمایت می كنــد. وید، به عنــوان برگزیده ی 
جایزه ی انجمن یاری كيا، توســط هواداران و یك گروه 
از داوران NBA در فصل 13-2012، همچنين از جمله 
 J.walter برندگان جایزه ی شــهروندی والتــر كندی
 Bob Lanier باب النير ،NBA اسطوره ی ،Kennedy
و دیكمبموتمبــو DikembeMutombo بــود. مقرر 
اســت این جایزه توســط نماینده ی كياموتورز و سفير 

NBA، باب النير، به وید اهدا شود. 

كياموتورز اســتراليا، حمایت و پشــتيبانی لجستيك خود 
را از یكی از طوالنی ترین مســابقات دوچرخه ســواری عام 
المنفعــه ویكتوریا، كه تــا كنون بيــش از 875.000 دالر 
 )ARH( برای صندوق پژوهش ســامت روتاری اســتراليا
 Rotary جمــع آوری كرده اســت، اعام كرد. مســابقه ی
Ride for Research یك مســابقه ی دوچرخه ســواری 
ساالنه اســت كه طی 26 سال گذشــته، بيش از 25.500 
كيلومتر مسير دوچرخه سواری را پوشش داده است و وجوه 
زیادی را برای برنامه های »صندوق پژوهش سامت روتاری 
اســتراليا« جمع آوری كرده است. در ســال 2013، حدود 
28 دوچرخه سوار باید مســير 790 كيلومتری بين ونگارتا 
)Wangaratta( و برونيــا)Boronia( در ملبورن را طی 
شش روز ركاب می زدند. كياموتورز استراليا، چهار خودرو را 
برای پوشش این رویداد اختصاص داد. حمایت و پشتيبانی از 
این دوچرخه سواران كه روزانه به طور متوسط 130كيلومتر 
می پيمودند، بر عهده ی كياموتورز بوده اســت. دو دســتگاه 
سورنتو و دو دستگاه كارنيوال، چهار تيم از دوچرخه سواران 
را همراهی و گروه را با حمل مواد غذایی، تداركات و قطعات 
یدكی پشتيبانی می كردند و در عين حال زمانی كه پيشروی 
دشــوار می شد، یك یا حداكثر دو دوچرخه سوار را نيز حمل 
می كردنــد. این چهارمين ســال متوالی اســت كه كيا این 

مسابقات را با خودروهایش همراهی می كرد.

با شروع فصل تابستان، واحد خدمات پس از فروش اطلس خودرو، 
طرح ویژه ی رایگان فصل گرما را آغاز می كند؛ این طرح، به منظور 
بازدید كلي و همچنين بررسی سيســتم سرمایشي خودرو به 
صورت رایگان و با در نظر گرفتن تخفيف هاي ویژه برگزار می شود.
 ســرویس كلينيك تابستانه، از پانزدهم تير ماه در عامليت هاي 
مجاز منتخب در سراسر كشور، جهت سرویس كليه ی خودروهاي 
شركتي و غيرشــركتي كيا ارائه می شود و تا بيستم تير ماه نيز 

ادامه دارد. 
خدمات قابل ارائه توسط عامليت هاي مجاز منتخب در طرح بازدید 
تخصصي تابستانه، شــامل مواردی چون بازدید رایگان خودرو و 
تست با دستگاه عيب یاب، بازدید سياالت مصرفي، صافي هوا، فيلتر 
تهویه ی كابين، تسمه ها، شيلنگ ها و لوله هاي آب و روغن، تيغه ی 

برف پاكن، سيستم سرمایشي خودرو و سيستم ترمز است. 
تخفيف های ویــژه ی این طرح، شــامل 10 درصد تخفيف در 
اجرت سرویس هاي دوره اي شامل كليه ی خودروهاي شركتي و 
غيرشــركتي،10  درصد تخفيف در روغن موتور كاسترول براي 
خودروهاي شركتي و 5 درصد تخفيف در روغن موتور كاسترول 

براي خودروهاي غيرشركتي است.
اطلس خودرو، از كليه ی مشتریان محترم جهت حضور در این 
طرح دعوت به عمل مي آورد. براي كسب اطاعات بيشتر با شماره 

تلفن 44503766 - 021 تماس حاصل فرمایيد. 

شــركت  فروش  واحــد  همــكاران 
اطلس خــودرو، بــه شــوق والدت 
اميــر مؤمنــان حضرت علــي )ع( و 
بــه مناســبت فرارســيدن روز پدر، 
رســتوران  دلنشــين  فضــاي  در 
شــركت اطلس خودرو یك ميهماني 

خودماني ترتيب دادند.
طي این مراسم كه با حضور مدیران 
شــركت و همكاران واحد فروش در 
فضایي گرم و دوســتانه برگزار شده 
بود، بــا دف نــوازي و تصنيف خواني 
آقاي مرادي، یكي از همكاران خوش 
ذوق این واحد، فضایي دلنشــين تر و 
شــادتر ایجاد گردید. همكاران واحد 
فــروش با برگزاري ایــن مهماني، به 
مناســبت این روز عزیــز فرصت را 
غنيمت شــمرده و به رسم سپاس و 
قدرداني از آقاي زربخش، مدیر واحد 
فروش، هدیه اي تهيــه و با اهداء آن 
در فضاي شاد و پرشور این مراسم، از 
زحمات و حمایت هاي ایشــان تقدیر 
نمودند. این مهماني پس از پذیرایي 

از مهمانان پایان یافت. 

تبریک
اطلس خودرو 

به ملی پوشان 
و مردم ایران

بازیكن تیم بسكتبال میامی هیت 
برنده ی جایزه ی فصلی کیا شد

حمایت کیاموتورز 
از مسابقه ی خیرخواهانه 

Rotary Ride for Research

طرح بازدید تخصصي تابستانه ی 
جهت کلیه خودروهای شرکتی و 

غیر شرکتی کیاموتورز

مراسم گرامیداشت 
روز پدر در واحد فروش 

اطلس خودرو
شركت كياموتورز، به عنوان شریك رسمی فيفا، اعام 
كرد خودروهای جام كنفدراسيون های 2013 به ميزبانی 
برزیل را مهيا خواهد كرد. كياموتورز برای تحقق نقش 
خود به عنوان شریك فيفا و تأمين كننده ی خودروی 
رسمی سال 2013 جام كنفدراسيون ها و همچنين برای 
اطمينان از ایجاد جریان حمل و نقلی كارآمد و آسوده، 
198 دستگاه خودروی مسافربری كيا را وارد جریان این 
مسابقات كرده است. كياموتورز، مدل های متعددی را به 
عنوان وسایل نقليه ی رسمی مسابقات مهيا كرده است. 
از جمله كادنزا و اپتيما به عنوان خودروهای ســواری، 
اسپورتيج، موهاوی و سورنتو به عنوان خودروهای شاسی 
بلند )suv( و كارنيوال به عنوان وســایل نقليه ی چند 
منظوره. نهمين دوره ی جام كنفدراســيون ها، از 15 تا 
30 ژوئن و با حضور 8 تيم در برزیل آغاز می شود. جام 
كنفدراسيون ها، كه از آن به عنوان جام جهانی كوچك 
یاد می شود، با حضور قهرمانان قاره های مختلف جهان از 

15 ژوئن در برزیل آغاز می شود.
برنامــه ی “Kia Champ into the Arena” كيا، 
بازیكنان و افراد با اســتعداد فوتبال مبتدی را از سراسر 
دنيا جمع می كند تا با یكدیگر بــه رقابت بپردازند. از 
سوی دیگر این امكان را به آنها می دهد تا بتوانند بازی 
نيمه نهایی كاپ كنفدراسيون ها را از نزدیك تماشا كنند. 

کیاموتورز حامی رسمی 
مسابقات جام کنفدراسیون های  

2013 برزیل
اولين شماره از فصلنامه الكترونيكي آماري 
شــركت اطلس خودرو از  تابســتان سال 
جاري توسط واحد بازاریابي منتشر خواهد 
شــد. این فصلنامه حــاوي مجموعه اي از 
اطاعــات آماري در خصوص وضعيت بازار 
خودرو كشور اعم از واردات، صادرات، توليد 
داخلي، نوســان قيمت ها، و ... و همچنين 
خاصه اي از رویدادهاي اقتصادي كشــور 
است. هدف از انتشــار این فصلنامه، انجام 
اطاع رساني مستمر در خصوص بازار خودرو 
در بين تمام اعضاي خانواده اطلس خودرو 
مي باشد. الزم به توضيح است كه محتواي 
هر یك از بخش هاي مختلف این فصلنامه، 
برآمده از نتایج پروژه هاي متعددي است كه 
به صورت مستمر توسط واحد بازاریابي انجام 
مي گيرد. مخاطبان این فصلنامه چنانچه به 
تناسب نياز كاري شان تمایلي به دسترسي 
به اطاعــات تفصيلي تــر در خصوص هر 
كــدام از آمار موجود در فصلنامه داشــته 
 باشــند، مي توانند از طریق آدرس ایميل
 marketing@atlaskhodro.com
در این خصوص با واحــد بازاریابي مكاتبه 

نمایند. 

انتشار اولین شماره 
فصلنامه آماري 
اطلس خودرو 
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کوتاه و خواندنی کوتاه و خواندنی



پيكانتو  از نگاهي نزديك تر
شرکت کره اي کياموتورز، از سال 2000، با هدف گسترش سبد کااليي خود 
به سراغ توليد رديف کانسپت هاچ بک شهري رفت و با تنوع بخشيدن 
به  اين بخش از سبد محصوالت خود، دو محصول »ريو« و »پيکانتو« 
را معرفي کرد. از نسل نخست کياپيکانتو، برای نخستين بار در سال 2004 ميالدي 
رونمايي شد. نسل نخست پيکانتو، تنها در گونه ی پنج در در سايت هاي توليدي کيا 
در کشورهاي کره جنوبي، ويتنام، اندونزي و فيليپين به مرحله ی توليد رسيد. شرکت 
 کيا که در طول هفت سال توليد پيکانتو، دو بار اين خودرو را مترقی کرد و تغيير شکل 
face lift داد، در طي اين مدت توانست بيش از 1/1 ميليون دستگاه از اين خودرو 

را در بازارهاي جهاني به فروش برساند. اين بازارها عمدتاً مبتني بر بازار هدف کيا 
در کشورهاي آسياي شرقي بود. براي آشنايي بيش تر با اين خودرو مهندس علي 
مفتاحي، کارشناس فني شرکت اطلس خودرو، پيکانتو را از جنبه هاي مختلف مورد 

ارزيابي قرار داده اند که در ادامه مي خوانيد:

  کياپيکانتو، در کدام رده از خودروها قرار دارد و 
براي چه گروهي از مصرف کنندگان مناسب است؟

 A كياپيكانتو، در رده خودروهاي شهري كوچك یا كاس
قرار دارد. بر اساس بررسي هاي انجام شده، این خودرو براي 
خانم هاي جوان كه به تازگي گواهينامه ی رانندگي دریافت 
كرده اند و به دنبال خودرویي خاص و متمایز از خودروهاي 
موجود در بازار هســتند، مناسب اســت؛ خودرویي كه در 
عين برخورداری از طراحــي جذاب، داراي امكانات ایمني 
و رفاهي باالیي است. همچنين این خودرو، براي خانم هاي 
ميانســال نيز مناسب است. اشخاصی كه دل جوان دارند و 
به دنبال تجربه هاي تازه هستند، بيش تر اوقات فراغت خود 

را با دوستان و خانواده ی خود سپري مي كنند.
این افراد، بالطبع براي محيط زیســت ارزش قائل اند و به 
دنبال خودرویي هستند كه دوست دار محيط زیست باشد.

  ديدگاه شما درباره ی طراحي پيکانتو چيست؟
نســل دوم پيكانتو، با چهــره اي كامًا متفــاوت كه هيچ 
شــباهتي به طراحي محافظه كارانه و كسل كننده ی نسل 
پيشــين خود ندارد، در نمایشــگاه خــودروی ژنو 2011 
رونمایي شد. در همان نگاه نخست به طراحي اروپایي این 
خــودرو كه مرهون جادوگر طراحي خودرو، پيتر شــرایر، 

اســت، پي خواهيم برد. طراحي خارجي و داخلي نســل 
جدید كياپيكانتو، در ميان رقباي سگمنت A بي شك یكي 
از جذاب ترین ویژگی هاســت. دماغه ی پف كرده به همراه 
سپر حجيم، چراغ هاي مجهز به سامانه ی روشنایي در روز 
و شــيب تند كاپوت پيشرانه، نماي جلوي پيكانتو را بسيار 
خشن و در عين حال دوســت داشتني ساخته اند. ضریب 
  .0.31C.D آیرودینامي این خودروي كوچك و شــيك به
رسيده و این در مصرف سوخت بسيار حائز اهميت است. از 
این نظر، پيكانتو را مي توان پرچمدار خودروهاي سگمنت 

A دانست. 
نماي عقب پيكانتو نيز از جذابيت باالیي برخوردار اســت. 
المپ هــاي عقب كه خطــوط شكســته دارد و در امتداد 
خطوط بدنه است، زیبایي خاصي به عقب خودرو بخشيده 
اســت. همچنين درب صندوق عقب همراه با شيشــه ی 
گسترده و عریض قرار گرفته بر روي آن، زیبایي نماي عقب 
را دوچندان كرده است. ضمن این كه برخاف ظاهر كوچك 
آن، صندوق عقب داراي فضاي زیادي اســت و این مزیتی 

است كه در سایر خودروهای رقبا وجود ندارد.

  طراحي داخلي اين خودرو چطور است؟
بــا ورود به داخل كابين، دقت و وســواس طراحان كيا در 

طراحــي نماي داخلي یك  هاچ بك شــهري، كامًا نمایان 
می شــود. خاص و متفاوت بودن اصلــی ترین صفت برای 
توصيف فضای داخلی این خودرو می باشــد. در حقيقت، 
این گونه به نظر مي رسد كه شركت كيا در جریان طراحي 
داخلي پيكانتو، استراتژي واحدي را پيش گرفته است و آن 
حداقل هزینه ی تمام شــده در كنار زیبایي بصري نسبي 
اســت. كيا، در این راه توانسته تا حد زیادي موفق و حتي 

فراتر از انتظار عمل كند.

  ويژگي هاي موتور خودرو چگونه است؟
شركت كيا، اعام كرده است براي نسل جدید پيكانتو تنها 
ســه پيشرانه ی سه و چهار ســيلندر از طيف پيشرانه هاي 
موسوم به سري Kappa را كه كامًا بروز شده اند، در نظر 
گرفته است و مشــتریان این خودرو، حق خواهند داشت 
یكي از این سه پيشرانه را انتخاب نمایند. نخستين پيشرانه 
كه گونه ی وارداتي به  ایران نيز به آن مجهز خواهد بود، یك 
پيشرانه ی چهار ســيلندر به حجم دقيق 1.248 سي سي 
است كه توانایي توليد ماكزیمم 85 اسب بخار را دارد. این 
پيشرانه ی 85 اســب بخاري، به همراه جعبه دنده ی چهار 
ســرعته ی خودكار پيكانتو مي تواند این خودروی 1.035 
كيلوگرمــي  را در عرض 13 ثانيه از حالت ســكون به مرز 

سرعت 100  كيلومتر بر ساعت برساند.
بيشــينه ی گشــتاور توليدي معادل 1.207 نيوتن متر و 
توانایي رســاندن خودرو به سقف سرعت160  كيلومتر بر 
ســاعت، از دیگر مشخصه هاي این پيشــرانه است. ميزان 
مصرف ســوخت و اســتهاك پایين پيكانتو را باید برگ 
برنــده ی آن در مقابل رقبا دانســت. عاوه بر پيشــرانه ی 
مذكور، پيكانتوی جدید با دو پيشــرانه ی سه سيلندر یك 
 LPG ليتري 12 سوپاپه در دو نوع بنزین سوز و دوگانه سوز
نيز عرضه مي شــود. پيشرانه هاي سه ســيلندر بنزیني و 
دوگانه ســوز پيكانتو به ترتيــب داراي قدرتي معادل 69 و 

82 اسب بخار و ميانگين شتابي برابر با 14 ثانيه هستند.

  براي پيکانتو چه سيســتم هاي ترمزي در نظر 
گرفته شده است؟

كليه ی مدل هاي ارائه شده ی پيكانتو به ترمزهاي دیسكي 
به همراه ســامانه ی ABS، ســامانه ی توزیع الكترونيكي 
نيروي ترمز )EBD( مجهز است. همچنين، این خودرو به 
صورت استاندارد به چهار كيسه ی هواي ایمني مجهز است.

به لطف وجــود این تجهيزات، كيا پيكانتو قادر خواهد بود 
پس از ترمزگيری در سرعت 100 كيلومتر بر ساعت پس از 

طی مسافت 41 متری به صورت كامل متوقف شود. 
از دیگــر امكانات این خودرو مي تــوان به صفحه كيلومتر 
سوپرویژن با قابليت روشــنایي در روز و سيستم صوتي با 

شش بلندگو مجهز به ورودي USB و iPod اشاره كرد.

  پيکانتو در برابر ساير خودروهاي هم رديفش، چه 
حرف هايي براي گفتن دارد؟

این خودرو، داراي فضاي زیاد همراه با راحتي عالي، فرمان پذیري 
پویا و تعداد زیادي ویژگي هاي تجملی و فاخر اســت كه در 
خودروهای سایر رقبا ارائه نشده است. در زیر، جدول مقایسه ی 
 auto پيكانتو با خودروهای ســایر رقبا و امتيازدهي توسط
bild ارائه شــده است. مطابق با این مقایسه كياپيكانتو ميان 

خودروهای سایر رقبا بيش ترین امتياز را از آن خود كرده است. 
مجله ی auto bild، یكي از بزرگ ترین مجله هاي خودرو در 
اروپاســت و تنها سه ميليون خواننده در آلمان، هر هفته این 
مجله را مي خوانند. اطاعات دقيق مراحل و فرآیند تست در 

نسخه ی چاپي مجله آورده مي شود. پيكانتو در این رقابت، پنج 
رقيب خود را براحتي پشــت سر گذاشت. عواملي كه در این 
تست موشكافانه مورد بررسي دقيق قرار گرفتند: بدنه، سيستم 
توليد و انتقال قدرت، مشخصات دیناميكي رانندگي، آسایش 
و هزینه هاي جاري. كيا پيكانتو در این تست، در مواردي گوي 
ســبقت را از سایر شــركت كنندگان در تست ربود؛ مواردی 
چون طراحي بدنه، آسایش و فاكتورهاي دیناميكي در حين 
رانندگي. عاوه بر این ، فضاي بسيار وسيع براي سرنشينان جلو، 
فرمان دقيق و متعادل كه فرمان پذیري چابكي به پيكانتو داده 
است، تحسين و ستایش همگان را برانگيخته است. همچنين 
در مقایســه ی كياپيكانتو و تویوتاي یاریس نشــان می دهد 
هر دو از گيربكس چهار ســرعته و چرخ هاي محرك جلو با 
پيشرانه ی چهار سيلندر خطي شانزده سوپاپه بهره برده اند. اما 
كياپيكانتو، با وجود حجم كم تر موتور نسبت به تویوتا یاریس 
قدرت موتور تقریباً یكساني با آن دارد و در دور پایين تري به 
ماكزیمم گشتاور دست پيدا مي كند.  این امر، سبب كاهش 
9.5 درصدي مصرف سوخت به ازاي هر صد كيلومتر كاركرد 

خودرو در كياپيكانتو شده است. 

 New Kia Picanto

Auto Bild Test Winner
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سبـقت سبـقت



  پيکانتو چه امکانات رفاهي خاصي دارد؟
این خودرو، از امكانات خوبي برخوردار اســت و آســایش 
بيش تر راننده و سرنشــينان را فراهم می كند. برخي از این 

امكانات به قرار زیر است: 
استراحت انگشتان دست هنگام رانندگي؛ فرمان كياپيكانتو، 
بسيار هوشمندانه طراحي شده است و به گونه اي ارگونوميك 
سبب استراحت انگشت شصت مي شود. همچين غربيلك 
فرمان طوري طراحي شده است كه به خوبي در دست قرار 
مي گيرد و تسلط در رانندگي را باال مي برد. همچنين كنترل 
سيســتم صوتي بر روي غربيلك فرمان قرار گرفته است تا 
نيازي به برداشت دست از روي غربيلك فرمان جهت كنترل 
 سيستم صوتي نباشد. عاوه بر این، مي توان از طریق بلوتوث

Bluetooth تماس هــاي تلفني را كنترل كرد. لذا در هر 

بار رانندگي لذت اســتفاده از چنين سيستمي را احساس 
خواهيد كرد. صندلي ها به صورت ارگونوميك طراحي شده 
و به طور كل در طراحي داخلي ســعی شــده است نكات 

بسيار ریز و جسورانه اي رعایت شود.

   پيکانتو از چه سيستم هاي ايمني ای برخوردار 
است؟

خودرو باید از هر لحاظ كامل باشد. از لحاظ ایمني، بدنه ی 
پيكانتو از پيشرفته ترین تكنولوژي هاي ساخت جهت باال 

بردن ایمني بهره برده است.
همانگونه كــه از شــكل هاي ذیل مشــاهده مي نمایيد، 
 كياپيكانتــو در معتبرترین مركز تســت خــودرو یعني

EURONCAP مورد ســخت ترین آزمون ها براي ایمني 

افراد بزرگسال، كودكان و عابرین پياده قرار گرفته و در این 
ارزیابي امتياز باالیي نيز دریافت كرده است.

مقاومت قاب و بدنه در كياپيكانتو جهت باال رفتن استحكام 
و ثبات فرمان افزایش یافته است. اما با وجود این، مقاومت 
باالی ســاختار بدنــه در هنگام تصادف طــوري طراحي 
شــده اســت كه انرژي حاصل از برخورد جذب شده و به 
سرنشينان منتقل نشــود. كياپيكانتو، براي ایمني عابرین 

پياده طرح هاي مختلفي ارائه كرده است. 
قســمت جلوي خودرو، به صورتي طراحي شده است كه 

از آســيب هاي جدي به سر و پاي عابرین پياده جلوگيري 
شــود. از جمله قطعه ی اضافي كه در سپر جلوي پيكانتو 
قرار گرفته اســت از پاي عابر پياده در تصادفات محافظت 
مي كند. كمربندهاي ایمني پيش كشــنده در كياپيكانتو، 
شتاب منفي خودرو را احساس مي كند و از حركت ناگهاني 
بــدن در تصادفــات و ترمزگيري هاي شــدید جلوگيري 
مي كند. عاوه بر این، سيســتم محدود كننده ی نيرویی 
دارد كه از فشــار بيش از حد به بدن توسط خود كمربند 

ایمني جلوگيري مي كند.

  رابطه ی پيکانتو با محيط زيست چه طور است؟
پيكانتو براي شــما و محيط زیســت ســاخته شده و 
تركيبي است از قدرت و اقتصاد. همچنين این خودرو، 
رانندگي مطلوبی را براي شــما به ارمغــان مي آورد و 
مطابق با تمام اســتانداردهاي زیســت محيطي است. 
در ضمن، كياپيكانتو داراي اســتاندارد زیست محيطي 

EURO V است.

شركت اطلس خودرو پيشتاز 
در  برنامه ريزي تعميرگاهي 

خدمات پس از فروش در صنعت خودرويي كشور

برنامــه ی پذيرش تعميرگاهــي خدمات پس از 
ابتداي مهر ماه سال  از  فروش، به صورت رسمي 
91 در بين عامليت هاي مجاز جاري شد. با توجه 
به اين که تا کنون اين نوع برنامه ريزي در صنعت 
خودرويي کشور پياده نشده است، براي موفقيت 
در اين راستا، نياز به برنامه ريزي استراتژيک بوده 
است. بنابر ماهيت برنامه ريزي، در فرآيند طراحي 
و تهيه ی برنامه ی پذيرش تعميرگاهي مجموعه اي 
از عمليات هاي يکپارچه، منظم و سيســتماتيک 
در دوره اي 6 ماهه با هدف بررســي وضع موجود 
و تعيين اســتراتژي جهت رســيدن به وضعيت 
مطلوب و دريافــت بازخورد صورت پذيرفت. در 
اين دوره، به صورت همزمــان مطالعاتي بر روي 
نرخ وفاداري مشــتريان، بررسي عادات مراجعه 
به تعميرگاه هاي مجاز، انتظارات و خواســته هاي 
مخاطبان هــدف در دو گروه عامليت هاي مجاز و 
مالکين خودروهاي کياموتورز و سوابق مراجعات 
قرار  بررسي  مورد  مجاز  عامليت هاي  به شبکه ی 

گرفته شد. 
برنامه ريزي استراتژيک تحقق  از  در واقع، هدف 
اهداف ســاليانه ی خدمات پس از فروش است. 
اجراي برنامه در دو فاز صورت گرفت. فاز نخست 
جنبه ي آزمايشي داشــت و در دوره اي 3 ماهه 
انجام گرفت. در ايــن دوره با انجام آزمايش هاي 
آمــاري گوناگون متغيرهاي اثرگــذار بر فرآيند 
آنها مشــخص  تعيين و ضرايب  پذيرش خودرو 
گرديد. همچنين پس از دريافت بازخورد برنامه ی 
آزمايشي، کاستي ها مشخص و برنامه در راستاي 
پوشش نيازهاي عامليت هاي مجاز تکميل گرديد. 

پس از اتمام فاز آزمايشــي پروژه وارد فاز جديد 
شــده و در واقع به صورت رسمي در شبکه اجرا 

شد.
 با ديدگاه خــرد، هدف از تهيــه ي اين برنامه 
بهبود عملکرد شــبکه ی سراسري خدمات پس 
تعميرگاهي،  پذيــرش  زمينه ي  در  فــروش  از 
رســيدن به هدف تعيين شده و افزايش وفاداري 
مشــتريان اطلس خودرو است. روشن است که 
بر وضعيت کنوني،  برنامه ريزي بدون اشراف  اين 
چه در زمينه ي فروش و چه در زمينه ي خدمات 
از فروش اطلس خودرو و واردات خودرويي  پس 
کشور، امکان پذير نيست. در واقع هدف از ارائه ی 
برنامه ی ماهيانه به عامليت ها، اطالع رســاني به 
آنها از وضعيت فعلي پذيرش و مقايســه با ساير 
عامليت ها و آگاه ســاختن از پتانســيل واقعي 
ايشــان جهت پذيرش اســت تا از اين طريق با 
مقايسه ی وضعيت حاضر و جايگاه واقعيشان، در 
پذيرد.  اصالحي صورت  اقدامات  آن  بهبود  صدد 
چه بسا که بســياري از عامليت ها وضعيت کامال 
مطلوبي دارند و در واقع اين برنامه نوعي تشويق 

برايشان به حساب مي آيد.
پس از ارائــه ی برنامه، مهم ترين موضوع ارزيابي 
صحت و نقاط ضعف برنامه است. برنامه اي اثربخش 
خواهد بود که قابل اجرا و منطبق با سياست ها و 
ديدگاه هاي کالن ســازمان باشد. همان طور که 
بســيار  رابطه ی  کنترل  و  برنامه ريزی  مي دانيد 
نزديکی با يکديگر دارند. به طوری که بســياری 
کنترل  بدون  را  برنامه ريزی  محققان، سيستم  از 
بيان می کنند که بدون وجود  بی معنی دانسته و 

نظــارت و کنترل، هيچ سيســتمی نمی تواند به 
باالترين کارايی خود برســد. در همين راستا و 
به منظور بهبــود و برنامه ريزي دقيق تر گزارش 
هفتگي و ماهيانه ی خدمات پس از فروش نيز اجرا 
شــد تا از اين طريق عالوه بر اين که عامليت ها 
به صورت پيوســته از ريز دقيــق فعاليت خود 
عامليت ها مطلع  برابر ســاير  در  و جايگاهشان 
و وضع  توانايي عامليت ها  نيز  مي شوند، سازمان 
موجود خدمات پس از فروش در سراسر کشور و 
تحقق اهــداف و انحراف از آن را دريابد تا از اين 
طريق بتواند در صدد رفع مشکالت موجود و باال 

بردن عملکرد خود برآيد.
 به عبارت ديگر، نظارت مستمر می تواند مانع از 
انحراف اهداف مورد نظر شــود. فرآيند کنترل، 
هدف های  با  عمليات  نتايج  ســنجش  شــامل 
مطلوب و برنامه ريزی شــده است تا در صورت 
منظور حصول  بــه  اقدامات اصالحی الزم  لزوم 
اطمينــان از نيل بــه اهداف مــورد نظر انجام 
گيرد. اين فرآيند طي جلســات تحليل ريشه اي 
پذيرش هاي خدمــات پس از فروش، مورد بحث 
و تحليل قرار مي گيرد. به طور کلی در سلســله 
فرآيندهــای مديريت، نظــارت و کنترل از اهم 

فرآيندهاست. 
بي شــک تحقق اين اهداف بــدون همکاري و 
هم فکري ارکان مختلف يک ســازمان، دســت 
يافتني نيســت، تداوم اين همکاري ها مي تواند 
فعاليت هاي  دامنه ی  يافتگي  توســعه  به  منجر 
مشــترك واحدهاي بازاريابي و خدمات پس از 

فروش و انتفاع بيشتر عامليت ها شود.

نوشته: 
تینا افشار

سمت:
 کارشناس 

برنامه ریزی و
کنترل فروش

برنامه ريزي پذيرش تعميرگاهي، در راســتاي تحقق اهداف ساليانه ی خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو و بهبود عملکرد شبکه ی سراسري 
عامليت هاي مجاز در اين حوزه، توسط واحد بازاريابي و با همکاری واحد خدمات پس از فروش اطلس خودرو طراحي شد. اين برنامه پس از 6 ماه مطالعه 

و سپري کردن 3 ماه  اجراي آزمايشي، از مهر ماه سال91 در کليه ي شبکه های عامليت هاي مجاز اين شرکت اجرا شد.
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در امتداد اطلسسبـقت



بيمارستان تخصصی مهدی كلينيك 
هديه گروه تجاری گرامی به غرور ملی ايرانيان

 آقــای دکتر طاليــی، در ابتدا کمــی درباره ی 
توضيح  گرامی  تجاري  گروه  ساختمانی  فعاليت های 

بفرماييد.
گروه تجاري گرامی، در چهارچوب نيازهای اداری، تجاری و 
مسكونی داخلی خود  فعاليت هایی را دنبال می كند. پروژه 
مهدی كلينيك از نخستين فعاليت های خيریه ای است كه 

به دفتر فنی ساختمان واگذار شده است.

  لطفا در خصوص پروژه خيريه ساخت بيمارستان 
مهدی کلينيک توضيح دهيد که از چه زمانی و با چه 

هدفی گروه اقدام به شروع ساخت آن نمودند؟
پروژه ی بيمارســتان امام خمينــی)ره(، در چهارچوب امور 
خيریه ی گرامی در حال انجام است. موسسه ای كه ساخت 
این پروژه را در دســت دارد، موسســه ی غيرانتفاعی تحت 

عنوان یاوران مهدی)عج( است.
طبق قوانين كشور، ساخت این بيمارستان طی یك دوره ی 
سه  سال و نيم، در چهارچوب وقف به دانشگاه علوم پزشكی 
تهران منتقل و تا پایان نيمه ی اول ســال 1395 به دانشگاه 
تهران تحویل داده می شــود. همچنين، یادآور می شوم كه 
موسســه ی یاوران مهدی)عج( توليت بيمارستان، نظارت و 

بهره برداری از آن را عهده دار می شود.

  ظرفيت ها و امکانات فنی اين بيمارستان چيست؟
این بيمارستان، 850 تخت خوابه است؛ ولی با داشتن تجهيزات 
پيشــرفته، ظرفيتی را ارائه می كند كه بيش از هزار تخت را 
شامل می شــود؛ و این یكی از ویژگی های بيمارستان های 
كشورهای پيشرفته است كه بيمارستان مادر تلقی می شوند. 
بيمارستان های مادر با مشكات بسياری روبه رو هستند؛ از 
جمله مدیریت دشوار و اتخاذ تصميم گيری ها كه می توان به 

آن ها  اشاره كرد. 
بيمارســتان هــزار تخت خوابی مهدی كلينيــك، در واقع 
بيمارستان ملی محسوب می شود و به یاري خدا در آینده اي 
نزدیك یكی از اساســی ترین اركان بهداشــت و درمان در 
كشــور خواهد شد و همچنين در زمينه های فوق تخصصی 
پذیرای بيماران سراسر كشور است. این بيمارستان، 30 اتاق 
جراحی دارد كه از ایــن 30 اتاق،10 اتاق جراحی هم زمان 
برای پيوند اعضا استفاده می شود. از نظر تاسيسات، بسياری 
از جراحی های الپراسكوپيك در آنجا صورت می گيرد. منظور 

از این جراحی ها، جراحی های بسته است.
یكــی از ویژگی های مهم این جراحی ها، كاهش طول مدت 
زمان اقامت بيماران در بيمارســتان و دوره ی انتظار است؛ 
یعنی بيمار زمان كوتاهی منتظر می ماند و بافاصله به اتاق 
جراحی می رود و بعد از 24 ســاعت از بيمارستان ترخيص 
می شود. این بيمارستان، از برجســته ترین تكنولوژی های 
ممكن اســتفاده می كند و از ظرفيت بی همتایی برخوردار 

است. 
در توضيح اهميت ساخت این بيمارستان الزم است به این 
موضوع اشاره كنم كه در كشورهای پيشرفته، هر پنجاه سال 
یك بار چنين بيمارستان هایی ساخته می شود ولی در ایران 

هر صد سال یك بار این اتفاق می افتد.

  ســرمايه گذاری اين پروژه چه ميزان است و چه 
زمانی آماده بهره برداری خواهد بود؟

تا كنون حدود 328 ميليارد تومان حجم سرمایه گذاری برای 
ســاخت بيمارستان در نظر گرفته شده است كه در نيمه ی 
اول ســال 1395هم به اتمام خواهد رسيد. احتمال افزایش 
هزینه ساخت و بهره برداري پروژه وجود دارد اما با توجه به 
پيش بيني هاي انجام شده درصد آن قابل توجه نخواهد بود. 

  اين بيمارستان به لحاظ استاندارد های بين المللی 
در چه جايگاهی قرار دارد؟

این پروژه، در ميان پروژه های مشابه جهانی منحصر به فرد 
است؛ چرا كه در  ســه بخش بهداشت، درمان و آموزش به 
خوبی عمل خواهد كرد. به لحاظ پتانسيل تقریباً این پروژه 
جزو محال هایی است كه ممكن شده است؛ چرا كه در این 
بيمارســتان دولتی، برجسته ترین جراحی ها صورت خواهد 
گرفت و این موضوع، ازعجایب تاریخ بهداشت و درمان كشور 
ما اســت؛ چرا كه هميشــه جراحی های فوق العاده از جمله 

نگرانی های بيمارستان های دولتی بوده است.
الزم است به این موضوع اشاره كنم كه پروفسور سميعی كه در 
حال ساخت بيمارستان فوق تخصصی جراحی مغز واعصاب 
منحصر به فردی در تهران است با امكانات و استاندارهای بين 
المللی كه شــهرت جهانی پيدا خواهد كرد، پس از بازدید از 
این پروژه آنرا به عنوان بيمارستان مادر جراحي مغز و اعصاب 
انتخاب كرده اند . پس می توان گفت این بيمارستان افق های 
بين المللی شدن را طی كرده است. به همين دليل به شهرت 

و نام ایران در سطح جهان كمك خواهد كرد.

  با توجه به مواردی که اشاره کرديد، آيا تا کنون در 
ايران چنين بيمارستانی داشته ايم؟

در ایران، تا كنون چنين بيمارســتانی وجود نداشته است. 
در خاورميانه هم بيمارستان های مادری كه به صورت فوق 

تخصصی كار كنند، بسيار نادر است.

  آيا اين بيمارســتان برای ســاخت، از حمايت 
سازمان ها و ارگان هايی برخوردار شده است؟

در شرایط كنونی و تقریبا در طول 8 ماه گذشته، خانواده ی 
گرامی شخصاً بر ساخت این بيمارستان نظارت داشته اند.

  در حال حاضر ساخت بيمارستان چه مراحلی را 
طی می کند؟

تا كنون، بيمارســتان 45 ميليارد تومان هزینه در بر داشته 
اســت. كل امكانات ساخت بيمارســتان خریداری و توسط 
سه واحد سازنده ی اســكلت در حال ساخت است. مراحل 
خاك برداری و نيلينگ بيمارســتان تمــام و ُكر مركزی تا 
ارتفاع 45متر ساخته شده است. همچنين اسكلت فاز یك 
بيمارستان در حال نصب است و پيشرفت بسيار درخشانی را 
در 6 ماه گذشته تجربه كرده است. 15 طبقه ی بيمارستان 
به عاوه ســه طبقه ی زیرزمين كه به پاركينگ و تاسيسات 
مربوط می شود، در خرداد سال 1393 آماده ی تحویل است.

  مسلم است ساخت اين بيمارستان تا آماده شدن 

هزينه هايی در بر خواهد داشت. بعد از آماده شدن آيا 
منافعی هم به همراه دارد؟ اگر دارد به چه شــخصی 

تعلق می گيرد ؟
بيمارستان در مرحله ی ســاخت نمی تواند درآمدی داشته 
باشد؛ بنابراین خانواده ی گرامی و سایر منابع پيش بينی شده 
تمام هزینه ها را پرداخت خواهند كرد، البته خيرین داوطلب 

هم مي توانند در انجام این امر خير مشاركت نمایند.
در مرحله ی بهره برداری، با قرار گرفتن بيمارستان به صورت 
وقف در اختيار دانشگاه تهران، مورد بهره برداری قرارمی گيرد. 
همچنين اساتيدی كه در آنجا فعاليت می كنند و كسانی كه 
در چهارچوب بيمه ازخدمات استفاده می كنند، هزینه های 
خود را دارند و بيمارستان موظف به پرداخت این هزینه  هاست.

  آقای دکتر، گروه تجاري گرامی هميشه با پروژه های 
شناخته شده ای معرف حضور همگان بوده اند؛ ولی به 
نظر می رسد اين بيمارستان پروژه ای خاص است. لطفًا 
در اين خصوص بفرماييد که چه انگيزه ای باعث شده 
که پروژه ی خيريه ای با چنين وســعت و پتانسيلی 

تعريف شده است؟
بيمارستان به وصيت مرحوم حاج سيد محمد گرامی در حال 
ساخت است. بيمارستان مهدی كلينيك گل سرسبد بوستان 
گرامی اســت به این دليل كه حاصل دو تعهد است: نخست 
وصيت  وتعهد انســانی بنيانگذارش، سپس تعهد خانواده ی 

گرامی به این وصيت.

  آيا در برنامه های آتی گروه گرامی پروژه مشابهی 
تعريف شده است؟

در واقع موسســه ی یاوران مهدی)عج( كه یك موسســه ی 
غيرانتفاعی است و یك پروژه را دنبال نمی كند، بلكه بر اساس 
وصيت حاج آقا گرامی، بيمارستان های بعدی را هم در دستور 
كار خود قرار می دهد. ساخت مركز دانشگاهی فوق تخصصی 
مغز واعصاب برای حمایت از بيمارستان، در دستور كار است 
و برای این منظور با پروفسور سميعی نيز مذاكراتی صورت 
گرفته است. به عاوه ظرفيت هایی در زمينه ی خيریه مانند 
موسسه نيكوكاري فاطمه زهرا )س( ومجتمع های آموزشی 
امام حســين)ع( )سيد شهدا( در یزد وجود دارد كه در كنار 

این پروژه توسعه پيدا می كنند.

  و سخن آخر؟
به نظر من، بيمارســتان مهدي كلينيك باید یكی از اركان 
غرور ملت ایران به ویژه همكاران مجموعه ی گرامی محسوب 
شــود؛ چرا كه برای دست یابی به توســعه، به غرور و آرمان 

احتياج داریم. 
بيمارســتان می تواند این دو ركن را در كنار هم به جامعه ی 
ایران هدیه كند؛ چرا كه با ساخته شدن آن احساس شعف و 

غرور به ملت ایران دست می دهد. 
چنين كار عظيمی می تواند توســط یك ملت برنامه ریزی 
شود. این بيمارستان، بيمارســتان منحصر به فردی است؛ 
چون وقتی به آینده نگاه می كنيم آنچنان به ما غرور و آرمان 

می بخشد كه می توانيم به فردای بهتر فكر كنيم.

نام خانواده گرامی چه در زمان حيات مرحوم حاج سيد محمد گرامی و چه امروز كه فرزندان وی راهش را ادامه می دهند، هميشه همزمان 
با تداعی  مفهوم موفقيت و پویایی اقتصادی یاد آور حركت های درخشان عام المنفعه است؛ كمك های بی شائبه ای كه در اقصی نقاط كشور 
به خصوص در استان یزد، موطن آنها،  آثاری ماندگار به جا گذاشته است؛ از  تاسيس مدرسه و دانشگاه گرفته تا حمایت های موردی فراوان 

از افراد نيازمند به واسطه موسسات خيریه توسط این خانواده.
 اما  امروز فرزندان حاج سيدمحمد گرامی، به وصيتی جامه ی عمل پوشانده اند كه نه تنها برای كسانی كه به صورت مستقيم از بركت 
آن بهره مند می شوند، نعمت است بلكه در ابعادی خيلی وسيع تر نقطه ای روشن در فعاليت های توسعه ای ایران در خاورميانه محسوب 

می شود. خدمتی كه در ابعاد ملی به كشور ایران هدیه می شود.
 بيمارســتان مهدی كلينيك، كه در محوطه بيمارستان امام خمينی در تهران در دست ساخت است، گامی بزرگ در حوزه بهداشت 

وسامت كشور است و به دليل واگذاری آن به دانشگاه علوم پزشكی تهران  پتانسلی های پژوهشی در حوزه پزشكی ارائه خواهد داد.
 این بيمارستان كه با حجم سرمایه گذاری 328 ميليارد تومانی تا سال 95 آغاز به كار خواهد كرد به وصيت مرحوم حاج آقا گرامی و 

تعهد فرزندان او به این وصيت ساخته ميشود و نظارت و بهره برداری از این پروژه به عهده موسسه ی خيریه یاوران مهدی)عج( است.
با دكتر محســن طایی قائم مقام گروه تجاري گرامی در پروژه های ساختمانی و مدیر پروژه بيمارستان مهدی كلينيك در خصوص 

ویژگی های این طرح بزرگ ملی گفت و گویی داشتيم كه ميخوانيد.
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نگاهی به بازاريابی آنالين
بازاريابی اجتماعی

طلوع فيس بوك، سرآغاز بازاریابی اجتماعی بود یا نخستين 
نقطه ای بود كه كســب و كارها به اهميــت این پدیده ی 
نوظهور پی بردند. به این ترتيب، انواع جدیدی از شبكه ها با 
شعار »وب 2.0« سربرآوردند كه بر پایه ی نتایج جستجوی 
برون ســپاری به  انبوه مردم crowdsourcing  ساخته 
می شوند. به این معنی كه آنچه خانواده، دوستان و همكاران 
شما درباره ی محصوالت و خدمات بيان می كنند به مراتب 
از آنچه كه یك بازاریاب بيان می كند، برای شــما مهم تر و 

قابل قبول تر است. 
به این ترتيب، حضور در این شــبكه ها برای كسب و كارها 
ناگهان اهميت یافت. برای مثال، محتوای فيس بوك توسط 
گوگل نشان داده نمی شود. به طور كلی می توان گفت هيچ 
راهی برای پی بردن به آنچه در فيسبوك می گذرد نيست، 
مگر آنكه در آن عضو باشيد. بنابراین شركت ها به برپا كردن 
و قرار دادن پروفایل هایی برای كسب و كارشان، برندهایشان 

و كاركنانشان در شبكه های اجتماعی آغاز كردند.
بدین وســيله، شــركت ها قادرند مكالمات مردم را 

درباره ی خدماتشــان دنبال كننــد؛ و می توانند 
شــكایات و تمجيدها را بــر روی تویيتر دنبال 
كنند و به آنها پاسخ بدهند. همچنين برای آنها 
ممكن می شود تا از این طریق به پيش بينی 
آنچه كه مردم دوست دارند، می خواهند، نياز 
دارند و آنچه كه در این شبكه های اجتماعی 

به دنبالش هستند، دست بزنند. 
اجتماعی،  كاربری شــبكه های  حساب های 
به سرعت رشــد می كنند؛ و آنچنان عجيب 

و غيرمعمول نيســت كه اشخاص یا برندهای 
مشــهور بيش از یك ميليون دوســت و پی گير 

داشته باشند. توانایی فرستادن پيام های مناسب به 
این دوستان به قدری سریع و راحت است كه در سال 

2012، فيسبوك به دریافت مبالغی از شركت هایی كه از 
این طریق با اعضا و پی گيران ارتباط برقرار می كنند، اقدام 

كرد.
اما بســياری از شــركت ها، در این شــبكه ها به ورطه ی 
اشتباهات جبران ناپذیری می افتند. مانند وارد آوردن فشار 
بيش از حد، نقض شرایط خدمات و یا ایجاد مزاحمت برای 
پی  گيران. آنها زمانی كه باید شنونده باشند، صحبت می كنند 
و زمانی كه باید یاری رسان باشند، بازاریابی می كنند. از آنجا 
كه بازاریابی اجتماعی به معنای دست و پا كردن یك اعتبار 
خوب در اینترنت است، گاهی برای اجتناب از اشتباه باید 

بسيار محتاطانه عمل كرد.
 ،social networks تهيه كنندگان شبكه های اجتماعی
در ایــن زمينه بــا روش های مختلفی می توانند به شــما 
كمك كنند. نخست این كه در ساختن و بهبود بخشيدن 
پروفایل هایتان با گرافيك، محتوا و پيگيری بهتر به شــما 

 كمــك می كنند. دوم این كه به شــما در ســاختن یك 
دنباله following یاری می رسانند. این گزینه شامل قرار 
 ،status دادن پيام های هوشمندانه، به روز كردن وضعيت
پاسخ دادن به دیگران از طریق تشكر كردن، دنبال كردن و 
دوست شدن با آنهاست؛ و نظر دادن درباره ی پست هایشان 
و غيره. یك ارتباط و یك تعامل خوب راه را به سوی هر چه 
 بيش تر كردن پی گيران و اعضا هموار می سازد. و در نهایت 
تهيه كنندگان می توانند با طراحی و مدیریت انجمن های 
تبليغاتی در شبكه های اجتماعی، به شما یاری برسانند. این 
روش، شامل به راه انداختن رویدادهای آناین و یا طراحی 

تبليغات روی خط اینترنت است.

)Content Marketing( بازاريابی محتوايی
بازاریابی محتوایی، عبارت نســبتاً جدیدی است و به لطف 
تغييراتی كه در عملكرد موتورهای جستجوگر و شبكه های 
اجتماعی رخ داد، به شــهرت رسيده است. گوگل، در آغاز 
ســال 2012، اعام كرد در نحوه ی رتبه بندی سایت ها در 
هنگام نمایش نتایج موتور جستجوگر تغييراتی صورت گرفته 
اســت. به این ترتيب كه دیگر به سایت هایی فاقد محتوای 
اصيل و كيفيت، ترتيب اثر نخواهد داد. بسياری از حقه های 
معروفی كه وب سایت ها برای باال بودن آمار بازدید در مدت 
زمانــی معين به كار می بردند، ناگهان بی اثر شــدند.  این 

موضوع، شامل ترفندهایی نظير خریدن لينك هایی بود تا 
گوگل تصور كند كه آن یك سایت خاص معروف است؛ یا 
استفاده از عبارت گرفته شده از سایر منابع، گوگل را نسبت 
به اندازه ی واقعی سایت به اشتباه می انداخت و آن را بزرگ تر 

از حد واقعی نشان می داد.
اما این تنها گوگل نبود كه الگوریتم هایش را برای سایت های 
باكيفيت تنظيم كرد.  فيسبوك، بينگ، آمازون و بسياری 
سایت های معتبر دیگر با حجم باالی جستجو، كسانی را كه 
قصد به بازی گرفتن این سيستم را داشتند، سركوب كردند. 
نتيجــه ی آن جهت گيری موجی از عاقه به ســایت های 
با كيفيت و اصيل بود كــه گوگل گفته بود به آنها پاداش 
می دهد. به این ترتيب، بازاریابی محتوایی متولد شد تا در 
خدمت آن محتوایی باشد كه مطلوب موتورهای جستجوگر 

و شبكه های اجتماعی است.
بازاریابی محتوایی، اغلب با تحقيق و جستجو شروع می شود 
و بعد برای تغذیه ی بسياری از جریان های محتوایی 
مختلف استفاده می شود. یكی از جریان ها، وباگ 
اســت. وباگ یك سيستم نشــر شبكه ای 
دارای ترتيــب زمانی و مقوله بندی شــده 
است. اشخاص پســتی را می نویسند و 
آن را در یك وباگ منتشر می سازند، 
و سپس این پست به طور هم زمان به 
تمام مشــتركان این وباگ می رسد. 
وباگ هــا از یــك شــكل معماری 
استاندارد پيروی می كنند كه اطاعات 
خاصه ای درباره ی محتوای یك پست 
قابل دسترس را می سازند.  بنابراین پی 
بردن به عنوان یك پست، نام نویسنده، 
اطاعات منتشــر شده، موضوعات تحت 
پوشــش و ســایر اطاعات اساسی بدون 
خواندن آن پســت، كار ســاده ای است. این 
موضوع، پست های وباگ را به موتور جستجوی 
دوستانه ای تبدیل می سازد كه به آنها فرصت مناسب 
می دهد تا ترافيك موتورهای جستجوگر را به سمت خود  

بكشند .
شــركت های بازاریابی محتوایی، اغلب محتوایی را توليد 
می كنند كه جهت اســتفاده در وباگ ها، وب ســایت ها و 
شبكه  های اجتماعی اشــخاص دیگر طراحی شده اند. این 
گاهی به نام محتوای قابل اشــتراك یا محتوای ویروسی 
یاد می شــود. این محتوا می تواند شامل پست هایی كه در 
وباگ های افراد دیگر نوشــته شده اســت و یا مقاله های 
ميهمان از وب سایت های دیگر باشد. لينك های وارد شده 
از محتوای ســایت های ســایر افراد توسط گوگل بسيار با 
ارزش تلقی می شود. شركت های بازاریابی محتوایی، اغلب 
به عنوان روشی دیگر برای مشاهده شدن و توليد لينك های 
وارد شده، خبرهایی را توليد و منتشر می كنند كه از طریق 

  قسمت دوم

سرویس های خبری آناین منتشر می شــوند. فرآیند قرار دادن محتوا در سایت های افراد 
 دیگر، اغلب كمپين لينك ســازی ناميده می شود. این روشی است برای ساختن سریع یك 
لينك پروفایل link profile كه می تواند از گوگل در موتور جستجو، یك رتبه ی باال دریافت 

كند.
زمانی كه تحقيق با طراحی گرافيك تلفيق می شود، یك ابزار بازاریابی محتوایی معروف دیگر 
به نام اینفوگرافيك پدید می آید. مدت زمانی طول كشيد تا ارتباطات اینترنتی توانستند به 
اشتراك گذاری تصاویر غلبه كنند. اما حاال شما تصاویر را در هر جایی از اینترنت، خصوصاً 
در شبكه های اجتماعی و وباگ ها می بينيد. شما حتی با سرویس های منحصراً تصویری، 
مانند فليكر Flicker و پينترست Pinterest روبه رو می شوید. بازاریاب ها طبيعتاً مایل اند 
تخصصشان را با گرافيك های جذاب همراه كنند. به این ترتيب یادگيری موضوعات جدید 
هم راحت و هم به نوعی سرگرمی تبدیل می شود. این عاقه به ارائه ی گرافيك خوب به رشد 

صنعت استفاده از تصاویر و اینفوگرافيك در بازاریابی آناین منجر می شود.
هيــچ پایانی برای آنچه كه بازاریابی محتوایی می توانــد در اختيار مخاطب آناین بگذارد 
وجود ندارد. از جمله صفحات سفيد، گزارش ها، نظرسنجی ها، بازی ها، نرم افزارها، برنامه ها و 
كنفرانس های آناین. هر شی ء دو بعدی می تواند به صورت آناین به اشتراك گذاشته شود؛ و 
حتی امروزه اشياء سه بعدی نيز می توانند توسط فایل های همزمان در چاپگرهای سه بعدی 
به اشتراك گذاشته شوند، تا اشياء جهان واقعی ساخته شوند. بازاریابی محتوایی، یك اصطاح 

همه جانبه است. 
در این قســمت نگاهی می اندازیم به برخی از جالب ترین و سودمندترین نمونه های محتوا 
كه این روزها به صورت آناین به اشــتراك گذاشته می شوند: مالتی مدیا یا چندرسانه ای. 
این نوع فایل ها نسبتاً جدید هســتند و برای ذخيره سازی فایل های مختلف در یك فایل 
طراحی شده اند. در فایل های چند رسانه ای می توان مجموعه ای از اطاعات صوتی، تصاویر، 
گرافيك، انيميشن و ... را تنها در یك فایل در كنار هم ذخيره كرد. این موضوع اتفاق مهمی 
از نظر طراحی ساختار فایل بود؛ زیرا ساختار فایل طراحی بسيار پيچيده ای را طلب می كند. 

فایل هایی مانند )Quick Time Movie( یا Mpeg و... چنين قابليتی دارند.

بازاريابی چند رسانه ای
قبــل از این كــه شــبكه ی گســترده ی جهانــی www برای نخســتين بار در ســال 
1994شــكل بگيــرد، اینترنت یك رســانه ی صرفــاً متنی بــود؛ فایل هــا از طریق آن 

فرســتاده و دریافــت می شــدند و متن نمایش داده می شــد. 
 امــا روش خوبی بــرای نمایش تصاویر وجود نداشــت. با آمدن
Mosaic، نخستين مرورگر اینترنت متولد شد. صفحات سياه و 
سفيد نمایشگرها رنگی شدند. تصاویر قابل نمایش شدند؛ و شما 
برای انجام كارها در اینترنت، به جای رشته ای از دستورات كهنه 
و نخ نما می توانستيد اشاره و كليك كنيد. از آن روز به بعد به نظر 
می رسد ما نمی توانيم در ارتباطات اینترنتی مان به اندازه ی كافی 

فيلم، بازی، موسيقی و عكس دریافت كنيم. 
بازاریابی چندرسانه ای، تنها یك بعد از بازاریابی محتوایی یعنی بعد 
بصری اســت. عاوه بر اینفوگرافيك، كه در باال به آن اشاره شد، 
تمام انواع فایل هایی كه متن، تصاویر، موسيقی و ویدئو را با هم 
ادغام می كنند، می توانند در راستای ایجاد تشكل های بازاریابی 
آناین مورد استفاده قرار گيرند. یكی از معمول ترین استفاده ها 
از بازاریابی چندرسانه ای ساختن تبليغات نمایشی برای بازاریابی 
جستجویی و كمپين های تبليغاتی آناین است. در این جا چالش 
ســاختن چيزی تا آن اندازه هوشمندانه است كه جلب توجه و 
تشــویق به كليك كردن كند. یكی دیگر از محصوالت بازاریابی 
چندرسانه ای، یك فایل صوتی است. بازاریاب ها از فایل های صوتی 
اســتفاده می كنند تا گزارش های صوتی را كه مردم می توانند به 
صورت آناین، یا از طریق تلفن ها یا در خودروهایشــان بشنوند، 
در اختيار آنها قرار دهند. این فایل ها، می توانند رویدادهای زنده 
یا ضبط و تدوین شــده ای باشند كه بر اساس تقاضا در دسترس 
قرار می گيرند. آنها مشــتركان را به سوی خود جذب می كنند، 

مشتركانی كه بعد به اهداف بازاریابی تبدیل می شوند. استفاده از ویدئو در بازاریابی آناین، 
امروزه یك گرایش قوی و روبه رشــد است. ویدئوهای معروفی كه به محض اشتراك گذاری 
در شبكه های اجتماعی مانند ویروس منتشر می شوند، می توانند ابزار بازاریابی فوق العاده ای 
باشند. می توان یك برند را به یك ویدئوی معروف پيوست كرد یا یك ویدئو ساخت و آنها 
را با هم تركيب كرد.  ساختن ویدئو این روزها با وجود تلفن های هوشمند یا كامپيوترهای 
دوربين دار كار كم هزینه ای است. اما ساختن یك ویدئوی با كيفيت كه به یاد ماندنی باشد و 
شانس این را داشته باشد كه به سرعت منتشر شود، نسبتاً هزینه بر است. ممكن است ساختن 
یك ویدئو یا اســاید شوی خوب چند صد دالری خرج بردارد. در نهایت، برای ساختن هر 
ثانيه ای از تریلرهای حرفه ای ممكن است هزاران دالر هزینه شود. تفاوت بين دو سر این طيف 

در ویدئوهای موجود در یوتيوب و سایر پرتال های ویدئویی قابل مشاهده است.
ویدئوهای مســتقل  تنها یكی از راه های اســتفاده از ویدئو در بازاریابی آناین است. شما 
می توانيد از ویدئوی زنده نيز استفاده كنيد. بسياری از كسب و كارها كنفرانس های آناین ارائه 
می دهند: زنده یا سمينارهای مبتنی بر وب كه به صورت ویدئو كنفرانس ساخته می شوند و 
اغلب امكان تعامل با مخاطب را فراهم می سازند. كنفرانس های آناین  Webinar، سمينارها 

و سایر رویدادهای زنده معموال ضبط و به صورت یك فایل درمی آیند. 
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كارمندان كيا، سفيران كيا

بي تردید همكاران سازمان به منزله ی سفيران برند تجاري 
و نيروي اصلي در جهت دستيابي به موفقيت یك شركت 
هستند. كارشناسان ارتباطات، باید به خاطر داشته باشند 
كه این شــركت ها نيستند كه در دســتيابي به موفقيت 
موثرند، بلكه كارمندان اند كــه این كار را انجام مي دهند. 
سفيران برند در شركت كيا، كارمندانی هستند كه تجربيات 
مطلوبی را به مشــتریان ارائه می دهند. این سفيران برند، 
صاحب دانش، مهارت ، توانایی  و انگيزه ی الزم برای ارائه ی 
محصوالت و خدماتی هســتند كه نشان دهنده ی ذات و 
ماهيت برند كياست. هر مدیری در رویای به كار گرفتن و 
حفظ چنين سفيران برندی در تمام سطوح شركت است. 
اما، گاهی رویای این رؤســا، به دليل اشتباهات كارمندانی 
كه در جای نامناسب به كار گماشته شده اند و یا به خوبی 
آموزش ندیده اند، به كابوس ختم می شود. اگر یك شركت 
بتواند عاقه و تعهد عميقی برای استخدام و پرورش دادن 
سفيرانی برای برندش ایجاد كند، فروش و سود باال چندان 

دور از دسترس نخواهد بود.

  چرا برندهای موثر سود بيش تری می سازند؟
تعداد نســبتاً اندكی از كســب و كارها، یاد گرفته اند كه 
چگونه بــه طور مداوم تعهدات منحصر به فردشــان را از 
طریق كارمندان به مشــتریان خود ارائــه دهند. به دليل 
موفقيت این شــركت ها در توليد سرمایه، دیگر شركت ها 
نيــز تاش می كنند تا با تقليد كردن از رهبری، راهبردها 
و روش های تجاری آنها به موفقيت مشــابهی دست یابند. 
متاسفانه، شركت های اندكی توانایی تكثير ساختمان برند 
را كه برای ارائه فرصت های مساوی به مشتریان و در بازار 
الزم است، دارند. حتی با داشــتن حجم زیادی اطاعات 
در شــكل كتاب، مطالعات موردی، مقاله ها، ســمينارها و 
تجربيات، بســياری از ما به ســاختن یك برند قدرتمند، 
اســتخدام بهترین كارمندان برای عمل به وعده های برند 
و مشــخص ســاختن این وعده ها به طور واضح و مداوم 
قادر نيســتيم. این گسســتگی در كجاست و دليل اصلی 
آن چيســت؟ چرا بيش تر اوقات مــا نمی توانيم برندهای 
قدرتمند بسازیم؟ آیا این به دليل ضعف بيش تر راهبردهای 
برند نيست؟ آیا این موضوع كه مدیران منابع انسانی ندرتاً 
در ایجاد و توسعه ی استراتژی برند با واحد بازاریابی شركت 
شــركت دارند، دليل این امر است؟ آیا به این دليل است 
كه ما فاقد ابزار الزم برای عمل به وعده های برند از طریق 
سيستم های تجاری و كاركنانمان هستيم؟ همه ی این ها 
درست است. در این مقاله سعی ما بر این است كه به این 

سواالت جواب بدهيم.

  عمل به وعده های برند
یك برند، یك وعده به مشتری است؛ یك وعده ی حتمی. 
با یك برند انتظارت مشتری را تنظيم می كنيد. زمانی كه 
كســی محصول یا خدمت شما را خریداری می كند، او به 

طور ناخودآگاه بررسی می كند كه چه ميزان از انتظاراتش 
برآورده شــده است. ساخت یك اســتراتژی برند واضح و 
روشــن، نخستين قدم در ایجاد حس انصاف برند در ذهن 
و جيب مشتریان ماســت. در حالی كه فاكتورهای زیادی 
در ایجاد وفاداری به برند نقش دارند، اســتخدام و آموزش 
كارمندان ارائه دهنده ی خدمات یكی از موثرترین فاكتورها 
در تجربه ی مشــتریان از برند اســت. امروزه به هر جا كه 
می نگریم مثال هایی از ارائه ی ضعيف خدمات به مشتریان 
می بينيم.  آیا اســتخدام و آمــوزش كارمندانی خوب در 
زمينه ی ارائه ی خدمات به مشتریان خيلی هزینه بر است، 
یا این كه مدیریت فاقد تعهد الزم برای ایجاد این جنبه ی 

حياتی ثبات برند است؟
مطالعــه ی تاش های موفق و ناموفــق در زمينه ی برند، 

نشان می دهد كه یك وعده ی برند قوی و واضح به همراه 
كارمندانی كه به این وعده جامه ی عمل بپوشــانند، یك 
موفقيت بزرگ اســت. مطالعات خطــوط هوایی»واقع در 
جنوب غربی Southwest« و هتل های »ریتز كارلتون

Ritz-Carlton« كه اغلب به آنها ارجاع داده می شــود، 

نشــان می دهد كه تا چه حد تعهــد كارمندان به برند در 
موفقيت محصوالت این شــركت ها نقش داشــته است. 
طی ســال ها، هر یك از این ســازمان ها اهميت طبيعت 
اساســی ارتباط بين رفتارهای كارمندانشــان و وفاداری 
مشتریانشــان را دریافته اند. این ارتباط اغلب اوقات نادیده 
گرفته می شوند و یا به گونه ای ضعيف جعل می شوند و در 
نتيجه حتی راهبردهای عالــی در زمينه ی برند در زمين 
بایر وعده های عمل نشــده، متروك باقی می مانند. شكل 
)1( نگاهی كلی بــه پيوند و ارتباط بين انتخاب كارمند و 
توسعه ی راهبردها در زمينه ی برند است. می توانيم ببينيم 
كه چگونه تعامات بازاریابی و منابع انســانی در برندینگ 
به انتخاب، توسعه و برنامه ریزی جانشينی جریان می دهد. 
ایجاد و توسعه ی سفير برند تا وقتی كه راهبرد برند نه تنها 
ایجــاد، بلكه به گونه ای واضح در تمام ســطوح ســازمان 
مشخص نشده باشــد، آغاز نمی شود. كامًا الزم است كه 
واحدهای منابع انسانی و بازاریابی از همان ابتدای برندینگ 
دخالت داشته باشد و این به دليل وظيفه ی آنها در ساخت 
منابع خاصی اســت كه به ســاخت ســفيران برند كمك 
می كند. در حالی كه حضور منابع انسانی كامًا منطقی به 
نظر می رسد، شگفت آور است كه در بسياری از مواقع آنها 
كنار گذاشته می شوند. امروزه در یك سازمان، دیگر جلب 

  قسمت اول

مشتری تنها راه ارتقای سطح سوددهی یك برند به شمار 
نمی آید؛ شركت ها در یك بازار رقابتی برای بقا لزوماً باید 
تدابير و اســتراتژی های الزم برای گلچين كردن بهترین 
كارمندان را اتخاذ كنند. این یك امر كامًا بدیهی اســت. 
بدون در اختيار داشتن منابع انسانی كارآمد، هيچ سازمانی 
قادر به دســتيابی به تعالی و نيل به اهداف تعيين شــده 
در هيچ حوزه ای نخواهد بود. یكی از روش های رســيدن 
به این هدف، توســعه ی یك شبكه ی منسجم و مدیریت 
قوی منابع انســانی است. در این حوزه، برند به عنوان یك 
ساختار چندبعدی تعریف می شود كه به منظور استخدام 
نيروی كار پویا و بهينه از ميان كاندیداهای موجود طراحی 
شده است. این مدل برند، اگرچه با برند گروهی تشابه دارد 
اما در واقع بين این دو تفاوت های ساختاری فراوانی است. 
برند مبتنی بر توسعه ی منابع انسانی در پی جذب مشتری 
نيست، بلكه به دنبال شكار كارمندان تأثيرگذار در سيستم 
است. این برند، تصویری واقعی و ناب از آنچه ممكن است 
متقاضيان جویای كار با آن روبه رو شــوند، برایشان فراهم 
می كند. برند مبتنی بر توســعه ی منابع انسانی، همچنين 
با شناســایی تمامی عواملی كه یك شركت را به محيطی 

مطلوب و دلپذیر برای كار كردن تبدیل می كند، همان طور 
كه در شكل )1( دیده می شود، تصویر برند به راهبردهای 
نيروی انســانی ترجمه می شود كه به منظور حمایت همه 
جانبه از اجرای وعــده ی برند از طریق كارمندان در تمام 
ســطوح، طراحی می شــوند. ابتكارات و برنامه های منابع 

انسانی در گزینش، توسعه و برنامه ریزی جانشينی طراحی 
می شــوند تا به وعده های برند  اقتدار بخشــند. بهترین 
تصویرهای رایج در منابع انســانی مصرانه ایجاد پروفایلی 
از شایســتگی های كارمندان را پيشنهاد می كند؛ زیرا این 

پروفایل ها به سازمان اجازه می دهند تا تجربيات مشتریان 
را بــه رفتارهای كارمندان ترجمه كنند. از این پروفایل ها، 
سيستم های منابع انسانی ســاخته می شوند كه احتمال 
ایجاد مخزنی از اســتعدادها را باال می برند. یعنی افرادی 
كه راحت تر آموزش می بينند و به گونه ای ارثی برای موفق 
شــدن تواناترند. تهيه ی طرح هایــی از دانش، مهارت ها و 
توانایی های )شایســتگی های اساســی( كارمندان در هر 
سطحی، مانند چسبی است كه ابتكارات منابع انسانی را به 
هم متصــل می كند و به آن ها امكان ایجاد تغيير و تحول 
می دهد. كامل كننــده ی كل فرآیند برندینگ كارمندان، 
حلقه ی بازخوردی اســت كه ميزان حمایت سيستم های 
منابع انســانی از برند را اندازه گيری می كند و می سنجد.  
ایــن معيارهای اندازه گيری رضایت مشــتریان كارمندان 

بخش محوری برندینگ پایدار و مداوم است.
وقتــی یك شــركت تجربه ی مشــتری مطلوبــش را به 
شایستگی های كارمندانش پيوند می دهد، یك هم افزایی 
طبيعی رخ می دهد.  برگشــت ها كاهــش می یابد؛ موانع 
عملكــرد كارمندان از بين می رود و رضایت مشــتری به 
ســرعت باال می رود. شایســتگی های كارمندان از طریق 
ایجاد و توسعه ی یك پروفایل هسته ای از دانش، مهارت ها 
و توانایی های الزم در هر ســطح شغلی مشخص و تعریف 
می شود.  مهارت ها، رفتارها و استعدادهای شغلی به خوبی 
تعریف شده كارفرمایان را به استخدام و آموزش كارمندانی 
با مجموعه ای از ویژگی های خاص قادر می سازد و وعده ی 
برند را ارتقا می بخشــند. مدرســان با تجربه می دانند كه 
كار كردن بــا كارمندانی كه با پروفایل عملكردی مطلوب 
هماهنگ هســتند آسان تر، ســریع تر و به مراتب پربارتر 
است از كار كردن با كارمندانی كه به خوبی با این پروفایل 
هماهنگ نمی شوند. شركت هایی كه سرگرمی را به عنوان 
بخشــی از وعده ی برندشان در نظر می گيرند، سال هاست 
دریافته اند كه نمی توانند ســرگرمی و خوشــی را آموزش 
دهنــد؛ به جای آن، كارمندانی را اســتخدام می كنند كه 
عاقه و مهارت هایشــان با شغل مربوطه هماهنگ باشد و 
دارای مهارت رســيدن به خوشــی و لذت خودانگيخته و 

انتقال این تجربه به مشتری باشند.

  آميختن تجربه ی مشتری با وعده ی برند
پيوند تجربه ی مشــتری به برند توســط گسترش و بسط 
وعده به مشــتری، از طریق رفتارهای هر یك از كارمندان 
صورت می گيرد.  ارائــه ی خدمات خوب به تنهایی كافی 
نيست. تماس مناسب با مشتریان برند منعكس كننده ی 
ارزش ها، كيفيت و شــخصيت برند است. در مورد خطوط 
هوایی Southwest تجربه ی مشــتریان یك سرگرمی 
فرح بخش و البته خدمات ســریع اســت. عــاوه بر این، 
مهمانــداران به تميز كردن هواپيما نيز كمك می كنند. از 
South-  آنجا كه سرخوشــی و ســرگرمی ویژگی برند  

west است و یك برند ارزان محسوب می شود، این رفتار 

ميهمانــداران یك پيام قوی دربــردارد. بدین ترتيب، این 
شــركت به مشتریان اجازه می دهد شــخصاً و به گونه ای 
مثبــت برند را تقریباً در تمام پروازها تجربه كنند و از این 
طریق وفاداری افسانه ای مشتریان را به دست آورده است. 
بيش تر شــركت ها در پيدا كردن و اســتخدام كارمندانی 
برای سطوح خدماتی كه دارای مهارت های پایه ای باشند با 
مشكل روبه رو هستند. مهارت هایی چون مسئوليت پذیری 
و رفتار خوشــایند و مثبت. به نظر می رسد بسياری از این 
شركت ها به گونه ای ساده انگارانه سطوح پایين عملكرد و 
یا سطوح باالی برگشت )یا هر دو( را به عنوان یك ویژگی 
اساسی در كسب و كارشان و با تكيه بر كارمندان با حقوق 
پایين، پذیرفته اند. اما، برندهای بزرگ این مانع را برداشته 
و به یك سطح باثبات رسيده اند كه سطوح باالتری از سهام 
در بازار را می سازد. ساختن پروفایل شایستگی، نخستين 

قدم رفع این مانع است.

شکل)1(. استفاده از منابع انسانی برای ارائه وعده برند
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نگاهي به تاريخچه ی برف پاک كن اتومبيل ها

 آرامش در روزهاي باراني 
زنان بسياري از گذشته تا کنون، همپاي مردان در آزمايشگاه ها حضور يافته اند 
و با پوشيدن روپوش آزمايشگاه به انجام کارهاي خشني پرداخته اند که در نگاه 
اول به نظر مي رسيد با طبع زنان سازگار نيست. در برخي موارد دستاوردهاي زنان 
در حوزه هاي فيزيک، شيمي و رياضي چشمگيرتر از مردان بوده و حتی زناني به 
دريافت جايزه نوبل نيز نايل شده اند. با وجود حضور کمرنگ زنان در بخش هاي فني 
و مهندسي نسبت به مردان، برخي از  آنان در اين حوزه نيز از خود توانايي هايی 
نشان داده اند. پرنس هانريش فون پروس، يکي از مخترعان برجسته ی تاريخ بود 
که اختراعش به رغم سادگي در ظاهر، در بسياري از وسايل نقليه اهميت شايانی 
يافت. فون پروس، که به اتومبيل رانی عالقه ی وافری داشت، در روزهاي باراني با 
مشکل مواجه مي شد. شيشه ی باران خورده مانع ديد راننده مي شد. در آن زمان 
يعنی سال هاي اوليه ی دهه ی 1900، رانندگان مجبور بودند از خودرو پياده شوند و 
قطرات باران نشسته بر شيشه ی جلويي را با دست تميز کنند؛ اين باعث می شد 
اتومبيل سواری در باران غيرممکن شود. چندی بعد برخي از توليدکنندگان خودرو، 
براي حل اين مشــکل شيشه ی جلويي خودرو را دو تکه  ساختند. رانندگان نيز 
هنگام بارش باران قسمت بااليي شيشه را برمي داشتند تا شيشه ی باران خورده 

مانع ديد نشود. با وجود اين مشکل هنوز باقی بود. 
نخستين نمونه ی برف پاك کن ها را آپجان، مخترع انگليسي، طراحی کرد و ساخت. 
طرح وي شــامل يک بازوي پاك کننده بود که قابليت حرکت داشت و بر بدنه ی 
باال و پايين شيشه حرکت مي کرد. اين طرح همچون ديگر طرح هاي اوليه عيب و 

نقص هايي داشت؛ از جمله اين که دستی بود و تنها بخشی از شيشه را تميز می کرد.
ماري اندرسون، زني است که نام وي در تاريخچه ی ساخت برف پاك کن به چشم 
مي خورد. وي در سال 1903 ميالدی، طرحي را براي برف پاك کن در امريکا به ثبت 
رساند. گرچه در آن سال بسياري از مردم با برف پاك کن ابداع وی مخالف بودند و 
ادعا می کردند حرکت برف پاك کن تمرکز راننده را برهم مي زند و ترجيح مي دادند 
در روزهاي باراني سر خود را از شيشه بغل بيرون بياورند، اما تنها پس از 13 سال 

برف پاك کن به يکي از اجزاي الزامي خودروها تبديل شد. 
هر چند امروزه بيش تر خودروها دو تيغه ی برف پاك کن دارند، اما نخستين بار در 
سال 1926 بود که روبرت بوش، توليدکننده ی لوازم الکتريکي، طرح جديدي را در 
اشتوتگارت عرضه کرد. در طرح وي، دو برف پاك کن به طور همزمان توسط موتور 
الکتريکي به حرکت درمي آمد. بسياري طرح بوش را نخستين گام ساخت برف 
پاك کن هاي امروزي مي دانند. گرچه برخي خودروسازها براي تميز کردن کامل تر 
شيشه جلويي، تصميم گرفتند از سه تيغه برف پاك کن استفاده کنند، شرکت 
مرســدس بنز با عرضه ی خودروهايي که فقط يک تيغه برف پاك کن داشت، اما 
مي توانست به تمام قسمت ها شيشه دسترسي داشته باشد، تحولي در اين زمينه 

ايجاد کرد. 
سيســتم تامين انرژي برف پاك کن ها هم از جمله مواردي است که طي تاريخ 
صد ساله ی تکامل برف پاك کن ها، به آرامي تغيير کرد. در گذشته سيستم برف 
پاك کن ها تمام مکانيک بود؛ اما امروزه همه ی برف پاك کن ها موتورهاي الکتريکي 
داشته و بخش هاي مکانيکي وظيفه ی  انتقال نيرو از موتور به تيغه را بر عهده دارند.

گردآوری:
سالله موسوي

مسئــول 
دفتر بازاریابي

البته امروزه برخي از خودروهاي مجهز به سيستم ترمز با فشار هوا، از فشار هوا براي به حرکت 
درآوردن برف پاك کن استفاده مي کنند. در اين خودروها با باز شدن يک دريچه، هواي فشرده 
وارد موتور مي شــود و آن را به چرخش درمي آورد. پيــش از اين نيز برخي از خودروها از برف 
پاك کن هاي خأل يا برف پاك کن هاي هيدروليک اســتفاده مي کردند. در نمونه هاي نخستين 
خودروی سيتروئن نيروي محرك برف پاك کن ها با يک سيستم کامالً مکانيکي فراهم مي شد. 
براي اين کار تسمه ای نيروي محرك موتور را به تيغه هاي برف پاك کن منتقل مي کرد. براي کاهش 
هزينه ها همين سيستم، سرعت ســنج را هم فعال مي کرد، در نتيجه سرعت حرکت تيغه هاي 
برف پاك کن بسته به سرعت حرکت خودرو تغيير مي کرد. وقتي خودرو پشت چراغ قرمز توقف 
مي کرد، برف پاك کن ها هم از کار مي افتاد. البته روي داشبورد دسته يي نصب شده بود و راننده 
در اين مواقع مي توانســت تيغه ها را با دســت به حرکت درآورد. پيش از اين، برای چراغ هاي 
جلوی برخي از خودروهاي گران قيمت و تشريفاتي برف پاك کن ساخته شده بود؛ اما امروزه اين 
چراغ ها ديگر برف پاك کن ندارند و به جای آن با استفاده از فشار آب تميز مي شوند. با پيشرفت 
الکترونيک بسياري از تنظيم هاي اعضای خودروها، از جمله تنظيم برف پاك کن ها، به حسگرها 
واگذار شده است. حسگرهاي باران موجود در خودروهاي پيشرفته ی امروزي مي توانند باران و 
حتي ميزان بارش آن را تشخيص دهند. در اين صورت برف پاك کن به طور خودکار روشن مي شود 
و با شدت گرفتن باران بر سرعت حرکت برف پاك کن افزوده مي شود. گفتني است به رغم آنچه 
ممکن است در نگاه اول به نظر برسد، بخشي از اختراع زنان در حوزه ی فناوري به ابداع ابزارهايي 
در خودرو مربوط مي شود. به عبارت ديگر خودرو فرصتي براي عرضه ی دستاوردهاي زنان فراهم 
آورد. در سال 1923، در بولتن شماره ی هشت اداره زنان، حدود 345 اختراع براي زنان ذکر شده 
است که حدوداً نيمي از اين اختراعات در حوزه ی حمل و نقل و 25 اختراع به چراغ هاي راهنما 
مربوط می شود. از جمله ی اين اختراع ها مي توان به ساخت کاربراتور، کالچ، استارتر الکترونيکي 
موتور و سيستم استارت اشــاره کرد.  در دهه ی 1930، هلن بلربارتلت عايق تازه اي براي شمع 
خودروها ســاخت. وي که يک زمين شناس بود، با استفاده از دانش خود در زمينه ی نفت و مواد 
معدني، سراميک هايي از جنس آلومينا ساخت که در توليد شمع خودرو کاربرد يافت. جالب آن که 
نخســتين برف پاك کن خودکار را زني ديگر به نام شارلوت بريج وود ابداع کرد. وي که رئيس 
شــرکت توليدي بريج وود در نيويورك بود، در سال 1917، نوع تازه اي از برف پاك کن ها را با نام 

تجاري استورم ابداع کرد، گرچه با موفقيت تجاري چنداني همراه نبود.
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رضا شاهرودی، از فوتباليست های محبوب  
ايرانی و يکی از چهره هايی اســت که در 
دوران حضور خــود در اين عرصه خوش 
درخشــيد. وی در کارنامه ی بازی هايش 40 بازی و 5 
گل ملی به ثبت رسانده است و جزء بازيکنانی است 
که هرگز از خاطره ی فوتبال ايران محو نمی شود. رضا 
شاهرودی، پس از کناره گيری از بازيکنی فوتبال، به 
مربی گری روی آورده و هنوز عرصه ی فوتبال برايش 

جذاب است.
محبوبيت برند کيا در ميان ورزشــکاران و عضويت 
رضا شــاهرودی در خانواده ی اطلس خودرو بهانه ای 
شد، تا به سراغ اين بازيکن سابق فوتبال برويم و با او 

گفتگويی داشته باشيم که می خوانيد:

  آقای شاهرودی، خوانندگان پيک اطلس عالقمند 
هستند با شــما بيش تر آشنا شوند؛ لطفاً خودتان را 
معرفی کنيد و کمی در مورد فعاليت هايتان توضيح 

دهيد.
رضا شــاهرودی، یكی از بازیكنان سابق تيم ملی فوتبال ایران 
هســتم. از نوجوانی به فوتبال عاقه داشــتم؛ به همين دليل 
فوتبال را به طــور حرفه ای ادامه دادم. ده ســال بازیكن تيم 
پرسپوليس بودم. برای بازی به چند كشور از جمله تركيه سفر 
كردم؛ همچنين در چند تيــم از جمله داماش و بافت یزد به 

عنوان مربی فعاليت داشته ام.

  اآلن مشغول چه کاری هستيد؟ 
به كارهای دیگر مشغولم و در زمينه هایی غير از فوتبال فعاليت 
می كنم؛ ولی منتظر هســتم تا از سوی یك تيم خوب به كار 
دعوت شوم و برای این امر برنامه هایی در نظر دارم. ان شاءاهلل 
با ورود به پست مربی  گری یك تيم خوب، بتوانم برنامه ی مورد 

نظرم را به مرحله ی اجرا درآورم.

  رابطه ی شما با رانندگی چگونه است؟
رابطــه ی خوبی با رانندگی و ســرعت دارم؛ اما معتقدم باید با 
كرد.  مدارا  خودرو 
ميــان  از 

انواع خودروهایی كه در بازار ساخت و عرضه ی خودرو از سوی 
شركت های مختلف وجود دارد، من به برند كيا بسيار عاقمندم. 
در حال حاضر خودروی من سراتوی مشكی است و بسيار از آن 

راضی هستم؛ چون از امكانات و بدنه ی خوبی برخوردار است.

  معيارهای شما برای خريد خودرو چيست؟
خودروی خوب باید از ترمــز مطمئن و امكانات ایمنی خوبی 
برخوردار باشد. اما در كنار این موارد زیبایی و مقاوم بودن هم 

مهم است و به نظر من باید آنها را مد نظر قرار داد.

  چگونه با محصوالت کيا آشنا شديد؟
از آنجایی كه از پيش با محصوالت كيا آشــنا بودم و دوستانی 
هم در نمایندگی مركزی اطلس خودرو داشتم، تصميم گرفتم 
از ایــن نمایندگــی، خودرویی خریداری كنم. با مشــاهده ی 
امكانات خودروی كيا، احســاس كــردم كه محصوالت كيا در 
ميان خودروهای دیگر بيش تر مورد توجه قرار گرفته اســت؛ 
خودروهای مختلفی از جمله اســپورتيج، موهاوی و كادنزا را 

تجربه كرده ام و در حال حاضر هم سراتو دارم.

  بــا توجه به اين که يکی از مشــتريان ثابت کيا 
هستيد، نظرتان درباره ی خودروی پيکانتو چيست؟ 
به نظر شما اين خودرو می تواند هديه ی مناسبی برای 

همسرتان باشد؟
آن اندازه كه با سایر مدل های برند كيا آشنا هستم، با خودروی 
پيكانتو آشنایی ندارم. اگرچه آن را دیده ام اما هنوز امتحانش 
نكرده ام؛ اما به نظرم قطعاً به دليل نوع طراحی می تواند 

هدیه ی خوبی برای خانم ها باشد.

  به طور کلی نظرتان درباره ی برند کيا چيست؟
خودروی های كيا را دوســت دارم؛ چون بــه لحاظ طراحی و 
ســاخت كامل  و بی نقص اند. در عين حال هر كدام ویژگی های 
منحصــر به فرد خــود را دارند. به طور مثــال می توان گفت 
خودروی موهاوی از نظر قدرت و شتاب نسبت به سایر مدل ها 
بهتر عمل كرده است؛ یا اسپورتيج كه از لحاظ طراحی دوست 
داشتنی اســت. در كل می توان گفت كيا برند خوب و شيكی 

است كه با تنوع باال به مردم عرضه می شود. 

  آيا تا به حال با اين خودرو تصادف کرده ايد؟
فكر می كنم به لحاظ ایمنی می توان به خودروی های كيا اعتماد 
كرد؛ چرا كه ماشــين مطمئن و قابل كنترلی است. به همين 

دليل خوشبختانه هيچ گونه تصادفی با این خودرو نداشته ام.

  نظرتان درباره ی خدمات پس از فروش شــرکت 
اطلس خودرو چيست؟

به نظــرم یكی از مهم تریــن مزیت های داشــتن محصوالت 
كياموتــورز در ایران، این اســت كه شــركت اطلس خودرو 
خدمات پس از فروش بســيار ارزنده ارائه می دهد. این موضوع 
در رضایتمندی كاربــران محصوالت كياموتورز در ایران نقش 

بسزایی دارد.

  سخن آخر؟
برای كاركنان اطلس خودرو آرزوی موفقيت می كنم و اميدوارم 
اطلس خودرو هميشه در ارائه ی خدمات به مشتریان به خوبی 

عمل كند و این روند را ادامه دهد. 

بازيكن سابق تيم پرسپوليس:

برند كيا معرف خودروهايی كامل و دوست داشتنی
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واحد خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو، به دنبال شعار »پشتيبان همچون خانواده« 
با برگزاري طرح امداد جاده اي خرداد ماه، گامي ديگر در جهت آسايش و رفاه مشتريان محترم 
خود برداشت. اين طرح، با مشارکت عامليت هاي منتخب و کارشناسان شرکت اطلس خودرو از 
تاريخ 92/03/13 لغايت 92/03/17 در مسيرهاي پرتردد کشور برگزار گرديد. امدادگران شرکت 
اطلس خودرو، با استفاده از خودروهاي مجهز امداد در شهرهاي تهران- مشهد- رشت- تبريز- 
اهواز- شــيراز- اصفهان- نور- ساري- بابلسر- چالوس- رامسر- يزد- همدان- کرج- قم- 
کرمان- قزوين- اراك و گرگان مستقر گرديده و به صورت 24 ساعته آماده ی امدادرساني به 
مشتريان محترم کيا بودند. در اين طرح، خدماتي همچون مشاوره ی فني، امدادرساني، حمل با 
خودروبر و معرفي مشتريان به عامليت هاي شيفت و بازديد رايگان خودروهاي مراجعه کننده به 
ايستگاه هاي امداد ارائه گرديد. همچنين اين طرح، در جهت کاهش زمان امدادرساني و تسريع 

در پاسخگويي به درخواست هاي مشتريان با استقبال روبه رو گرديد.

ایستگاه امداد رامسر / شرکت اطلس خودرو

ایستگاه امداد بابلسر / شرکت اطلس خودرو

ایستگاه امداد گرگان / عاملیت آقای جاللي کد 211

ایستگاه امداد چالوس / شرکت اطلس خودرو  

ایستگاه امداد قم  /   عاملیت آقای آخوندي کد331 

  امدادرساني به مشتري، همدان   /   عاملیت آقای فرهادي فر کد341 

امدادرساني به مشتري، تبریز   /   عاملیت آقای کهنمویي کد 521

امدادرساني به مشتري، رشت   /   ایستگاه امداد شرکت اطلس خودرو

ایستگاه امداد شیراز /  عاملیت آقای شجاعي کد 643   

ایستگاه امداد نور  /    عاملیت آقای موسوي کد 224  

  امدادرساني به مشتري، چالوس   /   ایستگاه امداد شرکت اطلس خودرو  

امدادرساني به مشتري، رامسر   /   ایستگاه امداد شرکت اطلس خودرو  

ایستگاه امداد ساري / عاملیت آقای نادري کد 221

امداد جاده اي 
تعطيالت خرداد ماه 92

گردآوری:
مریم طبسي

کارشناس 
خدمات ویژه
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با توجه به شرایط آب و هوایي شهرستان كویري كرمان و بر اساس اعام 
آمادگــي عامليت اميري و اميري مقدم، طرحي با عنــوان بازدید فني و 
سيســتم تهویه ی مطبوع خودروهاي كيا در این عامليت برگزار گردید. 
این طرح، به مدت یك هفته از تاریخ 92/02/28 الي 92/03/02 با بازدید 
رایگان سيســتم كولر و ارائه ی 20%  تخفيف در كليه ی خدمات برگزار 

گردید. این طرح با استقبال چشمگير هموطنان كرماني روبه رو شد.

گردآوری:
مریم طبسي

کارشناس 
خدمات ویژه

مراجعه ی مشتریانپذیرش خودروتعمیرات و عیب یابي

مشاوره ی فني به مشتريتعمیرات و عیب یابيورودي عاملیت

در این راستا، نخستين طرح درخواستي از سوي عاملين مجاز در سال 92، 
توسط عامليت تازه  تأسيس پيشتازخودروی گيل در استان زیباي گيان 
در شــهر رشت برگزار گردید. این عامليت جهت جلب رضایت مشتریان 
خود طرح ویژه اي تحــت عنوان طرح بازدید خودروهاي كيا به مدت دو 
هفته از 14 تا 26 اردیبهشــت، با ارائه ی 10% تخفيف كليه ی قطعات و 
20% تخفيف كليه ی خدمات ارائه شده برگزار نمود. این طرح با استقبال 

مشتریان محترم آن استان روبه رو گردید.

گردآوری:
جواد نفري

سرپرست 
خدمات ویژه

پذیرش خودروورودي عاملیتتعمیرات و عیب یابي

تعمیرات و عیب یابيمشاوره ی فني به مشتريتست با دستگاه عیب یاب

اســتقبال مشتريان محترم کيا و همچنين عامليت هاي مجاز از برگزاري طرح هاي ويژه ی فصلي، جاده اي و تخصصي، واحد خدمات پس از فروش شرکت 
اطلس خودرو را بر آن داشت تا عالوه بر برنامه ی ساليانه ی طرح هاي ويژه ی شرکت اطلس خودرو، طرح هاي ويژه ی درخواستي عامليت ها را  با در نظر گرفتن 

شرايط و تخفيف هاي پيشنهادي عامليت،  براي مشتريان محترم کيا در آن استان برگزار نمايد.

عامليت 117 ســميعي زفرقندی، به مديريت رضا سميعی زفرقندی، به 
تازگی به جمع خانواده اطلس خودرو پيوســته است. سابقه ی فعاليت 
اين عامليت، در حوزه ی خدمات فنی خودرو به سال 59 برمی گردد. اين 
مجموعه، از سال 71 تعميرگاه آزاد هيونداي را در دست داشت و از سال 92 در شرق 
تهران همکاري خود را با شرکت اطلس خودرو آغاز کرده است.  اين عامليت جديد، در 
بزرگراه رسالت، بين بزرگراه صياد شيرازی و بزرگراه امام علی)ع( واقع شده است تا 
پاسخگوی نياز مشتريان کيا در اين منطقه باشد. به مناسبت شروع به کار اين عامليت 
با آقاي رضا سميعی زفرقندی، مدير عامليت، گفتگويی داشتيم که در ادامه می خوانيد:

عامليت 117  عضو جديد خانواده ی اطلس خودرو  در شرق تهران

  لطفا جهت آشنايی بيش تر با خوانندگان پيک اطلس خودرو، خودتان را معرفی 
کرده خالصه ای از ســوابق فعاليت عامليت سميعي زفرقندی در حوزه ی ارائه ی 

خدمات فنی خودرو در کشور، بيان کنيد؟
رضا ســميعی زفرقندی، مدیر عامليت تازه تاســيس 117 هستم؛ این عامليت، پيش از 
همكاری با شركت اطلس خودرو، تعميرگاه آزاد خودروهای متفرقه بوده است؛ تا این كه 
در سال71 تعميرگاه هيونداي را  فعال كردیم و با خودروهای كره ی جنوبی آشنا شدیم. 

  تعميرگاه آقاي سميعي زفرقندی در چه سالی تاسيس شده است؟
سابقه ی فعاليت این مجموعه، به سال 59 برمی گردد؛ تعميرگاه زفرقندی، در حوزه های 

اصلی مكانيكی، الكتریكی، جلوبندی و صافكاری و نقاشی فعاليت می كرد.

  تعميرگاه آقاي سميعي زفرقندی تا کنون چه امتيازات و افتخاراتی کسب کرده است؟
از افتخــارات این مجموعه، می توان از افزایش تخصص فنی پرســنل تعميرگاه و ارائه ی 

خدمات با كيفيت و نهایتاً جلب رضایت مشتری نام برد.

  علت عالقه ی شما نسبت به اخذ نمايندگی شرکت اطلس خودرو چيست؟
تعميرگاه هيوندای را از ســال 71 تا 72 تأســيس نمودیم و سپس به دليل آشنایی با 
مجموعه های خودرویی كره ای، در سال 92 به شبكه ی عامليت هاي مجاز اطلس خودرو 
پيوســتيم. الزم به ذكر اســت، مجموعه ی ما تعميرگاهي به مساحت 900 متر مربع و 
شــامل جایگاه هاي مكانيكي، الكتریكي، ميزان فرمان و جلوبندي، كارواش، صافكاري و 
نقاشــي است و تا كنون آموزش های بسياری توسط شركت اطلس خودرو، در خصوص 
آشنایی و تعميرات خودروهای كيا، عيب یابی، مشتری مداری جهت آموزش پرسنل فنی 
و غيرفنی این عامليت برگزار گردیده كه آمادگی و دانش این مجموعه را بيش از پيش 

ارتقا داده است.

  برای اخذ مجوز عامليت چه مراحلی را طی نموده ايد؟
با مشاوره ی كارشناسان امور عامليت هاي مجاز و تكميل و ارسال درخواست اخذ عامليت 
مجاز، مستندات الزم و اوليه ارائه شد؛ پس از بررسی هاي نخستين توسط شركت اطلس 
خودرو، كارشناســان واحدهاي بازاریابي و خدمات پــس از فروش، طی چندین مرحله 
استانداردهای فضاي عامليت  را به ما اعام داشتند و نهایتاً این درخواست طی جلساتی با 

حضور معاونت اجرایي و سایر مدیران ارشد سازمان مطرح شد. پس از موافقت، مجوزهاي 
الزم اخذ گردید و مراحل استانداردسازی مطابق با معيارهای اطلس خودرو در این عامليت 
پياده سازي شد و عامليت 117 اطلس خودرو فعاليت خود را در راستاي خدمت رساني به 
كليه ی دارندگان خودروهاي كياموتورز و با هدف جلب رضایت مشــتری آغاز نمود. البته 
این نكته را هم نباید فراموش كنيم كه كيا در استانداردسازی سخت گير است و بر حسب 

قوانين به استانداردسازی می پردازد.

  از ديدگاه شما لزوم استانداردسازی فضاهای تجهيزات چيست؟
در كشور، فضای تعميرگاه ها در بعضی مواقع استاندارد نيست و ما با مشكات بسياری در 
این زمينه روبه رو هستيم. این مورد در شركت اطلس خودرو با طرح هاي استاندارد واحد 
بازاریابي، به بهترین نحو اجراء شده است. بدین ترتيب آسایش مشتریان در زمان حضور 

در عامليت تضمين می شود.

  برای آموزش پرسنل و توسعه ی مهارت هاي نيروی انسانی، چه برنامه هايي را 
در نظر گرفته ايد؟

خوشــبختانه شركت اطلس خودرو، پيش از این نيروها و مهندسين خود را آموزش داده 
است؛ بنابراین ما نيز به راحتی توانستيم از پرسنل و مهندسين این شركت برای پيشبرد 

عامليت 117 و آموزش هرچه بهتر كاركنان استفاده كنيم.

   ديدگاه شما در خصوص رضايتمندی مشتريان چيست؟
نخستين معيار برای ميزان جلب رضایت مشــتریان، نحوه ی برخورد و منصف بودن در 

دریافت هزینه های ارائه ی خدمات فنی از آنان است. 

  به عنوان يکی از اعضای شبکه ی گســترده ی خدمات پس از فروش اطلس 
خودرو، چه برنامه هايی را برای آينده در نظر گرفته ايد؟

در حال حاضر برنامه ای برای گســترش خدمات پس از فروش نداریم، الزم اســت مدتی 
خدمات رســانی خود را به مشــتریان خود ثابت نمایيم تا پس از آن بتوانيم تصميمات 
درســتی برای توسعه و گسترش ارائه ی خدمات پس از فروش به مشتریان عزیز شركت 

اطلس خودرو اتخاذ نمائيم. 

طرح ويژه ی بازديد خودروهاي كيا 
در عامليت پيشتاز خودرو گيل
كد 234 رشت

طرح ويژه ی بازديد خودروهاي كيا 
در عامليت اميري و اميري مقدم
كد 451 كرمان
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نگاهی به فعاليت های تبليغاتی 
عامليت های مجاز سرتاسر كشور در خــرداد ماه

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: شرکت پیشتاز خودرو گیل
موضوع آگهی: فروش سراتو   /     محل اکران: بیلبورد - دهکده ساحلی انزلی

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: شرکت پیشتاز خودرو گیل
موضوع آگهی: فروش سراتو      /     محل اکران: بیلبورد - ورودی الهیجان

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: آقای ترابی
موضوع آگهی:  بیلبورد شرایط متنوع فروش خودروهای کیا    /     

محل انتشار:  جهت اکران در شاهرود    /

234234

233234

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: آقای ترابی
موضوع آگهی:  فروش سراتو    /     محل انتشار: روزنامه همشهری شاهرود 442

442

643

311

ماهنامه پيک اطلس در راســتای 
حمايــت از فعاليت های تبليغاتی 
عامليت های شرکت اطلس خودرو، 
از اين پس در هر شماره فعاليت ها ی عامليت ها 
در اين زمينه را، اعــم از آگهی های چاپی  در 
بيلبورد،  مانند  تبليغات محيطی  جرايد کشور، 
لمپ پست بنر و غيره و يا آگهی های تلويزيونی 
يا راديويی  و هرگونه فعاليت تبليغاتی ديگری  
را که عامليــت ها در آن ماه انجــام داده اند 

منعکس ميکند.

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: آقای شجاعی
موضوع آگهی: شرایط متنوع فروش خودروهای کیا  /     محل انتشار: روزنامه خبر جنوب

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: آقای حاجی نیلی
موضوع آگهی: فروش و خدمات پس از فروش در اصفهان  /     

محل انتشار:  نقشه امداد جاده ای استان اصفهان  /

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: شرکت گوهر صنعت گیل
موضوع آگهی: شرایط متنوع فروش خودروهای کیا  /  

محل انتشار: جهت درج درروزنامه های استان گیالن

  نام عامليت منتشر کننده آگهی: شرکت گوهر صنعت گيل
موضوع آگهی: آگهي فروش و خدمات پس از فروش  /  

محل انتشار: روزنامه دنياي اقتصاد استان گيالن 233

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: شرکت پیشتاز خودرو گیل
موضوع آگهی:  طرح بازدید خودروهای کیا    /     

محل اکران: بیلبورد - رشت
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آدرستلفن ثابتکد شهر عاملیتردیف

70 -3294568 (0411)  521تبریزرحیم برزگر کهنمویي1
  (CNG ) تبریز - بین هتل مرمر و میدان بسیج  - روبروي پمپ گاز

کد پستي 5158913771      

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

پالک 563 - کدپستي 5714147187

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

کد پستي  1698481759

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

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

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

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

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

کد پستي  1476785491

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

کد پستي 1631693411

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

کد پستي 1318883444

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

کد پستي 1564915587

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

پالک 317 - کدپستي 1665844144

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

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

کد پستي 1676743713

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

کد پستي 1451784797

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

پالک 422 - کد پستي 1733913951

7-66021285 (021)116تهرانطوروسیان-جاللیان16
تهران-خ آزادي- بلوار استاد معین-جنب فروشگاه امكان-پالک 186-

 کد پستي 1341784673

22520082 (021)117تهرانرضا سمیعي زفرقندي 17
تهران - بزرگراه رسالت بین اتوبان  صیاد شیرازي و امام علي (ع) - پالک 924 

کد پستي  163468718

7528811 (0511)422مشهدعلیرضا سیاسی18
مشهد - انتهای بلوار خیام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و میدان خیام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز - بزرگراه ملت - بین خیابان عامري و دانیال - پالک1082 - کد پستي  66164813545-4479093 (0611)611اهوازشرکت خوزستان گل ماشین19

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

کد پستي 6198693569 

زنجان - کمربندي جنوبي ( خیام ) - جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 34516635416-3237071 (0241)532زنجانرسول قربانیان21

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

کد پستي 3616798411

شیراز - خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي - کد پستي 22228977135836495 (0711) 643شیرازسید سامان شجاعي 23

قزوین - کیلومتر 3 جاده قدیم تهران - روبروی پمپ بنزین - کد پستي 43416763317-2292553 (0281)251قزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی24

قم - بلوار خرمشهر - بعد از پمپ بنزین دومنظوره کوثر - کدپستي 88053733716196714 (0253)331قماسماعیل آخوندي خضرآباد25

26
جاوید امیري-  یوسف امیري 

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

گرگان - جاده گرگان به گنبد  - روبروي شرکت گواه -کدپستي  4914963417 3345801 (0171)211گرگانمحمود جاللي27

4-8842002 (0131)232رشتکامبیز پوررستگار28
گیــالن - رشت - خیابان شهدا - روبروي کارخانـه شیر پاستـوریزه - 

کد پستي 2593282851

رشت- کیلومتر 3 جاده فومن- روبروي دخانیات- کد پستي 4159665898 9-5561108 (0131)233رشتشرکت گوهر صنعت گیل29

رشت-کیلومتر 2 جاده انزلي - کد پستي 77857004164116836 (0131)234رشتشرکت پیشتاز خودرو گیل30

خرم آباد- بلوار بهارستان- میدان بهارستان- کد پستي 16819743148-4238570 (0661)571خرم آبادسجاد باژدان31

ساري - بلوار کشاورز - نرسیده به مهدشت - کوچه پاتریس - کد پستي 34192454813637639 (0151)221ساریاحمد نادری علمداردهی32

بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - کد پستي 32520204731659439 (0111)  223بابلشرکت بزرگ روشن 33

آمل- جاده محمودآباد- ابتداي جاده سرخ رود - کد پستي 4615989475 3481111 (0121) 224آملسید مجتبي موسوي34

2247106 (0861)371اراکمصطفي شاپوري35
اراک - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل شاپوري- 

پالک  74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 46571789949-2248041 (0851)341مالیرحبیب اله فرهادی فر36

2654436 (0811)342همدانعلیزاده37
همدان-خیابان 17  شهریور – نرسیده به پل هوایي – روبروي گاراژ الوند- 

کد پستي: 6513684697

یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- کوچه تعاون- کد پستي 58916713395-8254024 (0351) 321یزدشرکت احرار یزد38

یزد - خیابان مطهري- چهارراه فرهنگیان - کد پستي 62653898918617167 (0351)322یزداحمد قناد باشي39

1392/04/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ
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