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پیک اطلس هویت 
برند سازمانی اطلس خودرو

امروزه خبرنامه یکی از ابزارهای ارتباطی ســازمان ها و شــرکت های 
بزرگ برای اطالع رسانی به همکاران و مخاطبانشان هستند. خبرنامه 
وسیله ای است براي اطالع رساني به مخاطبان خاص با عالیق مشترك 
بــه رویدادها، گزارش هــا یا اخبار مرتبط با یــك موضوع یا حوزه ی 
ســازماني. پیك اطلس، نشریه ی ماهیانه ی ســازمان اطلس خودرو، 
رســانه ی داخلی و ابزار ارتباطی اســت که از زمان انتشــار در مرداد 
ماه 1389 تاکنون تعداد 36 شــماره از آن تهیه و چاپ شــده است. 
هدف از انتشــار پیك اطلس در این مدت، وجود یك منبع ارتباطي 
و اطالع رســاني در نهاد روابط عمومي و ایجاد بستر مناسب در قالب 
به کارگیري ابزار صحیح به نام خبرنامه اســت که در واقع یك نیاز و 
ضرورت در مدیریت است. البته آنچه در برقراري ارتباط و اطالع رساني 
مهم و اساسي تلقي مي شود، وجود یك رابطه ی منطقي بین شکل و 
محتواست و اگر خبرنامه صرفاً به عنوان یك ابزار ارتباط جمعي در امر 
آموزش، آگاه سازي، شفاف سازي و ارتقا دانسته ها و اطالعات نتواند به 
درستي نقش خود را ایفا کند، این امر موجب اتالف وقت و هدر رفتن 

سرمایه خواهد شد.
خبرنامه ی اطلس خودرو به لحاظ محتوایي شامل بخش های زیر است:

1- انتشار گزارش هاي کاري که به عنوان ابزار ارتباط داخلي سازمان، 
اطالعات مربوط به اعضاء سازمان را منتشر مي کند.

2- ترغیب خوانندگان به اقدامی خاص از سوی اطلس خودرو به عنوان 
یك سازمان غیرانتفاعي.

3- ابــزار تبلیغاتــي روابط عمومي ســازمان و منعکــس کننده ی 
گزارش های دستاوردهای سازمانی اطلس خودرو.

4- انتشار مقاالتی در حوزه های مختلف  و ارائه ی اطالعاتي درباره ی 
موضوعات روز  به مخاطبان.

5- درج نظرات افراد سرشناس در مورد خودروهای کیا.
6- معرفی برترین های هر حوزه از فعالیت های شرکت در خبرنامه به 

عنوان رسانه ی سازمانی.
واحد بازاریابی در طول دوره ی انتشــار، همواره با چالش هایی روبه رو 
بوده اســت و مهم ترین آنها به تهیــه و تعریف الگو و ظاهری واحد و 

ثابت مربوط می شود.
همان گونه که هر برند هویت و ساختار منحصر بفردی دارد، باید برای 
به کارگیری هویت برند در نشریه ی سازمانی شرکت تالش شود. بدین 
ترتیب برای پیك اطلس بخش هاي ثابتي در نظر گرفته شــد که در 
هر شماره ارائه مي شود. بخش هاي ثابت خبرنامه ها شامل سرفصل های 
مختلف، نوع حروفچیني، سرصفحه و فهرست مطالب، شماره ی پیاپي، 
تاریخ، سرســتون ها، لوگوها، کلیشه ها و شناسنامه ی خبرنامه است. 
ویژگي هایي مانند فونت، عکس هاي گرافیکي، بخش بندي، تیترها و 
طبقه بندي مطالب در نسخه هاي مختلف نباید تغییر محسوسی نماید.
این الگو، ســاختار و کارکرد پیك اطلس را مشــخص مي کند که با 

مشخص شدن آن مي توان نسخه هاي مشابهي را تهیه کرد.
با گذشــت سه سال از انتشار پیك اطلس، اکنون در آغاز سال چهارم 
انتشار آن هستیم. جای بسی خرسندی است که تا کنون با وجود تمام 
فراز و نشــیب ها و چالش های موجود، توانسته ایم 36 شماره از آن را 
بدون وقفه منتشر نماییم. بی شك باید این موفقیت را مرهون همراهی 
و هماهنگی های عزیزان و همکاران فعال در اطلس خودرو و حمایت 
مدیران ارشــد آن بدانیم. لذا از کلیه ی همکاران محترم در ســازمان 
اطلس خودرو خواستاریم تا همچون گذشته با مشارکت فعال و ارائه ی 
نظرات و راهنمایی هایشــان همچنان واحد بازاریابی اطلس خودرو را 
در تهیــه ی خبرنامه ای وزین و در شــأن برند کیا و نام اطلس خودرو 

همراهی نمایند.

 خبرنامه داخلی 
 شرکت اطلس خودرو   
24 صفحه رایگان
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توليد محتوا، نظارت و اجرا:                   واحد بازاریابی 
                                                    شرکت اطلس خودرو

طراحی و چاپ:                      انتشارات مکث نظر
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شرکت کياموتورز جایگاه 
سی و هفتم برندهای سبــز را 
از آن خود کرد

یکی از خالق ترین و  معتبر ترین 
مجالت خودرویی آمریکا با نام 
 )Motor Trend( موتور ترند
در آخرین شماره خود، خودروی 
کادنزا را به همراه چهار خودروی 
دیگر با ویژگی های مشابه برای 
به مبارزه طلبيدن انتخاب کرد.

کلوپ بانوان پيشرو همگام 
با واحد منابع انساني شرکت 
اطلس خودرو، با نگرش بر ارتقاء 
سطح بهره وري کارکنان، سياست 
پيشنهادي استقرار خود را در 
سال 1391، بنيان گذاري نمود.
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مطابق با آخرين گزارش ســازمان بازرســي كيفيت و 
اســتاندارد ايران ISQI  پيرامون ارزيابي خدمات پس از 
فروش شركت هاي عرضه كننده ی خودرو در سال 1391، 
شركت اطلس خودرو در ميان شركت هاي وارد كننده ی 
خودرو، رتبه ی نخست را از آن خود كرد؛ در اين گزارش، 
شركت هاي عرضه كننده ی خودرو از نظر نظام مديريتي، 
وضعيت نمايندگي هاي مجاز و رضايتمندي مشــتريان 

مورد ارزيابي قرار گرفته اند.
در اين ارزيابي، شركت اطلس خودرو با كسب امتياز 71.3 
و رشــد 7 درصدی، شركت هاي ايرتويا و آسان موتور را 

پشت سر گذاشــته و جايگاه نخست را كسب كرد. اين 
تالش شــبانه روزي سازمان خدمات  مرهون  موفقيت 
پس از فروش اين شــركت در راســتاي تحقق شعار 
»پشــتيبان همچون خانواده« اســت. گفتنی اســت 
شركت اطلس خودرو، در ارزيابي خدمات پس از فروش 
شــركت هاي عرضه كننده ی خودرو در سال پيش، با 
تفاوت صرفاً 0.2 امتياز، در جايگاه دوم و پس از شركت 
ايرتويا قرار گرفته بود و اينک در ســال جاری با پشت 
ايرتويا و آسان موتور، جايگاه  سر گذاشتن شركت هاي 

نخست را با اقتدار به دست آورده است. 

اطلس خودرو، رتبه ی 
نخست ارائه خدمات 

پس از فروش 
شرکت هاي وارد کننده  

خودروهای سواری

شرکت کیاموتورز، در پی برگزاری جام کنفدراسیون های 
2013 در برزیل، به منظور ارائه ی خدمات حمل و نقلی 
موثــر و روان، 198 خودروی ســواری خود را در اختیار 
فیفا گذاشــته و تعداد بسیاری از مدل های مختلف را در 
این مسابقه ارائه نمود؛ خودروهایی نظیر ، اپتیما، کادنزا، 
موهاوی، ســورنتو و اســپورتیج و کارنیوال که در برخی 
بازارها با نام »ســدونا« شــناخته می شوند. بدین ترتیب 
کیاموتورز، به عنوان خودروی رســمی ایــن رویداد، به 
همراه شــرکت هیوندای موتور نقش خود را در مشارکت 
با فیفا ایفا کرد. جام کنفدراســیون های فیفا، از پانزدهم 
ژوئن در برزیل آغاز شــد و به مدت دو هفته تا ســی ام 
ژوئــن، که برزیل تاجگــذاری خود را در ریــو دو ژانیرو 
جشــن گرفت، ادامه یافت. این مسابقات، در شش شهر 
برازیلیا، ریو دو ژانیرو، فورتالزا، بلو هوریزونته، ســالوادور 
و رســیفه ی برزیل برگزار شــد. کیا در راستای برگزاری 
جــام کنفدراســیون های 2013، برنامه هــای متنوعی 
برای مشــتریانش در سرتاســر جهان تدارك دیده است 
تــا آنها از این مســابقات بیشــتر لذت ببرنــد. کیا، در 
 برنامه ی پنج ســویه ی »قهرمان کیا به ســوی میدان« 
از اســتعدادهای   )Kia Champ into the Arena(
فوتبالی تازه کار سراسر جهان دعوت می کند تا با یکدیگر 
رقابت کنند و با این کار به آن ها این شانس را می دهد تا 
از نزدیك شاهد مسابقه ی هیجان انگیز نیمه نهایی باشند.

شــرکت کیاموتورز، امروز آمار فروش جهانی مربوط به 
فروش صادراتی، داخلی و فروش مربوط به کارخانه های 
خارجی خود را اعالم کرد. این آمار بالغ بر 1,383,759 
دســتگاه، به فروش خودروهای ســواری، خودروهای 
و   )Recreationale Vehic( کاروان  تفریحــی 
خودروهای تجاری ســال 2013 مربوط می شــود. این 
رقم، رشدی برابر با 2,6 درصدی فروش ساالنه در شش 
ماهه ی نخست 2013 را نشــان می دهد. چین در این 
رشــد فروش، با 23,1% )فروش 291,125 دســتگاه( 
باالترین سود را داشته است و به دنبال آن اروپا با %3,7 
)فروش 296,543 دستگاه( در جایگاه دوم قرار می گیرد. 
کره، آمریکای شــمالی و بازارهای عمومی هر کدام به 
ترتیب با کاهشــی معادل 5,3% )226,404 دستگاه(، 
4,3% )313,976 دستگاه( و 1,3% )255,711 دستگاه( 
روبه رو بوده اند. ریوی کالس B مشهور به K2 با فروش 
43,586 دســتگاه، پرفروش ترین مدل کیا در بازارهای 
خارجی بود. در این فروش جهانی، اســپورتیج شاستی 
بلند بــا 33,388 دســتگاه، در رده ی دوم قرار گرفت. 
به همین ترتیب ســراتوی کالس C معروف به فورته یا 
K3، سدان اپتیمای کالس D و سورنتوی شاستی بلند 
متوســط به ترتیب بــا 32,696 و 23,197 و 18,090 

دستگاه در رده های بعدی قرار دارند.

مدیر خدمــات پس از فروش شــرکت 
اطلــس خــودرو، از برگــزاري طــرح 
مشتریان ســحرخیز در ایام ماه مبارك 
رمضان خبــر داد. در ایــن طرح که در 
ســطح عاملیت هاي مجاز این شــرکت 
برگزار می شــود، عاملیت هــا از 6 صبح 
آغاز بــه کار می کنند. در طول برگزاري 
این طرح، کارشناســان شــرکت اطلس 
خودرو جهت ارائه ی خدمات به مشتریان 
نظــارت مســتقیم، مشــاوره و آموزش 
پرســنل عاملیت ها را بــر عهده خواهند 
داشــت. آقاي مهندس میرآفتابي، هدف 
از برگــزاري این طرح را ایجاد تســهیل 
در دریافت خدمات از ســوی مشتریان 
شرکت و افزایش رضایتمندي ایشان در 

ایام ماه مبارك رمضان تبیین نمود.

198 خودروی سواری کيا 
در خدمت 

جام کنفدراسيون های 2013
رشد 2.6 درصدی فروش 
جهانی  کيا در سال 2013

برگزاري طرح مشتریان 
سحرخيز اطلس خودرو در 

ماه مبارك رمضان
کیا، یکی از مهم ترین نقاط عطف زندگی خود یعنی 
ســاخت یك میلیون خودرو در آمریکا را، در وســت 

پوینت جورجیا جشن می گیرد.
کارخانه ی مستقر در جورجیای این خودروساز کره ای، 
از سال 2009 کار خود را با تولید خودروی شاستی بلند 
ســورنتو آغاز کرد. این کارخانه در سال گذشته، 100 
میلیون دالر جهت افزایش خط تولید ســدان اپتیما 
هزینه کرد و امروز با ظرفیت تولید ساالنه 360،000 
دستگاه به یکي از انبوه ســازان صنعت خودروسازی 

تبدیل شده است.
از میــان یك میلیون خودرو، ســورنتوی SXL مدل 

2014 به زودی روانه  ی بازارهای آمریکا خواهد شد.
بیانگ مو آهــن Byung Mo Ahn، رئیس گروه و 
مدیر عامل کیاموتورز آمریکا، گفت:»تولید یك میلیون 
خودرو در کم تر از چهار سال، موفقیت بزرگی است که 
موجب غرور و افتخار اعضاء 3000 نفره ی ما می شود. 
مردم قلب و روح این شرکت هستند و تعهد گروه ما در 
ارائه ی کیفیتی در حد رده ی جهانی یکی از اصلی ترین 
نیروهای پیشرانه ی کیا و رشــد فروش بی نظیر این 

شرکت در آمریکا طی چند سال اخیر بوده است.«

جشن کيا برای رسيدن به 
مرز توليد  قریب  یك ميليون 
خودرو در ایالت متحده آمریکا

هم زمان با آغاز ماه مبارك رمضان، مسابقات فوتسال جام 
رمضان توسط واحد منابع انساني و توسعه ی سیستم 

گروه تجاري گرامي برگزار می شود.
 این مسابقات که در جهت ارتقاء سطح روحیه ی کارکنان 
طرح ریزی شده اســت، با مسابقاتی که در کلوپ هاي 
فوتبال در شــرکت هاي مجموعه ی گرامــی راه اندازي 
مي گردد، همراه شد تا کارکنان شاهد برگزاري پرشورتر 

این مسابقات باشند.
گفتنی است این کلوپ ها، با شرح وظایف برنامه ریزي 
کلي مسابقات همراه بوده و هماهنگي هاي الزم جهت 
تعیین مکان و زمان برگزاري مسابقات، تشکیل کمیته ی 
داوران، نظارت بر اجراي بازي ها، تهیه ی گزارشــات و 

عکس هاي برگزاري مسابقات صورت گرفته است.
همچنین تصمیم گیري هاي کلــي و تعریف و اجراي 
قوانین برگزاري مسابقات نیز در تعامل با سایر کلوپ هاي 

فوتبال مستقر در مجموعه، انجام می شود. 
 الزم به ذکر است جهت تشکیل کلوپ ها، طي فراخوانی 
عمومي از کلیه ی همکاران عالقمند به همکاري دعوت 
به عمل آمده اســت تا با مراجعه به واحد منابع انساني 
و توســعه سیستم شرکت خود، مطابق با روال مصوب 

سازماني جهت عضویت در کلوپ اقدام نمایند.

برگزاری مسابقات فوتسال 
جام رمضان در شرکت های 

مجموعه  تجاری گرامی
کلوپ بانوان پیشروی GBG، در نشستی که با حضور 
اعضا در روز سه شنبه هجدهم تیرماه برگزار شد، اعالم 
کرد بنا به برنامه ریزي هاي صورت گرفته، نخســتین 
دوره ی ورزشــي – آموزشــي جام بولینگ رمضان 
بانــوان GBG در تاریخ 1392/05/04 برگزار خواهد 
شد. عالوه بر این، کلوپ در مسیر اجراي برنامه هاي 
راهبردي خود تصمیم دارد در فرصت زماني موجود 
تــا آغــاز دوره ی آموزشــي بولینگ، به واســطه ی 
پتانسیل هاي موجود در شرکت، برنامه هاي متنوعي 
در زمینه ی روانشناســي و سالمت براي عالقمندان 

برگزار نماید.
جهت افزایش هر چه بیشــتر تعامالت شرکت هاي 
مجموعه در کلوپ، طي جلسه اي در روز چهارشنبه 
مورخ 92/04/19، از رابطین منابع انساني گروه دعوت 
به عمل آمد تا ضمن آشنایي با اهداف و سیاست هاي 
کلوپ بانوان، بر مبناي سیاســت هاي کلوپ هدایت 
یافته و جهت فعالیت رســمي در کلــوپ عضو و با 
هم آشنا گردند. رابطین منابع انساني، مسئول حفظ 
تعامالت هم راستا با اهداف کلوپ هستند و در سایر 
مجموعه ها از اعضا به گرمي استقبال مي نمایند. کلوپ 
بانوان، در انتظار نظرات و گزارش پتانسیل هاي موجود 
در سایر شــرکت ها جهت اجرایي نمودن پروژه هاي 

آتي خود است.

برگزاری نخستين 
دوره ی ورزشي – آموزشي جام 

GBG بولينگ رمضان بانوان
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افتتاح كلوپ بانوان پیشرو GBG در مجموعه ی تجاری گرامي
کلوپ بانوان پیشــرو همگام با واحد منابع انساني شرکت اطلس خودرو، با نگرش بر ارتقاء 
سطح بهره وري کارکنان، سیاست پیشنهادي استقرار خود را در سال 1391، بنیان گذاري 
نمود. خوشبختانه حمایت شایسته ی مسئولین امر در خصوص پیشنهاد ارائه شده، مسیر 
رسیدن به اهداف متعالی پایه گذاران آن را هموارتر ساخت. به گونه اي که در نخستین روز 

از تابستان سال 1392، شاهد افتتاح کلوپ بانوان پیشرو در گروه تجاری گرامی بودیم. 
آنچه ما را بیش از پیش در مســیر ایجاد کلوپ یاري رساند، اشتیاق و توانمندي همکاران 
کلیه ی واحدهاي شــرکت اطلس خودرو، در اجرایي شــدن این امر بود. بنابراین، فعالیت 
انجام شــده مقدمه اي شد تا با استفاده از رهنمودهاي مسئولین محترم ارشد واحد منابع 
انســاني شرکت اطلس خودرو و در راستاي متمرکزسازي اهداف، نسبت به انتخاب اعضاء 
براســاس نظرسنجي درون سازماني، اقدام نمائیم. کلوپ بانوان GBG، بر این تفکر استوار 
اســت که رسیدن به آرمان هاي مشترك و افق بلند آن، مستلزم مشارکت گروهي است و 
هر تغییر شایسته اي که بر سازمان اثرگذار باشد، مي تواند هدف در دسترسی در برنامه ی 

این کلوپ در نظر گرفته شود. 
بنابراین برآن شــدیم تا دامنه ی انجام فعالیت ها را با یاري دیگر همکاران شاغل در سایر 
مجموعه ها، وســعت دهیم تا بتوانیم با حمایت مدیران ارشد سازمان و ارائه ی شیوه هاي 
خالقانه و نوآورانه بر اساس ساختار سازماني ایجاد شده، تصویر درخشان تری از آینده  براي 
سازمان و توسعه و بهسازي نیروهاي انساني آن به نمایش بگذاریم. ما بر این باوریم انجام 

فعالیت هاي انگیزشــي منابع داخل ســازمان ها در چتر حمایت مسئولین، گاهی در قالب 
فرآیندي غیررســمي با برنامه ریزي صحیح و پیروي از هدفي مشــخص، مي تواند تاثیري 
شایســته در تعامل میان سرمایه هاي انساني و ســازمان ها ایجاد نماید. لذا چشم انداز این 
کلوپ، دستیابي به سرمایه هاي انساني فرهیخته و خردمند است؛ این چشم انداز در مسیر 
تحقق و اهداف خط مشــي هاي رقابتي »تمایز برتر بازار و دفاع وضعیت« ســازمان تعریف 
می شود. به گونه اي که در پنج سال آینده عضویت در این کلوپ از افتخارات یکایك بانوان 
مجموعه محسوب خواهد شد. ما مصمم هستیم ضمن به کارگیري مهارت هاي خود و تکیه 
بر سرمایه هاي انساني موجود در سازمان، در ترویج درك درست مفاهیم و پیشبرد صحیح 
فعالیت ها کوشا باشیم و تعهد و مســئولیت پذیري را افزایش بدهیم؛ با حفظ بستر ایجاد 
شده، در جهت غني سازي زندگي شغلي - اجتماعي سرمایه هاي انساني سازمان گامي موثر 
می توان برداشــت و در دستیابي به اهداف مشترك و موفقیت سازمان حلقه هاي ارتباطی 

مناسب تري ایجاد کرد. 
به امید آن که از این طریق بتوانیم به مدد مجموعه ی بانوان در خانواده ی GBG، با تغییر 
محرکه ها و روش هاي انگیزشي، یکدیگر را در بهبود شرایط کار بیش از پیش یاري نمائیم.
این کلوپ در راســتاي رســیدن به اهداف از پیش تعیین شــده، هر هفته جلسات درون 
ســازماني ای را به طور مستمر برگزار می کند؛ تا با یاري یکایك اعضا در مسیر رسیدن به 

برنامه هاي خود به طور موفق حرکت نماید.
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  نخستين برنامه ی تفريحی كلوپ بانوان گروه تجاری گرامی
کلــوپ بانوان گروه تجاري گرامي، به دنبال فــاز یك فعالیت هاي خود، اردوي خودجوش 

نیم روزه ای را در دهکده ی پارك آبي پارس برنامه ریزي کرد و به ثمر رساند.
با استقبال همکاران مجموعه ی گرامي از این ایده، نخستین برنامه ی تفریحي خودگردان 
کلــوپ با حضور 38 تن از بانــوان مجموعه هاي خودرویي اطلس خودرو، آســان موتور و 

محورماشین در پارك آبي پارس برگزار گردید.
این برنامه حســب رایزني نمایندگان کلوپ بانوان بــا روابط عمومي دهکده ی تفریحي با 

تخفیفات ویژه ای همراه شد: تخفیف 38% فراتر از تخفیف هاي جاري براي عموم و استفاده 
از امکانات VIP در  پرازدحام ترین ساعات هفتگي آن مجموعه. همکاران طبق برنامه ریزي 
اردو، راس ساعت 13:30 در محل دهکده ی آبي حضور یافتند و شرایط استفاده از مجموعه 
به صورت دو ســانس تلفیقي تا ســاعت 23:00 هماهنگ گردیــد. اردوي خودجوش در 
جهت گردهمآیي بانوان مجموعه، مقدمه اي خوشایند بود تا اعضاء ضمن آشنایي بیش تر با 
یکدیگر، شادي خود را نسبت به حمایت ارزشمند سازمان در افتتاح کلوپ بانوان خانواده 
GBG، با یکدیگر تقسیم نمایند. برخی از اعضاء در پیامك های خود از جمله خانم ها نیلوفر 

نیکوفکر، اکرم محمدي، شیوا زند، فریبا سالمت، بابایي و سایر حاضرین مراتب استقبال 
خود از برگزاري این طرح انگیزشي در مجموعه را این گونه ابراز نمودند:

  ضمن تشکر، روز بسیار خوبي بود.
  شادترین و بهترین روز غیرکاري در بین همکاران!

  عالی بود، ممنون از شما ...
  روز خوبي بود و خوش گذشت. امیدوارم این اردوها تکرار شود.

  خوش گذشت. به امید برنامه هاي مفرح بعدي ...
  اگر شرکت سرویس ایاب و ذهاب ارائه مي کرد، بهتر مي شد. روز خوبي بود.

  در کنار همکاران، اوقات خوبي سپری شد.
  تقریباً همه چیز مناسب بود.

  محفلــي عاري از دغدغه هاي کاري، لحظات بســیار خاطره انگیز و شــادان در کنار 
دوستان!

  روز خوب و پرهیجاني بود.  
به امید گسترش فعالیت هاي کلوپ و افزایش تعداد اعضاء، رویکرد این قبیل فعالیت ها را گرامي مي داریم.
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ماهنامه ی پیك اطلس، در حالی چهارمین ســال فعالیت خود را آغاز می کند که در طی این ســال ها از استانداردهای یك نشریه ی داخلی فراتر رفته و در میان 
مخاطبانی خارج از خانواده ی اطلس نیز جذابیت های ویژه ای یافته است؛ کارکرد دوگانه ی این ماهنامه، در میان مخاطبان داخلی و خوانندگان عمومی، توانسته 
است هویت سازمانی شرکت اطلس خودرو را، به عنوان نمایندگی رسمی یکی از موفق ترین برندهای خودرو در دنیا، در ابعادی جداگانه منعکس کند؛ به طوری 
که اطلس خودرو بالقوه و هم زمان با امانت داری برند کیاموتورز در ایران، به ســمت شــناخته شدن به عنوان یك برند هر روز گام بلندتری برمی دارد. نشریه ی 
پیك اطلس، آینه دار این مســیر و گواه شایســته ای بر این مدعاست. یکی از مهم ترین ویژگی های نشریه ی پیك اطلس طی سه سال انتشار، افزایش همدلی 
همکاران اطلس خودرو با تیم اجرایی نشــریه و حضور مؤثر آنها برای تامین محتوای نشــریه است؛ این حضور که در آغاز در قالب ارائه ی مقاالت تالیفی و 

ترجمه به صورت موردی بود، امروز همکاران اطلس خودرو را به پای ثابت مشارکت در نشریه  و ارایه ایده هاي خالقانه تبدیل کرده است.
12 تیرماه امسال نیز همچون سال های گذشته، همکاران اطلس خودرو و تیم اجرایی  پیك اطلس گرد هم آمدند تا سومین سالگرد انتشار این نشریه را 

جشن بگیرند؛ این مراسم با حضور مدیرعامل، معاونت اجرایی و تیم اجرایی نشریه ی پیك اطلس، در جمعی دوستانه و صمیمی برگزار شد. 

در مراسم چه گذشت؛
  تقدير از حضور و مشاركت همكاران

مرضیه کثیري، مدیر بازاریابي شرکت در ابتداي مراسم ضمن تقدیر از استقبال گرم همکاران و حضور 
در این محفل و تقدیر از بخش روابط عمومي به بیان برخي از چالشها و دشواري هاي تولید یك 
نشریه پرداخت. وي  با اشاره به افزایش مشارکت کارکنان اطلس خودرو به مثابه یك خانواده، 
در بهبود و رشــد کمی و کیفی این نشریه، تأکید کرد:»این مشارکت نشانه ی احساس 
تعلق کارکنان نسبت به پیك اطلس است؛ حس تعلقی که همیاری آنها را در روند 

تهیه ی مطالب در طول این سه سال برانگیخته است.«

  تقدير از حضور فعال برخی از همكاران اطلس خودرو در پيک اطلس
جشــن سومین سالگرد انتشار نشریه ی پیك اطلس، فرصتی شد تا روابط عمومي اطلس خودرو از 
همکارانی که در سال 1391مشارکت بیش تری با این نشریه داشته اند، قدردانی کند؛ به این 
منظور نمایندگان روابط عمومي  واحد ها و فعالترین همکاران معرفی شــدند و توســط 
مرضیه کثیري مدیر بازاریابي، آتوسا کیازر سرپرست روابط عمومي و سمیه سعادتي 
کارشناس روابط عمومي لوح تقدیر همیار پیك اطلس و کارت هدیه پیك اطلس 

به آنها اهدا شد.
همکارانی که معرفی شدند:

- مهدی بشیری پور- نماینده روابط عمومي واحد منابع انساني و توسعه 
سیستم- نماینده فعال- لوح تقدیر و کارت هدیه پیك اطلس.

• هانیــه مرادی- نماینده روابط عمومــي واحد خدمات پس از 
فروش- نماینده فعال - لوح تقدیر و کارت هدیه پیك اطلس.

• الهام دانش نیا- نماینده روابط عمومي واحد مدیریت- لوح 
تقدیر 

• مونا ضیایی- نماینده روابط عمومي واحد قطعات- 
لوح تقدیر.

• مونا امجد- نماینده روابط عمومي واحد فروش - 
لوح تقدیر.

• نگیــن بختیــاری- نماینده روابــط عمومي واحد 
انفورماتیك- لوح تقدیر.

• مریم مللی- فعالترین همیار پیك اطلس- 
لوح تقدیر و کارت هدیه پیك اطلس.

در اینجــا جا دارد از مشــارکت فعاالنه علیرضا محمد 
زاده، جواد نفري، سید مهدي عربي و مریم طبسي که در 

مراسم حضور نداشتند  نیز تقدیر نماییم.

مراسم سومین سالگرد انتشار پیک اطلس برگزار شد؛

پیک اطلس آینه دار پویایی سازمانی اطلس خودرو
  پيک اطلس، بهانه ای برای نزديک شدن 

خانواده ی اطلس خودرو به يكديگر 
ایجاد حس تعلق کارمندان نســبت به سازمانی که در آن 
کار می کنند و ایجاد هویتی مشــترك در میان آنها، یکی 
از مهم ترین دغدغه های سازمان هایی است که با معیارهای 

روز مدیریت در دنیا پیش می روند. 
نشــریه ی پیك اطلس، ابزاری مناســب برای پاسخ به این 
دغدغه ی مدیران اطلس خودرو بوده اســت؛ کارکردی که 
در نشریه ی پیك اطلس به طور آگاهانه هدف گذاری شد و 
امروز پس از گذشت سه سال از انتشار نشریه،  توسط مدیر 

عامل اطلس خودرو مورد تأکید قرار گرفته است.
ســید محمد گرامی، مدیرعامل شرکت اطلس خودرو، در 
این مراســم با اشاره به رســالت پیك اطلس، گفت:»این 
نشریه در مسیر نزدیك تر شدن اعضاء خانواده ی اطلس به 

یکدیگر گام برمی دارد. 
با نگاهی به سمت و سوی نشریه در طی سه سال گذشته، 
خواهید دید که ما بیش از هر چیز به سوی همکارانمان در 
اطلس خودرو حرکت کرده ایم و مخاطب اصلی این نشریه 

آنها بوده اند.«
وي افزود:»این نشــریه، واسطه ای شــد برای صمیمیت 
و شــناخت بیشــتر اعضاء این خانواده از یکدیگر و امروز 
پیك اطلس نه تنها به صنعت خودروسازی و شرکت اطلس 
خودرو، بلکه به یکایك همکاران این مجموعه تعلق دارد.«

  هديه ی انتشارات مكث نظر 
گفتنی است انتشار نشــریه ی پیك اطلس از نقطه زمانی 
به بعد، با تغییر پیمانکار به نشــر مکث نظر ســپرده شد 
که در این مراســم به همکاران معرفی شــدند. نشر مکث 
نظر ضمن پاس داشت حمایت های اطلس خودرو از چاپ و 
انتشار این نشریه، هدیه ای به مدیر عامل این شرکت اهدا 
کرد؛ این هدیه آرشیو سه ســاله ی پیك اطلس، در قالب 

یك کتاب بود.

  توديع مدير منابع انساني و توسعه سيستم
 در حاشــیه این جشــن شــاهد وداع با یکي از همکاران 
اطلــس خودرو نیز بودیم.امیر مهریــان قائم مقام  تواناي 
واحد منابع انسانی شرکت اطلس خودرو از این شرکت به 
بخشی دیگر از مجموعه شرکت های گروه مجموعه منتقل 
شــد تا از قابلیتهاي وی در ســمت مدیریت بخش منابع 

انسانی شرکت گلستان بهره مند باشیم. 
ســید محمد گرامــی مدیر عامل شــرکت اطلس خودرو 
در مراســم خدا حافظی از این همــکار از زحمات وی در 
اطلس خودرو تشــکر کرد و به امکانات تفریحی ای که به 
همت وی در اطلس خودرو پایه گذاری شد اشاره نمود. وی 
از اینکه ایشــان همچنان در مجموعه شرکت های گرامی 
مشــغول به کار خواهد بود ابراز خرسندی کرد. همچنین 
هدیه ای نیز به رسم یادبود از سوي همکاران واحد منابع 

انساني و توسعه سیستم به وي تقدیم شد.

  شادماني در جمع دوستانه 
 گفتنی است کیانوش مرادي یکي از همکاران خوش ذوق 
واحد فروش است که با صداي گرم و نواي سازش همیشه 
یکي از  میزبانان جشــن هاي اطلس خودرو است، در این 
گردهمایي هم حضور وي گرما بخش مراسم بود و موجب 

ایجاد فضایی شاد شد.

پيک اطلس، يک رسانه ی نام آشناي ســازماني است و اين روزها همه ی 
كساني كه به نوعي با شركت اطلس خودرو پيوند خورده اند، كمابيش آن را 
مي شناسند؛ نشريه اي كه موفق به برقراري ارتباط موثر با مخاطبان خود 
شد و اين موفقيت آن را به سمتي برد كه به الگويي از يک نشريه داخلي در گروه و حتي 
در  ميان شركتهاي خودرويي تبديل شد. اما سؤال اين است كه پيک اطلس چگونه متولد 
شد؟ چه مســيري را پيمود؟ با چه چالش هايي مواجه شد؟ و چه كساني در پيدايش و 

پيشرفت آن نقش داشته اند؟ 
در همين راستا، با  دست اندركاران اين نشريه، مصاحبه اي داشتيم كه در ادامه مي خوانيد: 

  پيک اطلس چگونه متولد شد و برای رسيدن به جايگاه كنونی خود چه مراحلي 
را طي كرد؟

آتوسا كيازر: 
ایده ی خبرنامه داخلي شرکت اطلس خودرو، در آغاز سال 1389، توسط واحد بازاریابي این 
شــرکت مطرح شد. پس از معرفي و تشریح طرح، تعیین خط مشی و آگاهي از دیدگاه هاي 
مدیران، بررسي هاي نخستین جهت تعیین راه کارهاي اجرایي آغاز شد. نشریه ی پیك اطلس، 
پس از طي مراحل اجرایي آغازین در مرداد ماه سال 89، متولد و نخستین شماره ی آن منتشر 
شــد. پیك اطلس در شماره ی نخست، علي رغم نوپا بودن با موفقیت و استقبال گسترده اي 

نگاهی به روند اجرایی پیک اطلس
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در سطح شرکت مواجه شد. گرچه هنوز مسیر دشواري در 
پیش رو داشت.

مراحل اجرایي آغاز پروژه ی انتشــار پیك اطلس بدین قرار 
است: 

--  بررسي هاي نخستین و تعیین رویکرد نشریه
--  نام گذاري

--  طراحي لوگو
--  تعیین فرمت ظاهري جلد و صفحات داخلي 

--  تعریف استانداردهاي طراحي صفحات
--   تعیین قطع مجله ، تعداد صفحات، تیراژ و نوع چاپ

--  تعیین استانداردهاي مقاالت و محتوا
--  تدوین روال اجرایي تولید محتوا 
--  انتخاب پیمانکار طراحي و چاپ

اســتراتژي پیك اطلس در آغاز، بر فعالیت شــرکت و برند 
کیاموتورز و افزایش آگاهي نسبت به این برند متمرکز بود. 
از جمله محورهاي اصلي مطالب پیك اطلس در سال نخست 

انتشار، مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
--  معرفي شرکت کیاموتورز و فعالیت هاي آن در سطح جهان

--  معرفي محصوالت کیا 
--  معرفي سازمان، مدیران و عاملیت هاي مجاز 

--  انعکاس رویدادهاي مهم سازمان
--  آموزش و ارتقاء سطح دانش پرسنل و عاملیت هاي مجاز

پیك اطلــس همچنین از نخســت با چالش هایــی روبه رو 
بود و از جمله ی این چالش ها می توان به جلب مشــارکت 
واحدهاي مختلف ســازمان و همکاران، انطباق نشــریه با 
سلیقه ی مخاطبین و رویکردهاي تعریف شده برای نشریه 
و بهره گیري از نقاط مشترك، تثبیت و تحکیم روال اجرایي 
و دســتیابي به اهداف تعیین شده اشاره کرد. با تالش هاي 
مداوم، ضمن عبور از چالش  ها، این مســیر هموار شد و این 

رسانه جایگاه خود را در مجموعه پیدا کرد.
 از آغاز فعالیت پیك اطلس تا بهمن ماه 1390، بر اســاس 
بازخوردها و نظرســنجي هاي انجام شــده، در پیك اطلس 
تغییراتي اعمال شــد. از جمله ی ایــن تغییرات مي توان به 

موارد زیر اشاره نمود: 
--  افزایش تعداد صفحات با توجه به درخواست و استقبال 

مخاطبین
--  سازماندهي مشارکت پرسنل در ارائه ی مطلب و مقاله

--  ایجاد انگیزه در مخاطبین از طریق انتخاب مقاالت برتر، 
اهداء جوایز، نظرسنجي و ...

--  تغییر استانداردهاي طراحي
--  بهبود گرافیك

در مرداد ماه ســال 1391، دومین مراســم سالگرد انتشار 
پیك اطلس با حضور همکاران شرکت و کادر تحریر و چاپ 
مجله برگزار شــد. در این مراسم، از مشارکت کنندگان در 
تولید محتواي مجله و رابطان PR تقدیر شد. پس از برگزاري 
این مراسم و نظرسنجي انجام شده، مرحله ی دوم تغییرات 

اجراء و پیك اطلس مجددا دستخوش تحوالت زیر شد: 
--  تحول سیاست هاي کلي نشریه
--  طبقه بندي و تحول نوع مطالب

--  ایجاد بخش هاي محتوایي جدید

--  تغییر زبان نوشتاري
--  بهبود گرافیك

--  بهبود محتوا و شیوه ی چاپ

  روند تحوالت طراحي و صفحه آرايی پيک اطلس 
از ابتدا تا كنون چگونه بوده است؟

علی شفيعي:
در روزهای آغازین که فکر تولید خبرنامه ی داخلی شرکت 
اطلس خودرو، به عمل رســید و نام آن با عنوان پیك اطلس 
تعیین شد، موضوع گرافیك و چگونگی طراحی صفحات در 
صفحه آرایی کلی و صفحات خاص از مهم ترین چالش های 

پیش رو به شمار می رفت.
اساســاً در  طراحي  نشریات و مجالت، مي بایست شکل و 
ظاهر ثابتی برای صفحات در نظر گرفته شــود. دیده شدن  
شــکل  ثابت و اســتاندارد صفحات از ســوی خواننده، از 
جنبه های مختلفی حائز اهمیت می باشد؛ از جمله یکی از 
جنبه های مثبــت آن، حس وجود یکپارچگي در طراحی و 

گرافیك در تمام صفحات است.
با توجه به وجود استانداردهاي جاري کیاموتورز در نحوه ی 
اجــراي گرافیــگ و طراحي تولیدات چاپــي، در خصوص 
طراحي و ثبات صفحات به نوعــي از پیش تصمیم گرفته 
شد که طبق آن استانداردها، از  نظام یکپارچگی برند تبعیت 

شده و در اعمال سلیقه محدودیت ایجاد شد. 
پس از انتشــار چنــد شــماره از پیك اطلس، بــا این که 
نشریه از طراحي مشــخص در چارچوب مباني گرافیك و 
استانداردهاي کیاموتورز برخوردار بود، همچنان کاستي هایي 
در طراحي هــاي بعضي از صفحات وجود داشــت. از جمله 
این که گرافیك مطبوعاتی مد نظر، خالی از استانداردهای 
بااهمیت شــرکت بود. این موضوع باعث شد تا تغییراتي را 
در گرافیــك جلد و طراحي صفحات داخلــي و نوع کاغذ 
اعمال کنیــم. در تغییــرات از ایده پردازي هاي گرافیکي و 
نشریات کیاموتورز مانند kia plazza بهره گیري شد. البته 
این تغییرات با مخالفت هایی که اغلب از اعمال ســلیقه ی 
فردی ناشی می شــد، روبه رو بود. اما به هر حال این طرح، 
با نظرسنجي هاي انجام شده و رعایت مباني و اصول اولیه ی 

گرافیك در صفحه آرائي تحقق یافت.
گفتنی اســت رعایت مباني و اصــول گرافیك، این امکان 
را بــه ما می دهد که به اراده و خواســت خود و بر اســاس 
نیازها و اقتضائات فرهنگی خود، مقصود جدیدی برای هدف 
گرافیکي تعریف کنیم و به یُمن آن، از حصار تقلید و تکرار 
رها شــویم و گرافیك را آنگونه که اصیل و منحصر به فرد 

برای یك برند باشد صاحب شویم.
امید داریم در ســالگردهای زین پس نشریه هرسال شاهد 
گرافیك مطبوعاتی صحیح که طبعا موجب هرچه وزین تر 

شدن آن میشود باشیم. 

  لطفا پيرامون فرآيند اجرايي پيک اطلس  در هر 
ماه، از شروع كار تا به انتشار رسيدن آن كمي توضيح 

دهيد؟

سميه سعادتي:
بــا توجه به این که پیك اطلس یك خبرنامه ی داخلي بوده 
و در راســتاي برقراري ارتبــاط نزدیك تر با مخاطبان خود 
طراحي شده است، هر ماه طي فراخواني از کلیه ی همکاران 
عالقمند جهت مشارکت و همکاري در پیك اطلس دعوت 

به عمل مي آید.
مطالب پیك اطلس، در زمینه هاي مختلف و حاوی مطالبی 
چون مقــاالت تخصصي خودرویي، علمي، روانشناســي و 
نیز گزارشات است. بخشــي از مقاالت، توسط همکاران در 
واحدهــاي مختلف تهیه و ترجمه و جهت درج در خبرنامه 
ارســال شده و بخشــي دیگر توســط واحد روابط عمومي 
 plan( تدوین و ترجمه مي گردد. پس از تهیه ی طرح اولیه
sheet(، مطالب به همراه فرم هاي درج مطلب )فرمي که 

در آن مشــخصات نویسنده، مطلب، منبع آن و ... مشخص 
مي شــود( مطالعه و براي اخذ تاییدات الزم ارسال مي شود. 
در مرحلــه ی بعد، مطالب تایید شــده ویرایش مي شــود. 
ویرایش مطالب بر اساس سیاست کلي شرکت، زبان جاري 
پیك اطلــس و رویکرد مدیریت انجــام مي پذیرد؛ طي این 
فرآیند و با در نظر داشتن موارد مذکور، مي بایست به حفظ 
محتوای نخســتین توجه فراوان داشت. پس از آن مطالب 
ویرایش شــده صفحه بندی می شــود؛ این کار با توجه به 

استانداردهاي تأیید شده ی پیك اطلس صورت مي پذیرد. 
سعي ما بر آن است که صفحه ی تهیه شده عالوه بر داشتن 
جذابیت الزم بــراي مخاطبان، از کیفیت باالي محتوایي و 
چاپي نیز برخوردار باشــد. عکس هاي منــدرج در مقاالت 
پیك اطلس، بر اســاس نوع مطلب انتخاب مي شــوند و در 
گزارشات تصویري، تنها عکس هایی که از کیفیت مطلوبي 

برخوردارند، درج مي گردد.
معمــوالً مطالب صفحه بندي شــده جهت رفــع تغییرات 
احتمالــی مجددا با فرم هاي درج مطلب کنترل و بررســي 
مي شوند که در صورت نیاز به تغییر در نوع صفحه بندی و 
تعویض عکس های مندرج و یا هر نوع مغایرت سریعاً اصالح 
 گردند. سپس مطالب جهت اخذ تایید به نویسنده ی مقاله 
ارائه مي شود. این مرحله یکي از مراحل زمان بر در این فرآیند 
به شــمار مي آید. پس از اخذ تاییــدات نهایي و نیز مرور و 
بررسي مجدد متن ها، کلیه ی صفحات جهت چاپ نمونه ی 
دیجیتالي ارســال مي شوند. هدف از تهیه نسخه دیجیتالی 
این اســت که پیش از چاپ نهایي پیك، صفحات چاپي در 
این نسخه رؤیت شوند و نوع صفحه بندي و کیفیت تصاویر 
مورد بررسی قرار گیرند. در شرایطی که همه ی موارد درست 
و مورد تأیید باشــد، نسخه ی دیجیتالي جهت چاپ نهایي 
ارسال خواهد شد. شایان ذکر است، کلیه ی همکاران تالش 
می کنند تا زمان بندي انجام امور طبق برنامه ی تعیین شده 
انجام پذیــرد. با وجود این گاهی برخــی اتفاقات غیر قابل 
پیش بینــي، امر چاپ و انتشــار پیك اطلــس را به تعویق 
می اندازد. با این حال، جاي بسي امیدواري و خرسندی است 
که نشــریه ی پیك اطلس معموال در ده روز اول ماه توزیع 
مي شود. در اینجا بر خود الزم می دانم تا از کلیه ی همکاران 
و عزیزاني که با ما در انجام این کار همکاري دارند، صمیمانه 

سپاس گزاري نمایم. 

سبــزترین برندهای جهان در سال 2013 معرفی شدند
شرکت کیاموتورز جایگاه سی و هفتم برندهای سبــز را از آن خود کرد

مؤسســه اینتربرند، در تازه ترین گزارش خود فهرست 50 برند برتر سبز جهان را اعالم کرد. 
همچنین اینتربرند، اظهار داشت فهرستي از برترین برندهاي سبز جهان را براي دومین سال 
متوالی و با هدف توجه به فعالیت های محیط زیستی شرکت های فعال در سراسر دنیا منتشر 
کرده است. جزفرمپتون JezFrampton ، مدیر عامل شرکت اینتربرند، گفت:»عاملی که 
گزارش ساالنه ی »بهترین برندهای ســبز جهان« را منحصربفرد Exclusive و ارزشمند 
می ســازد، این اســت که این گزارش کارآیی و ادراك معیارهای مورد نظر در نحوه عملکرد 
خودروها را بررسی می کند«. در این بررسي، برترین برندهاي جهان از نظر فاکتورهاي مختلف 
با محوریت توجه به محیط زیســت، مورد ارزیابي قرار گرفته اند. بنابر گزارش این مؤسسه، 
شرکت خودروسازی کیاموتورز جایگاه سی و هفتم برند برتر سبز جهانی را در سال 2013 
از آن خود کرده است. کسب این جایگاه آغازی است برای قرار گرفتن این خودروساز کره ای 
در رتبه بندی ساالنه ی پایداری و عملکردی 100 برند برتر. همان گونه که در پیش گفته شد، 
مؤسســه ی اینتربرند کسب و کارها را بر اساس درك بازار و عملکرد محیطی واقعی شرکت 
و محصوالت و خدماتش ارزیابی می کند. این ارزیابی اخیر، دقیقا مبتنی بر رتبه بندی 100 
برند برتر جهانی در ســال 2012 است که کیا در آن ارزیابی جایگاه place هشتاد و هفتم 
را کسب کرده بود. کیا مطابق با بررسی های 50 برند سبز جهانی برتر، از سال 2006 به بعد 
مدیریت زیست محیطی را بر مدیریت برند مقدم داشته و بر مدیریت طراحی و کیفیت تاکید 
نموده است. این خودروساز با چنین اقدام مبتکرانه ای، در بهبود Improvement عملکرد 
خودروهایش گام های بلندی برداشــته است و این کار را با تمرکز بسیار بر باال بردن بهبود 
مصرف سوخت و تحقق هدف اصلی اش مبتنی بر به صفر رساندن انتشار دی اکسیدکربن  و 
آالینده های محیط زیست به انجام رسانده است. کیاموتورز در  نتیجه ی تالش هایش، همچنان 
به عنوان رهبر و پیشتاز بخش پایداری محیط زیست شناخته می شود. به گفته ی جزفرمپتون 
JezFrampton، مدیر عامل مؤسسه اینتربرند:»بهترین برندهای سبز، از نظر ما آن هایی 
هســتند که نه تنها در فعالیت های خاص خود پیشــرو، قدرتمند و حیاتی اند بلکه از نظر 
شاخص های زیست محیطی نیز سودمند، اخالقی و مسئول هستند. ما تالش های کیاموتورز 
را در راســتای پایداری Stability تمام سطوح عملکردهای جهانی اش، تحسین می کنیم؛ 
تالش هایی که این شرکت را قادر ساخت تا عنوان یکی از برترین برندهای سبز جهانی را در 

سال 2013 کسب کند«.
تعهد کیا نســبت بــه تحرك و نقــل و انتقــال کارآمد را تــا حدی می تــوان از معرفی 
 جدیدتریــن فن آوری هــای ســبز در طیــف  فزاینــده ی محصوالتــش تحــت عنــوان 
اکودینامیك Eco Dynamics تشخیص داد. فن آوری هایی که شرکت را نسبت به پیشتاز 
بودن در اجرای قوانین جهانی انتشار آالینده ها مطمئن می سازد و او را بر آن می دارد تا به طور 
مداوم، متوسط مصرف تمام خطوط تولیدش را بهبود بخشد. این مساله شامل توسعه ی قوای 
محرکه ی هیبریدی برای مدل فورته Forte در کره و اپتیما Optima در بازارهای جهانی 

و همچنین خودروهای تمام برقی و خودروهای پیل الکتریکی هیدروژنی است.
کیا، همچنیــن بر عملکرد محیطی خود در زنجیره ی تامیــن، مراکز تولید و عملکردهای 
لجســتیك توجه بســیاری دارد. شهرت این برند، در به حداقل رســاندن انتشار آالینده ها 
 و کاهــش اســتفاده از منابع آبی طــی فرآیند تولید و نیــز بازیافت بیــش از 90 درصد 

ضایعات wastage ایجاد شده طی فرآیند تولید در کارخانه های داخلی است. 
در ضمن، کیاموتورز مسئولیت اجتماعی شرکت هایش )CSR( را با شعار »بهترین راه براي 
رفتن A better way to go« مشخص کرده است که به گونه ای مقدمه ی پروژه ی چراغ 
سبز Green Light و ابتکار جهانی در ساخت مدارس و ارائه ی خدمات به کودکان محروم 
از آموزش است. پروژه ی چراغ سبز، شامل برنامه های پیشگیری Prevention از بیماری و 
کلینیك های سیار است. در سال 2012 کیا شاهد یك رشد 15 درصدی در سرمایه گذاری 
مسئولیت اجتماعی شرکت هایش بود. توماس اوه Thomas Oh، معاون اجرایی  شرکت 
کیاموتورز، گفت:»کیاموتورز همچنان به ســرمایه گذاری باال در رشــد پایداری در عملکرد 

محیطی و شرکت در مسئولیت های اجتماعی در گوشه و کنار جهان ادامه می دهد«.
تومــاس اوه هم چنین ادامه می دهد:»ما تالش می کنیم تا با تمــام امکانات تولیدی خود ، 
خودروهایی ایمن، مقرون به صرفه و دوســت دار محیط زیســت تولید کنیم و عملکردهای 
تجاریمان را به گونه ای توســعه بخشیم که بر پایداری در بازار متمرکز باشد. کارمندان کیا، 
در سراســر جهان به سختی کار می کنند تا شما را نســبت به عملکرد محیطی مناسب و 
ایمن خاطرجمع نمایند«. وی در ادامه افزود:»کیاموتورز، سرمایه گذاری Investment در 

زمینه ی حمل و نقل پایدار را با قدرت هرچه تمام تر ادامه خواهد داد«.
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وبالگ رسمی شركت كيا Kia-Buzz، ماه گذشته طی فراخوانی از خوانندگان خود دعوت نمود تا تصاوير خودروی سواری خود را برای اين سايت ارسال كنند تا هر ماه 
زيباترين و بهترين آنها به نمايش گذاشته شود. در شماره ی خرداد ماه پيک اطلس 
ما با تعدادی از اين عكس های زيبا و جذاب آشنا شديم. در اين شماره نيز شما را به 

تماشای تعداد ديگری از اين تصاوير ارسالی دعوت می كنيم.
 در بين شــركت كنندگان اين ماه، و هوادارانی كه از نقــاط مختلف دنيا برای
Kia-Buzz عكس فرستاده اند، نام شركت كننده ای ايرانی به چشم ميخورد.او 
باعكسی كه از خودروی كيای خود در بين رشته كوه های البرز انداخته است در اين 

فراخوان شركت كرده كه در بين عكس های ارسالی ميدرخشد.
 پيشنهاد می كنيم شما هم دست به كار شــويد و از هم اكنون در پی موقعيتی 
مناسب برای ثبت يک تصوير به يادماندنی باشيد. اين وبالگ در توضيح فراخوان 
اين ماه نوشته است:» اين بار نيز توانسته ايم از تصاوير ارسالی چندين پس زمينه ی 
)screen saver( فوق العاده انتخاب كنيم. به نظر می رســد بيش تر صاحبان 
خودروهای كيا در هر جای اين دنيای پهناور، مهارت های فوق العاده ای در عكاسی 
دارند؛ چرا كه عكس ها هر بار بهتر و بهتر می شوند. بياييد با هم نگاهی به عكس های 

بی نظير اين ماه بياندازيم.«

اين هم از بسته ی عكس های ماه ژوئن! اما قبل از هر چيز چک كنيد تا از حضور 
كيای خود در فهرست بعدی ما مطمئن شويد. اگر تا به حال كيای خود را ثبت نام 

نكرده ايد، همين حاال اين كار را انجام دهيد.

شرکت کننده ایرانی که عکس خودروی کیای خود را به سایت Kia-Buzz فرستاده 
است، در توضیح عکس خود پیامی با این عنوان گذاشته است:» سالم! من فرهاد کیایی 
هستم. من با سورنتوام به یکی از دشوارترین جاده های رشته کوه البرز رفته ام و باید 

بگویم در هنگام رانندگی با آن واقعاً هیجان زده بودم. نگاه کنید!«

Kia-Buzz: کیاباز در پاسخ به وی نوشته:» فرهاد، سورنتوی شما در کوه های البرز 

بسیار باشکوه به نظر می رسد. این تصویر مانند یك تم بك گراند ویندوز XP است که 
زنده شده است! تو سبب شدی ما درباره ی رانندگی باشکوه با کیا سورنتو رؤیاپردازی 

کنیم. سپاس فراوان از این عکس فوق العاده! اشتراك گذاری را ادامه بدهید.«  

عكس شماره  1

عكس شماره  1
فرستنده ی این عکس به Kia-Buzz می گوید:» سالم! من اریك هستم و این هم کیا 
ریوی  2006 من است. من در داالس تگزاس زندگی می کنم؛ و در اینجا برای کیا برنامه های 
نمایی بسیاری ترتیب می دهم؛ مثل رویداد ملی US Streetkiaz که در سال گذشته 
برگزار شــد. گرچه تغییرات و اصالحات زیادی را بر روی خودروی خود اعمال کرده ام، اما 
بدنه ی بیرونی را به خاطر عالقه ی وافرم به آن، به همان شکل نخستین باقی گذاشته ام.« 

Kia-Buzz: وبالگ هــواداران کیا در مورد کیفیت عکس او می گوید:»اریك، آیا برای 

گرفتن این عکس یك گروه نورپردازی هالیوودی را اســتخدام کردی یا این ریو آبی براق 
اســت که با شکوه تمام می درخشــد؟ این عکس فوق العاده است. ما هنوز در حال کار بر 
روی کاور StreetKiaz برای گذاشتن پست در آینده ای نزدیك هستیم. پس با ما در 
ارتباط باش! در ضمن، احتماال این مقاله را هم دوســت خواهی داشت: تغییر طراحی ریو 

».)design transformation of the Rio(

عكس شماره  2

عكس شماره  3

عكس شماره  4

عكس شماره  5

در خشش عکس شركت كننده ایـرانی در فراخوان عکاسی وبالگ هوادارن كیا

هوادار دیگری که برای فراخوان عکاســی وبالگ  Kia-Buzz عکس فرســتاده است، 
در توضیح عکس خود نوشته:» ســالم به طرفداران کیا، من جکی هستم از کواالالمپور 
مالزی. من در کمال فروتنی تیم NEFD کیاســراتو را به شــما معرفی می کنم. ما اهل 
مناطق مختلفی هســتیم که تصادفاً به هم برخورده ایم. ما نه تنها در زمینه ی سراتوهای 
دوست داشــتنی خود عالیق و تخصص مشترك داریم، بلکه آن ها را می آراییم و با هم در 

کنار آنها می درخشیم.«

Kia-Buzz: سایت در پاسخ به این هوادار نوشته:» سالم جکی، ما کنجکاو شدیم بدانیم 
منظورت از NEFD چیست؟ خیلی خوشحالیم که شما بچه ها به خاطر سراتو هایتان با هم 
ارتباط و دوستی پیدا کرده اید. هر چند شما را ندیده ایم اما به نظر می رسد گروه جالب و 

سرگرم کننده ای هستید. همیشه با فورته هایتان بدرخشید!.«

گروهی دیگر از شرکت کنندگان در این فراخوان با فرستادن عکسی گروهی، پیام کوتاهی در 
توضیح عکسشان نوشته اند:» ما از کلوب هنگ کنگ کیا هستیم و اینجا کلی طرفدار داریم!«

Kia-Buzz: کیاباز به آنها می گوید:» ســالم بچه ها، برای این فریاد بلند از کلوب کیای 
هنگ کنگ ممنونیم! پیکانتوهای شما ژست زیبایی به خود گرفته اند! لطفا راجع به گروه تان 

بیشتر بگویید تا شاید ما بتوانیم شما را در پست های آینده ی خود به نمایش بگذاریم!« 

شرکت کننده ی آخر از بالی می گوید:»سالم از بالی! من یودی هستم و این هم ریوی من 
است. ریوی من بعد از صعود از یك صخره در کنار ساحل ژست گرفته است.«

Kia-Buzz: وبالگ هواداران کیا در پاســخ به این شرکت کننده در فراخوان عکاسی، 
گفت:»عکسی که برایمان فرستادی، ما را در بعد از ظهر یك روز بارانی در محل کارمان، 
به بهشت فرستاد. این عکس واقعا فوق العاده است! خودروی ریوی شما بسیار خوش عکس 
است و همچون  ببری به نظر می رسد که آماده ی حمله است. ممنون از این که آن را با ما 

قسمت کردی!«
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هنرمندان   از  پرستويی  پرويز 
و محبوب  شــناخته شــده 
كشورمان است كه نياز چندانی 
به معرفی ندارد، چرا كه كمتر كسی است 
كه او را با نقش های ماندگارش در سينما 
و تلويزيون بــه خاطر نيــاورد؛ او نيز از 
جمله بازيگرانی اســت كه با شرايط ويژه 
اطلس خودرو برای هنرمندان، به خانواده 
اطلس خودرو پيوسته است و معتقد است 
خودروهای كيا معيــار های اصلی خريد 
يک خودرو يعنی ايمنــی، رفاه و قيمت 
مناسب را دارا هستند؛ به همين مناسبت 
با پرويز پرستويی گفت و گويی داشتيم كه 

ميخوانيد:

  آقاي پرســتويي، خوانندگان پيک اطلس عالقمند 
هســتند درباره ی شــما بيش تر بدانند؛ لطفا كمي از 

خودتان بگوييد.
متولد 1334، هستم. سال 1358 دیپلم گرفتم و دکتراي افتخاري 
هنر دارم. دو فرزند دارم؛ دخترم ســمیرا در شــاخه ی مددکاري 
اجتماعي تحصیل کرده اســت و به همراه همسر و فرزندانش در 
استانبول زندگي مي کند؛ و پسرم بهروز در رشته ی روابط عمومي 
تحصیــل کرده و در بخش روابط عمومي متروی تهران مشــغول 
به کار است. من عاشق بازیگري هســتم؛ اما هیچگاه فرزندانم را 
برای ورود به این عرصه تشــویق نکردم و آنها را در انتخاب مسیر 

زندگیشان آزاد گذاشتم.

  لطفًا كمي درباره ی حرفــه ی بازيگري و كارهايتان 
بفرماييد.

فیلم »آژانس شیشــه اي« را خیلي دوست دارم. پسرم هم در این 
فیلم نقش کوتاهي داشــت. آخرین فیلمي که در آن بازي کرده ام 
»مهمان« ساخته ی آقاي عسگرپور است. ژانر این فیلم، اجتماعي 
است و در مضمون دفاع مقدس؛ دوستانم آقاي منوچهر محمدي، 
خانم آهو خردمند، خانم ســهیال گلستاني و آقاي شعیبي هم در 

این فیلم ایفاي نقش مي کنند. 
هنر، براي من یك شــغل نیســت. من عاشق بازیگري هستم؛ هر 
کســي در هر جایگاهي که هســت اگر عاشق کارش نباشد از آن 
لذت نمي برد. از  نظر من بازیگري از لحظه اي که از خانه به بیرون 
پا مي گذارم شــروع مي شــود و  تا زماني که به خانه بر مي گردم 
ادامه دارد. همیشــه تمام توجهم به محیط پیرامونم اســت. تمام 
انســان ها و اتفاقات اطرافم را به خوبي تحت نظر دارم و آنها را به 
خاطر مي ســپارم. من هیچ وقت شــب امتحاني نبوده ام و همیشه 

براي کارهایم زحمت کشیده ام.

پرویز پرستویی:

كیفیت خوب محصوالت كیا علت اصلي موفقیت آن در بازار ایران
در واقع، فیلم بازي کردن خیلي دشوار نیست. اگر بعد از یك 
دوره ی بازیگري به راحتي بخندیم با تداعي بدترین خاطره 
در ذهنمــان گریه کنیم و جســارت جلوي دوربین رفتن را 
داشته باشــیم، شــاید بتوانیم بازي کنیم؛ اما براي ماندگار 
شدن و موفق بودن، براي این که بازي به دل بیننده بنشیند، 
بازیگر باید نقش خود را باور کند و با آن زندگي کند؛ سختي 
بکشــد؛ حتي گاهي نخوابد؛ نخــورد و خالصه این که 100 

درصد سهم زندگي اش را وقف بازي اش کند. 

  رابطه ی شما با رانندگي و خودرو چگونه است؟
در زندگي امروزي، رانندگــي کردن و خودرو جزء نیازهاي 
نخســتین همه اســت. به خصوص براي خانواده ها خودرو 
یك وسیله ی ضروري محســوب مي شود. من هم از خودرو 
استفاده مي کنم اما به آن وابسته نیستم. از پیاده روي کردن 
و از بــودن در کنار مردم هم بســیار لذت مي برم و هیچگاه 
خــودم را از کســي پنهان نمي کنم. معتقدم که شــهرت و 
محبوبیــت را مردم به من داده اند. به قول معروف نه عینك 
نمي زنم که مرا بشناسند و نه عینك مي زنم که مرا نشناسند. 

  معيارهاي شما براي خريد يک خودرو چيست؟ 

نخســتین خودروي مــن پیکان بود. در واقــع در آن زمان 
انتخاب هاي زیادي هم نداشتم. اما با شرایط کنوني جاده هاي 
فعلي و با وضعیت رانندگي در کشــور ما، داشتن خودرویي 
با امکانات رفاهي و ایمنــي خوب که الزمه ی رفاه و امنیت 

راننده و سرنشینان است برایم از همه چیز مهم تر است. 

  چگونه با محصوالت كيا آشنا شديد؟ 
چند تن از دوستانم، از جمله آقاي خمسه، خانم معتمدآریا 
و آقــاي هنرمند از خودروهاي کیا اســتفاده مي کردند و با 
ابراز رضایت از خودروهایشان خرید آن را به من هم توصیه 
کردند. من همیشــه از خرید اقساط واهمه دارم. اما شرایط 
ویژه اي کــه اطلس خودرو براي هنرمنــدان در نظر گرفته 
است موجب تشــویق من به خرید محصوالت کیا شد. بعد 
از بازدیدي که از نمایشــگاه داشــتم خودرو اسپورتیج مدل 
2008 را پســندیدم و خریــدم. اآلن هم مــدل جدید این 
خودرو را دارم که بسیار از عملکرد آن رضایت دارم؛ قدرت، 
شتاب و ایمني خوبي دارد؛ طراحي ظاهري آن بسیار شیك 

و قیمت آن هم مناسب و معقول است.

  نظرتان درباره ی برند كيا چيست؟

مــن در کل، برند کیا را دوســت دارم. این روزها در خیابان 
تعداد زیادي از خودروهاي کیا را مي بینم که نشان دهنده ی 
اســتقبال خوب مردم از محصوالت این برند است و به نظر 
من کیفیت خوب محصوالت کیــا علت اصلي این موفقیت 

است.

  نظرتان درباره ی خدمات شركت اطلس خودرو 
چيست؟

من معموال براي انجام ســرویس به عاملیت بالیران مراجعه 
مي کنم که پرســنل بسیار شــریف و خوبي دارد. مدیر این 
عاملیت هم به من لطف بســیاري دارند. در کل این شرکت، 
خدمات مناســبي دارد. نوع رفتار و برخورد براي من از هر 
چیزي مهم تر اســت که خوشــبختانه اطلس خودرو در این 

زمینه قوي عمل مي کند.

  و سخن آخر؟
از مدیران این شرکت، به خاطر لطفي که به من داشتند و به 
خاطر اختصاص شرایط ویژه، تحویل سریع خودرو و خدمات 

بسیار سپاسگزارم.

در کل  شــرکت اطلس خودرو، 
خدمــات مناســبي دارد. نوع 
رفتــار و برخورد بــراي من از 
هــر چيــزي مهم تر اســت که 
خوشبختانه اطلس خودرو در 

این زمينه قوي عمل مي کند.

چند تن از دوســتانم، از جمله 
آقاي خمســه، خانم معتمدآریا 
و آقاي هنرمنــد از خودروهاي 
کيا استفاده مي کردند و با ابراز 
رضایــت از خودروهایشــان 
خریــد آن را به من هم توصيه 
کردند. من هميشــه از خرید 
اقساط واهمه دارم. اما شرایط 
ویژه اي که اطلس خودرو براي 
هنرمندان در نظر گرفته است 
موجب تشــویق من بــه خرید 

محصوالت کيا شد.

بعد از بازدیدي که از نمایشگاه 
داشــتم خــودرو اســپورتيج 
مــدل 2008 را پســندیدم و 
خریدم. اآلن هــم مدل جدید 
این خودرو را دارم که بســيار 
از عملکــرد آن رضایت دارم؛ 
قدرت، شــتاب و ایمني خوبي 
دارد؛ طراحي ظاهري آن بسيار 
شيك و قيمت آن هم مناسب 

و معقول است.
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مالقات با خانواده ی سید

، مجموعه ای جذاب و شگفت آور از طراحی، تکنولوژی و ایمنی را در اختیار مشتریان خود گذاشته  خانواده ی کیا 
، از باالترین سطح استانداردهای کیفی کیاموتورز برخوردارند. این موضوع، در تمام  اســت. هر کدام از مدل های 

جزئیات این خودروی دوست داشتنی دیده می شود. 
، دارای ظاهری منحصر به فرد، ظریف Elegant و کارآمد هســتند. این خودرو، توســط طراح ارشد  مدل های 
کیاموتورز، پیتر شرایر، و تیم طراحی اروپایی اش با مهارت تمام ساخته و پرداخته شده است  و این زمانی است که خانواده ی 
 در آغاز ســال جاری، جایزه ی طراحی   را به خود اختصاص داده و خودروی  نیز 

عنوان »بهترین بهترین ها«ی این رقابت را کسب کرده است.
امضاء Signature پیتر شرایر و در واقع هویت خودروهای کیاموتورز، یعنی جلو پنجره ی طراحی شده جهت محصوالت 
کمپانی کیا موتورز که به پوزه ببری شکل کیا Tiger Nose معروف است، در تمامی مدل های کیا  نیز به چشم 
می خورد. همچنین مجموعه ای از تکنولوژی های هوشــمند، نظیر چراغ های جلویی زنون قابل تطبیق، پنل ابزار TFT ال 
سی دی هفت اینچی، سیستم پارك هوشمند، سیستم اخطار خروج از خط، سیستم صوتی با صفحه ی لمسی و دوربین 

دید عقب در این خودرو برای راحتی و عملکرد بهتر و کارآمدتر در نظر گرفته شده است.
عالوه بر این امکانات، وقتی وارد خودرو می شوید، با فضایی زیبا و باشکوه برخورد می کنید. درون کابین، با سطح پارچه ای، 

به خوبی با کنترل های ارگونومیك و لوازم باکیفیت و مرغوب Desirable هماهنگی دارند.
، امنیت را برای شما به ارمغان می آورد؛ چرا که این خودرو، به سیستم های ایمنی فعال و غیرفعالی  خانواده ی کیا 
مجهز شــده اســت که می توانید در هر زمان و  مکانی روی آن حساب کنید و اینها همه به این دلیل است که شما با این 

خودروها مهم ترین محموله Consignment، یعنی خودتان و مسافرانتان، را حمل می کنید.

  ارزش و عملكرد كلی؟
 مــا این موضوع را به کارشناســان واگذار می کنیم. در ماه 
فوریــه، Auto Bild، مجله ی معــروف آلمانی، در حوزه ی 
خودرو، میان بیست خودروی جمع و جور مقایسه ای انجام 
داد. حدس بزنید، کدام یك رتبه ی نخست را از آن خود کرد؟ 

فورد، هوندا، تویوتا و یا مرسدس؟ البته که کیا  !
همچنین کیاموتورز، در این خودروها، بر روی تکنولوژی های 
سبز )دوستدار محیط زیست( سرمایه گذاری بسیاری کرده 
است؛ سرمایه گذاری یی که بیش تر بر روی کاهش مصرف 
سوخت Fuel، وزن و اصطکاك تمرکز دارد. به این ترتیب، 
 کمك می کند که خودروی شما آسیب کم تری 
به محیط زیست و کره ی زمین وارد سازد. به ازای هر مایل 
رانندگی سوخت کم تری مصرف کند و دی اکسید کم تری 

در محیط منتشر سازد.

یکی از خالق ترین و  معتبر ترین مجالت خودرویی آمریکا 
با نــام موتور ترند )Motor Trend( در آخرین شــماره 
خود، خودروی کادنــزا را به همراه چهار خودروی دیگر با 

ویژگی های مشابه برای به مبارزه طلبیدن انتخاب کرد.
پنــج  خودرویی که توســط موتور ترند، مبــدع و برگزار 
کننده رقابت ســاالنه Car of the year، برای گزارش 
رقابتی این شماره نشــریه برگزیده شدند عبارت هستند 
از: شــورلت ایمپاال LTZ، کرایســلر S 300، فورد تاروس 
SEL، کیــا کادنــزا و تویوتا. آیا در بخش خودروســازی، 

اتومبیلی خاص تر از ســدان های با انــدازه ی بزرگ وجود 
دارد؟ ســدان ســایز بزرگ، خودروی مطلوبی برای اقشار 
مختلف جامعه اســت؛ از جمله بازنشسته هایی که در پی 
آسودگی هستند، بازرگانانی که مدام در حال سفر هستند 
و خانواده هــای پرجمعیت. در واقع، ایــن خودروها برای 

افراد مختلف کاربردهای گوناگونی دارند. 
بــزرگ بودن  )full size( بودن برای ما 
به معنی راحتی، فضای داخلی مناسب و 
بسیاری ویژگی های مطلوب دیگر است. 
این سدان ها یك گام از خودروهای اندازه 
متوســط )mide size( بــازار پیش تر 

هستند.

  سدان های فول سايز اين جدال
Toy-(  ما پیــش از این، تویوتــا آوالون
ota Avalon( را کــه در اینجــا به آن 

خواهیــم پرداخت، بــا هیونــدا آزرای 
)Hyundai Azera( جدید و نیســان 

 )Nissan Maxima( ماکســیمای 
 Evaluation قدیمی مــورد ارزیابــی

قرار داده ایــم. حاصــل آن ارزیابی، عکســی از هیوندا و 
 )Avalon( تویوتا و کســب مقام برتری از ســوی آوالون
بود. حال ما بــار دیگر آوالون را همراه بــا دو برند جدید 
 شــورلت ایمپــاال )Chevrolet Impala( و کیا کادنزا 
)Kia Cadenza(، بــه میدان خوانده ایم تا با دو خودروی 

تازه نفس دیگر یعنی کرایسلر )300S Chrysler( و فورد 
تاروس )Ford Taurus( به رقابت بپردازد. 

در ایــن رقابت، برنده باید برتــری نهایی خود را از طریق 
معیارهای متفاوتی چون ســهولت در ســواری، تجهیزات 
داخلی، عملکرد، میزان مصرف ســوخت، ایمنی و ارزش 
بــه اثبات برســاند. برای خریــداران ســدان، جنبه های 
ســرگرم کننده ی خودرو اهمیت بســیار دارد بنابراین ما 
اشتیاق Enthusiasm خود نسبت به این جنبه را کنار 
می گذاریم و بر چیزی تمرکز می کنیم که یك سدان اندازه 

بزرگ را برای اکثر اشخاص مطلوب می سازد.

  سواری و كاربری
 بگذارید صادق باشــیم؛ اگر شما یکی از خریداران سدان 
اندازه بزرگ باشــید، آنگاه آسودگی و آرامش در رانندگی 
یکی از مهم ترین معیارها Criteria و دغدغه های شــما 
خواهد بود. دشواری های ســدان های اسپورت را فراموش 
کنید؛ این بخش در کل به نوعی سواری اختصاص دارد که 
هیچ گونه ناراحتی و رنجشی را برای همکاران تجاری شما 
ایجاد نمی کند. متاسفانه باید گفت که طی آخرین سنجش 
مــا، آوالــون )Avalon( از لحاظ ارائه ی 
ســواری روان و راحت رتبه ی خوبی به 
دست نیاورده است. »مایك فبو« سردبیر  
موتور ترند  معتقد اســت:»آوالون تنها از 
دست اندازها و برآمدگی های بزرگ  عبور 
می کند و با کوچك ترها برخورد کرده و به 
آنها ضربه می زند«. به نقل از »ران کینو« 
یکی دیگر از سردبیران اجرایی این نشریه: 
»این ضربات و برخوردها، آلودگی صوتی 
بسیاری در کابین ایجاد می کنند و موجب 
ناراحتی مســافر می شوند«. گرچه تویوتا 
در مسیر پیچ در پیچی Meander که 
ما تعیین کرده ایم، عملکرد نسبتاً خوبی 
داشته و بخشی از آن نیز به کنترل وزن 
پایین 1,613 کیلوگرم مربوط است، اما 
فرمــان آوالون )Avalon( به نظر مصنوعی می رســد؛ در 
مورد کرایســلر )300S Chrysler( نیــز باید گفت هر 
چند سهولت و آســودگی رانندگی در آن از حد متوسط 
پایین تر است، اما توانسته است سطح مطلوبی از آسودگی 
و روانی را ارائه دهد. این خودرو، در پیچ ها عملکرد خوبی 
300S Chrys-( راز خود نشــان داده است. تایر کرایسل
ler(، در تماس با سطح جاده میزان باالیی اصطکاك ایجاد 

می کند؛ اما در مورد کرایسلر )Chrysler( به عنوان تنها 
خودروی دو تُنی در این دســته بندی، باید اذعان داشــت 
 که امکان مخفی کردن مشــکالت آن وجود ندارد. شــاید 
نا امیدکننده ترین Disappointing نکته این باشــد که 
فرمت و مشــخصه ی دیفرانســیل عقب کرایسلر، آن را از 
سایر خودروهای دیفرانسیل جلو چندان متمایز نمی سازد.

شاخ به شاخ پنج خودرو؛

برتری كادنزا در رقابت بین سدان های قدرتمند
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  فول سايز به معنای راحتی بيش تر، فضای داخلی 
بزرگ تر و بسياری ويژگی های ديگر 

در مقایســه، فورد تاروس با وزنی حدود 1,799 کیلوگرم، 
به عنوان دومین خودروی ســنگین این دســته، قطعاً در 
موقعیت میانی قــرار می گیرد. »بنوس کانگ« ســردبیر 
آن الین معتقد اســت:» تاروس در جاده قابل قبول است؛ 
گرچه این خــودرو کمی پرش دارد، امــا ناراحت کننده 
نیســت. سواری نرم و شناورش به عملکرد بدنه ی بزرگش 
در پیچ ها برمی گــردد؛ به طوری که وقتی با یك چرخش 
ســریع همراه می شود، مســافران را بیش تر از آنچه که ما 
توقع داریم، پرتاب می کند. ســدان انــدازه بزرگ ایمپاال 
 )300S Chrysler( در حالی که از کرایسلر ،)Impala(
سبك تر اســت، طرفدارانش را به خاطر آمریکایی بودنش 
جذب می کند. ســردبیر آن الین، »نیت مارتینز« در رابطه 
با کادنزا اشــاره می کند:»کادنزا بسیار نرم و روان و خوب 
طراحی شــده و راحت اســت«. در حالی که فرمان کیا و 
بدنه اش در پیچ ها عملکرد خوبی دارند. همچنین ذکر این 
نکته خالی از اهمیت نیست که کیا به عنوان کوچك ترین 
خــودرو، در این گروه قرار دارد؛ اگرچه در ابعاد خارجی از 

آوالون بزرگ تر است.

  عملــكرد
اطالعات جالب: همه ی خودروهای شــرکت داده شــده 
 6V 24- ســوپاپ و ،DHOC در ایــن ارزیابی، موتورهای
شصت درجه در زیر کاپوت دارند. در واقع باالترین اختالف 
حجم موتور، بین کوچك تریــن موتور )کیا( و بزرگ ترین 
موتور )کرایســلر( 16 اینچ مکعب اســت. البته کاری که 
خودروهــا با این اینچ های مکعــب می کنند اهمیت دارد. 
 ،)Toyota Avalon( و آوالون )Impala( شورلت ایمپاال
بــا قدرت منگنه ای و نرم خود و ســرعت انتقال باال دیگر 
خودروها را تحت تاثیر قرار داده اند. جای تعجب نیســت 
که تویوتا با ســبك ترین وزن و موتور V6، باالترین زمان 
400 متری، یعنی مقدار زمان رســیدن از آغاز حرکت به 
مســافت 400 متری را به خود اختصاص دهد. »کانگ« 
بــر این باور اســت که:»موتور V6 ســه و نیــم لیتری، 
 بهتریــن عضو این خودرو اســت«. همچنیــن کیا کادنزا 
)Kia Cadenza( نیــز با موتور V6 ســه و نیم لیتری و 

گیربکس شــش ســرعته، همه را تحت تاثیر قــرار داده 
اســت. کیا همراه بــا قدرتمندترین خــودروی این گروه، 
یعنی شــورلت ایمپاالی 305 اســب بخــاری، در رده ی 
دوم ســریع ترین زمان یك چهارم مایلی قرار گرفته است. 
این دو خودرو، یعنــی تویوتا و کادنزا، به خوبی با ترافیك 
بزرگراه های پرازدحام کنار می آیند؛ اما در جاده های بادخیز 

و تپه ای، سیســتم انتقال قدرت شورلت به طور مداوم در 
پی دنده ی مناســبی است که موجب ناراحتی و ایجاد سر 
و صدا در موتور می شــود. طبق گفته ی کینو:»دکمه های 
پیچی ســریع ترین و راحت ترین راه اســتفاده نیســتند؛ 
پدال های تعویض دنده ی پشــت فرمان را به من بدهید!« 
بیش تر ســردبیران معتقدند که پدال های تعویض دنده ی 
کیا، یعنی اهرم های دوگانه ی تعویض دنده ی روی فرمان، 
 در جای مناســبی تعبیه شده اســت؛ و اگرچه رسیدن به 
 Down Shift دنده ی ســمت پاییــن Shift تعویــض
کمی آهســته صورت می گیرد، اما تعویض دنده ی سمت 
باال up Shift معموالً ســریع صورت می گیرد. خودروی 
 paddle دیگــری در این گروه که پدال های تعویض دنده
 )300S Chrysler( ارائه می دهد، کرایســلر shifters

penta-  اســت. بازخوردها نســبت به موتور پنت استار
star 3,6 لیتری کرایسلر و دنده اتوماتیك هشت سرعته، 

عموما مثبت بوده اســت. اگرچه کرایســلر، سنگین ترین 
خــودروی این گروه اســت، ولــی تنها با دو صــدم ثانیه 
در زمــان 400 متری، بعد از آوالون قــرار می گیرد. البته 
کرایســلر )300S Chrysler( ایــن کار را با غرش های 
 300S( اگزوزش انجام می دهد. همچنین کینو کرایســلر
 Chrysler( را بــه خاطر عملکرد ســریع گیربکســش 

تحســین Admiration می کند:»این هشــت سرعته، 

کيا همــراه بــا قدرتمندترین 
خــودروی ایــن گــروه، یعنــی 
 305 ایمپــاالی  شــورلت 
اســب بخــاری، در رده ی دوم 
ســریع ترین زمان یك چهارم 

مایلی قرار گرفته است.

مطبوع، نرم، سریع و پر احساس است.«  

  نگاهی به برتری های كيا در رقابت پنج خودرو
1- مصرف سوخت

میزان مصرف ســوخت، ارتباط تنگاتنگی با وزن خودروها دارد. 
موتورهــای این خودروها به دلیل وزن باالی آنها، باید ســوخت 
بسیاری مصرف کنند تا شتاب Accelaration مناسبی بگیرند. 
در این میان، خودروی کیا با مصرف سوختی بالغ بر 30 کیلومتر 
بــه ازای هر گالن، یکــی از کم مصرف تریــن خودروها در میان 
خودروهای مورد بررســی محسوب می شود. کیا و شورولت، تنها 
خودروهایی بودند که میزان مصرف ســوخت واقعی آنها با میزان 

اعالم شده از سوی کارخانه، همخوانی داشت.
2- كابين داخلی

یك خودروی ســواری باید از تزئینات داخلی مناسبی برخوردار 
و دارای خصوصیاتی نظیر راحتی و زیبایی باشد. امکانات داخلی 
خودروی کیا، در سطح باالیی قرار دارد؛ به طوری که در این خودرو 
صندلی های عقب نیز مجهز به گرمکن هستند. هر چند فضای پای 
 سرنشــینان کیا نسبت به تویوتا کمی کوچك تر است، اما راحتی 

سرنشینان Crews آن با تویوتا تفاوت چندانی ندارد. شیشه های 
عقبی کیا مجهز به آفتاب گیر اســت. از دیگر امکانات داخلی این 
خودرو می توان به روکش های چرم و سیستم گرمایش و سرمایش 

صندلی های جلو اشاره کرد.
3- ايمنی

امکانــات ایمنی در برهــه ای از زمان، تنهــا مختص خودروهای 
گران قیمتی چون بنز کالس S و BM و ســری 7 بود؛ اما اکنون 
خودروهای دیگر نیز به این امکانات مجهزند. کیا، دارای امکاناتی 
نظیر کروز کنترل قابل تنظیم، هشدار خروج از خط، سیستم های 
جلوگیری از تصــادف، دوربین های نقاط کور خودرو و چراغ های 

قابل تنظیم و ... است. کادنزای جدید هشت ایربگ هم دارد.

  كيا كادنزا خودروی برتر رقابت 
شرکت کیا، توانسته است خودرویی با امکانات مناسب و عملکرد 
خــوب در تمام زمینه ها بســازد؛ به طوری که می تــوان آن را با 
یك بــی ام وی)BMW( 80 هزار دالری مقایســه کرد. به همین 
 دلیــل کیا کادنزا در میــان تمام خودروها، بــه عنوان خودروی 

برتر Superior انتخاب می شود.

 شــرکت کيا، توانســته است 
خودرویی با امکانات مناسب و 
عملکرد خوب در تمام زمينه ها 
بســازد؛ به طوری که می توان 
آن را با یك بی ام وی  )                                        ( 
80 هزار دالری مقایســه کرد. 
بــه هميــن دليــل کيــا کادنزا 
در ميــان تمــام خودروهــا، به 
عنوان خــودروی برتر انتخاب 

می شود.

BMW
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كارمندان كیا، سفیران برند

اهمیت نیروی انسانی یك سازمان در ارائه ی برند تجاری، موضوع مورداشاره در این مقاله 
اســت. در قسمت اول مقاله در شماره قبل به این موضوع پرداخته شد که:»چرا برندهای 
موثر ســود بیش تری می ســازند؟« و همچنین به موضوع اهمیت »عمــل به وعده های 
برند«؛در این زمینه ها به مثال های موفقی نیز اشــاره شــد که شرکت کیا جزو آنها بود؛ 
در قســمت دوم این مقاله به چند نمونه از تجربیات موفق شرکت های ارائه ی مشاوره در 
زمینه ی برندینگ و پیاده شــدن راه کارهای  استفاده ی بهینه از نیروی انسانی در جهت 

ساختن برند، اشاره می شود.

  فقدان استعداد، فقدان برند
اهمیت توجه به نیروی انسانی شرکت ها در ساخت برند، منجر به پیوند دو شرکت معتبر 
در زمینه ارائه مشــاوره در زمینه برندیگ شــد، تا با استفاده از ظرفیت های هر دو مرکز، 

راهکارهای موثر تری در این زمینه به شرکت ها ارائه شود.
 )Consulting  Spherical Brand( پیوند مراکز مشاوره ی »کانسولتینگ فریکال برند
و »بالتوس هال وگ اینترنشنال )Bartus Hollweg International( « صورت گرفت 
تا به شــرکت ها کمك کنــد قدرت و انرژی حاصل از پیوند مخزن اســتعداد کارمندان و 
وعده های برند را به حداکثر برســانند.آنها در طی فرآیند مشــاوره ای دریافتند که تعداد 
زیادی از مشتریانشان در اجرای راهبرد برند جدیدشان با مشکل روبه رو هستند.  مشکل: 

مقاومت در برابر تغییر سازمانی.
Bartus Hollweg Interna-  در پی کشــف مشکل، فراخوان مشاوران منابع انســانی
tional  منجر به همکاری ای در بین مدیران بخش منابع انســانی شــرکت ها شــد که 

برندسازی استراتژیك خالقانه را به تخصص منابع انسانی پیوند داد. 
شرکت هایی که در پی ســاختن برند جدید خود هستند با استفاده از این راهبرد،امکان 
دسترســی به یك فرآیند پیچیــده را دارند که با یك راهبرد برند قوی آغاز می شــود و 
 به سیســتم های تغییر ســازمانی اثبات شــده ختم می شــوند و این شــرکت ها را به 

استخدام Employment، آموزش و ارتقا سفیران برند قادر می سازد.
 در واقع وقتی یك شــرکت تجربه ی مشــتری مطلوبش را به شایستگی های کارمندانش 
پیوند می دهد، یــك هم افزایی Synergistic طبیعی رخ می دهد. برگشــت ها کاهش 
می یابد؛ موانع عملکرد کارمندان از بین می رود و رضایت مشــتری به سرعت باال می رود. 
شایستگی های کارمندان از طریق ایجاد و توسعه ی یك پروفایل هسته ای از دانش، مهارت ها 
و توانایی های الزم در هر ســطح شغلی مشــخص و تعریف می شود.  مهارت ها، رفتارها و 
استعدادهای شغلی به خوبی تعریف شده کارفرمایان را به استخدام و آموزش کارمندانی با 
مجموعه ای از ویژگی های خاص قادر می سازد و وعده ی برند را ارتقا می بخشند. مدرسان 

با تجربه می داننــد که کار کردن با کارمندانی که با پروفایل عملکردی مطلوب هماهنگ 
هستند آسان تر، سریع تر و به مراتب پربارتر از کار کردن با کارمندانی که به خوبی با این 

پروفایل هماهنگ نمی شوند.
 شــرکت هایی که ســرگرمی را به عنوان بخشی از وعده ی برندشــان در نظر می گیرند، 
سال هاســت دریافته اند که نمی توانند سرگرمی و خوشــی را آموزش دهند؛ به جای آن، 
کارمندانی را استخدام می کنند که عالقه و مهارت هایشان با شغل مربوطه هماهنگ باشد 
و دارای مهارت رسیدن به خوشی و لذت خودجوش و انتقال این تجربه به مشتری باشند.

  آميختن تجربه ی مواجهه با مشتری با وعده ی برند
پیوند تجربه ی مشتری به برند توسط گسترش و بسط وعده به مشتری، از طریق رفتارهای 
هر یك از کارمندان صورت می گیرد.  ارائه ی خدمات خوب به تنهایی کافی نیست. تماس 
مناسب با مشتریان برند منعکس کننده ی ارزش ها، کیفیت و شخصیت برند است. در مورد 
خطوط هوایی Southwest تجربه ی مشتریان یك سرگرمی فرح بخش و البته خدمات 
سریع اســت. عالوه بر این، مهمانداران به تمیز کردن هواپیما نیز کمك می کنند. از آنجا 
که سرخوشی و سرگرمی ویژگی برند Southwest است و یك برند ارزان )ارزش بزرگ( 
محســوب می شود، این رفتار میهمانداران Attendants یك پیام قوی دربردارد. بدین 
ترتیب، این شرکت به مشتریان اجازه می دهد شخصاً و به گونه ای مثبت برند را تقریباً در 
تمام پروازها تجربه کنند و از این طریق وفاداری افسانه ای مشتریان را به دست آورده است.

بیش تــر شــرکت ها در پیدا کــردن و اســتخدام کارمندانی برای ســطوح خدماتی که 

  قسمت دوم

 دارای مهارت هــای پایــه ای باشــند، با مشــکل روبــه رو هســتند. مهارت هایی چون 
مسئولیت پذیری Responsibility و رفتار خوشایند و مثبت. به نظر می رسد بسیاری از 
این شرکت ها به گونه ای ساده انگارانه سطوح پایین عملکرد و یا سطوح باالی برگشت )یا 
هر دو( را به عنوان یك ویژگی اساسی در کسب و کارشان و با تکیه بر کارمندان با حقوق 
پایین، پذیرفته اند؛ اما، برندهای بزرگ این مانع را برداشته و به یك سطح باثبات رسیده اند 
که سطوح باالتری از سهام در بازار را می سازد. ساختن پروفایل شایستگی، نخستین قدم 

رفع این مانع است.

  ساختن پروفايل شايستگی: تنظيم استاندارد
 همه ی ما می دانیم که داشتن کارمندانی که منعکس کننده ی ارزش ها و ویژگی های برند 
باشند، کلید موفقیت برند است. حاال سوال این است که چگونه می توان به این مهم دست 
یافت و آن را حفظ کرد. شکل شماره ی 2ـ چهار مرحله ی مهم در ارائه ی موفقیت آمیز و 

پایدار وعده ی برند را نشان می دهد.
شكل شماره 2

  ايجاد سيستمی از سفيران برند
 Differentiation ایجاد و توسعه ی سیستم و پشتیبانی موثر از سفیران برند، که منجر به تمایز
شــما از رقیبانتان گردد، نیازمند تعهد کاملی اســت. در این راستا رستوران زنجیره ای و  
بین المللی Applebee، از عهده ی کامل ســاختن سامانه ای برای انتخاب، توسعه و ارتقاء 
کارمندان منتقل کننده ی تعهد برند، برآمده است. در این جا تجربه ی این شرکت بین المللی 
 در ایجاد سیســتمی از ســفیران برند را توضیح می دهیم. نگاهی به فرآیند نیروی انسانی 
Applebees، برای مدیریت رســتوران ها مثال خوبی در مورد چگونگی نزدیك شدن به 

تمام رده های کارمندان است. نحوه ی مدیریت رستوران، محور اصلی اجرای موثر تجربه ی 
برند اســت. مدیرعامل و گروه مدیریتی او، با تعیین خط مشی و استراتژی رستوران، تمام 
مســئولیت انتخــاب و آموزش کارکنان را به عهده دارند. به طــوری که بدون حضور این 

مدیران مستعد و آگاه، برآوردن انتظارات مشتریان تقریباً کاری غیرممکن خواهد بود.
 Applebees برای این که نشان دهیم چگونه انتخاب و توسعه ی مدیران رستوران به برند

پیوند می خورد، اجازه دهید با ماموریت و بیانیه ی وعده ی این برند شروع کنیم.

برای روشن شدن موضوع، شکل 3 - پیوند بخشی از این بیانیه ی وعده ی برند را با تجربه ی 
مشتری و پروفایل صالحیت مدیران رستوران Applebees توصیف می کند.

  سيستم با جزئيات
از آنجا که بیشتر شرکت های رستورانی، مذاکرات برندی وسیعی در دستور کار خود دارند 
و تجربه ی مواجهه با مشتری مطلوبشان مشخص است و حتی پروفایلی از صالحیت های 
مدیریتی نیز آماده کرده اند، پس چرا بسیاری از این شرکت ها نمی توانند رضایت مشتریان 
را به طور مستمر برآورده سازند؟ مدیریت Applebees، کوشیده است سامانه ای را توسعه 

دهد که موثر بوده و همچنین باورپذیر، متناسب با فرهنگ و صریح باشد.
بســیاری از ســازمان ها در فهرســتی از صالحیت ها، شایســتگی ها، دانش، مهارت ها و 
توانایی های مطلوب کارمندان خود متوقف می شوند. Applebees  یك قدم فراتر می رود 
و صالحیت و شایستگی ها را با جزئیات توصیف می کند و مجموعه ای از بهترین رفتارهای 
عملی قابل مشاهده را توسعه می دهد. این توصیفات مرکب از صالحیت ها و رفتارها، تبدیل 

به طرحی برای موفقیت یکی از مدیران رستوران Applebee شده است.
با آن که ارائه ی تمام جزئیات در این مقاله غیرممکن است، مثال ها مهم اند.  شکل 4 یك 

نمونه از تحلیل صالحیت هسته ای Applebee را نشان می دهد.

شكل شماره 4

همانطور که می بینید، طرح ســفیران برند در مدیریت رستوران بسیار ویژه بوده و در آن 
به جزئیات و معیارهای مربوط به انتخاب، توســعه و ارتقاء ســطح مدیران رستوران توجه 

بسیاری شده است.

  انتخاب برای موفقيت
Applebee سیســتمی اصولی و چندگانه دارد که در آن صالحیت ها و شایســتگی های 

کاندیداها از مناظر متفاوتی ارزیابی می شــود. این سامانه با ساختاری مصاحبه ای و دقیق، 
ضمن تفســیر شایستگی ها و رفتارهای خوب برای مدیران موفق نمره ی نسبی ای در نظر 
گرفته می شــود. مصاحبه گر، در زمینه ی صالحیت ها چندین پرسش در اختیار دارد تا از 
اشخاص منتخب بپرسد. پاسخ کاندید با بهترین و صحیح ترین پاسخ که در عمل به دست 
آمده اســت، مقایسه شــده و نمره ی آن مشخص می شــود. گرچه این کار زمان بر بوده و 
نیازمند صبر است، اما برای مدیریت رستوران یك بازدهی سرمایه ای )ROI( باال و ارزیابی 

حرفه ای به ارمغان می آورد. 

مرحله اول: ساختن وعده برند

مرحله دوم: معرفی تجربه مطلوب مشتری بطور واضح

مرحله سوم: ساختن پروفایل دانش، 
مهارت ها و توانایی های الزم جهت ارائه این تجربه

مرحله چهارم: ساختن طرح گزینش، گسترش و جانشینی 
به عنوان سیستم هایی به هم پیوسته

تبدیل شدن به همسایه ی مطلوب جهانی و سرو کردن غذاهای مطلوب آمریکایی در 
مقادیر فراوان در محیطی آرام و راحت با سرویس دهی ظریف و دقیق و قیمتی فوق العاده.

شكل شماره 3

وعده ی برند
  1- خوش برخورد بودن

 2- سرویس موثر و مشتاقانه

تجربه ی مواجهه با مشتری
1-خوش آمدگویی هنگام ورود
2- شناخت مشتری تکراری

3- شور و اشتیاق برای 
سرویس دهی

پروفايل صالحيت مدير
 1- روابط مدیریتی

 2- سرویس موثر و مشتاقانه

صالحیت مدیریت رستوران عشق و عالقه به خدمت رسانی

یکی از جمالت توصیفی
 در میان آن همه

فهمیدن تمایالت مشتریان
و تالش به رسیدن به آن

سه رفتار از میان 10 رفتار
هر کدام با درجه بندی اهمیت

الف( اصالح غذاها و آشامیدنی ها 
قبل از رسیدن میهمانان

ب( تعامل با میهمانان به گونه ای 
که باعث افزایش رضایت آنها شود
ج( پی بردن به عالیق میهمانان
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با 9 گام برند شخصی خود را بسازید
پیدا کردن یا تغییر دادن کار، برای همه ی ما مسئله ی بسیار 
مهمی است. اگر تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده باشید، 
پیدا کردن کار مناسب شرایط خاص خودش را دارد؛ اگر هم 
شخص باتجربه ای باشید و به هر دلیلی از شرایط موجودتان 
راضی نباشید و بخواهید محیط کاریتان را تغییر دهید، باز 

شرایط ویژه ای را تجربه خواهید کرد. 
اما ســوال اینجاســت در هر مرحله از تجربه ی کاری برای 
پیــدا کــردن کار مورد نظر خود از چه روشــی اســتفاده 
میگــردد؟ آیا هــر روز صبــح صفحــه ی نیازمندی های 
روزنامه هــا را بــاز کــرده و بــا آگهی دهنــدگان تماس 
می گیرید؟ آیا از ســایت های کاریابی اســتفاده می کنید؟ 
 شــاید از دوســتان خود می خواهید تا در صــورت وجود 

موقعیت situation مناسب کاری، به شما اطالع دهند. 
در هر کدام از این شــرایط، چقدر ممکن است کار ایده آل 
خود را پیدا کنید؟ کاری که از جنبه های مختلف یعنی هم 
از نظر موقعیت مالی مناســب و هم از نظر شــرایط امکان 
پیشرفت و فضای مناسب کاری رضایت شما را جلب کند؛  
شاید شما در اطراف خود اشخاصی را بشناسید که به خاطر 
تجربه و تخصصی که دارند، کارها و پروژه های زیادی به آنها 
معرفی می شــود؛ اما چه اتفاقی باید بیافتد تا ما هم به این 

نقطه برسیم؟
نخست باید این حقیقت را پذیرفت که تخصص و دانش شما 
محصول شماست. شما برای فروش موفق محصول خود باید 
برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. حاال این سوال مطرح است: 
کســی که می خواهد با شما کار کند با شنیدن نامتان چه 

تصویری در ذهنش شکل می گیرد؟
 پاســخ بــه این ســوال، مــا را بــا مفهوم برند شــخصی

)Personal Branding( آشــنا مــی کنــد. مفهــوم 

برند شخصی، نخســتین بار در ســال 1997 توسط »تام 
پیترز« در مجله ی Fast Company به کار برده شــد. 
پیترز، در مقاله ای که در همین زمینه منتشــر کرد، اشاره 
می کند: »اکنون زمانی اســت که شــما بایــد از برندهای 
بزرگ دنیا درس بگیرید و برند شخصی خودتان را بسازید. 
ساخت برند شخصی به شــما کمك می کند تا بتوانید در 
حــوزه ی تخصصی کاریتان، خــود را بخوبی معرفی کنید. 
 نام شــما نمایانگر مجموعــه ای از توانایی ها، تخصص ها و 
راهکارها خواهد بود. به این ترتیب شما می توانید به سطحی 
باالتر از کار برسید و همواره مورد احترام کارفرمایان باشید. 
با ساخت برند خود، این نام شماست که اعتبار ایجاد می کند؛ 
اشــخاص عالقمند خواهند بود با شما کار کنند؛ حرف ها و 
عقاید شــما ارزش پیدا می کند و در نتیجه شما می توانید 
شــرایط کاری متفاوتی را تجربه کنید. با پیدایش مفاهیم 
وب مفهوم برند شخصی، پررنگ تر شــد؛ چرا که ابزارهای 
تولید شده در سطح اینترنت به اشخاص امکانات بیش تری 

را برای تولید محتوا و انتشــار نظرات و عقایدشان می دهد. 
اشــخاص می توانند با دیگران شبکه های اجتماعی تشکیل 
دهند و تخصصشان را بخوبی بفروشند. اشتباه نکنید! مفهوم 
برند شخصی برای اشــخاصی که آزاد کار می کنند نیست، 
بلکه به هر شخصی در هر سطحی کمك می کند تا شرایط 

کاری اش را متحول کند.«
همان طــور که گفته شــد، برند شــخصی یــك موضوع 
جدیــد نیســت. در واقــع، در حدود ســال 1997 که تام 
پیتــرز Tom Peters، مبدع این عبــارت، از این مفهوم 
 استفاده کرد، این بحث وجود داشته است؛ اما بعد از دوران 
رکــود اقتصــادی  Economic downturn و با ظهور 
فن آوری های جدید و افزایش مشــاوره ی فناوری اطالعات، 
برند شــخصی در حال تبدیل شدن به  یك مفهوم رایج تر 

و مهم تر است.
حتی اگر شما کارمند یك اداره، معلم و یا فروشنده باشید، 
توجه به برند شخصی شما و مدیریت ارتقاء آن، برای رسیدن 
به جایگاه باالتر الزامی اســت. در واقع، توســعه و حفظ نام 
تجاری شخصی شما بخشی از استراتژی حرفه ای بلند مدت 

شما خواهد بود.
طبق گفته ی کارشناســان، برندســازی شخصی مفهومی 
فراتر از قرار دادن و حفظ اطالعات فردی بر روی شــبکه ی 
اجتماعی LinkedIn است. به نقل از مقاله ی »11 اشتباه 
در رفتارهای مدیریتی« افراد معمولی تنها سر خود را پایین 
انداخته و غرق در کار خود می شوند؛ در حالی که فراموش 
کرده انــد باید نگاهی کالن بــه فعالیتی که انجام می دهند 

داشته باشند.
در ادامه شما با نُه گام اصلی برای ساخت برند شخصی خود 

آشنا می شوید:

   1- پی ببريد شما برای چه كاری ساخته شده و 
در حال انجام چه كار حرفه ای هستيد.

در قدم نخست شما باید به دنبال کشف عواملی باشید که 
شما را در نظر دیگران منحصر به فرد جلوه می دهد. »راکر« 
می گوید:»شــما باید بدانید که چه ارزشی را ارائه می کنید؛ 
حتی اگر اشــخاص دیگر نمی توانند ببینند. چرا که شــما 
هنوز در حال تالش برای معرفی آنها هســتید. هنگامی که 
قصد دارید برند خود را برای یك مشــتری شــرح دهید، 
ویژگی هایی را انتخاب نمایید که شــما را از همکارانتان یا 
نمایندگان شرکت های دیگر متمایز می کند. نقاط قوت خود 
را شناســایی کرده و یادداشت کنید. انجام این کار به شما 
اجازه می دهد تا در ترویــج نام تجاری خود بیش تر صادق 
باشید. پایان بازی این است که کارفرمایانی که به دنبال شما 
و کارتان هستند می گویند، این شخص صنعت و تاریخچه ی 
آن را درك می کند و با زیر و بم تمامی مسائل در این حرفه 

آشناست. این به این دلیل اســت که شما داستان معرفی 
خود را به صورت کاماًل واضح و با معیارهای درســتی بیان 

کرده اید.«
»راکر« در ادامه این مثال را ارائه می دهد که:»اگر شــما به 
کافی شاپ های زنجیره ای اســتارباکس Starbucks، به 
عنوان یك فروشگاه مستقل standalon ، نگاهی بیاندازید 
می بینید در واقع دلیل اصلی شهرت آن، نام تجاری اش است. 
حتی اگر آن را در داخل یك فروشگاه مواد غذایی ببینید.«

یکی از ایرادات معمولی که راکر می بیند آن است که برخی 
از مدیران ارشد صنعت IT خود را به طور کلی رهبر صنعتی 
معرفی می کنند؛ این در حالی است که آنها در پاسخ به این 
ســوال که چگونه به یکی از پیشروان صنعت تبدیل شدند، 
دچار مشکل می شــوند. اگر شما به توانایی های خود واقف 
باشید، به راحتی می توانید نام تجاری شخصی با ویژگی های 
بسیار خاص ایجاد کنید. »استفان وان« که یك استراتژیست 
اســت، در حوزه ی کار می گوید:»نام تجاری شما تا زمانی 

معتبر خواهد بود که معنی دار و قانع کننده باشد.«
»دن اســکاوبل« Dan Schawbel، نویســنده ی کتاب 
»قوانین جدید برای موفقیت شــغلی« می گوید:»شما باید 
بــا خودتان در مورد آنچه که نقاط قوتتان هســتند صادق 
باشــید. هنگامی که شــما به نقاط قوت خود پی می برید، 
 تمام انــرژی خود را بــر روی آن متمرکــز می کنید؛ زیرا 
اســتعدادهای susceptibility شــما دلیــل اصلــی 

موفقیت تان در عرصه های مختلف کاری است.«

  2- پی ببريد برند شخصی شما چگونه با صنعت 
مرتبط می شود

اســکاوبل Schawbel، معتقد اســت:»مدیران معاصر، 
هنگامی که قصد استخدام اشــخاص جدیدی را دارند و یا 
به دنبال ترفیع کارمندان خود هستند، بیش تر در جستجوی 
یك متخصص هســتند نه شخصی با اطالعات عمومی. اگر 
بتوانید در کاری که انجام می دهید بهترین باشــید، همان 

کسی خواهید بود که همه به دنبالش می گردند.«
وقتی بر یکی دو مورد از کارهایی که به خوبی انجام می دهید 
مسلط شدید، وقت آن است که کشف کنید آنها چگونه برای 
کارفرمایان بالقوه اهمیت پیدا می کنند. شــما گاهی اوقات 
برای انجام این مهم، باید فکرتان را فراتر از شرکت خودتان 

بگسترانید و کل آن صنعت را در نظر بگیرید. 
راکر، با این موضوع موافق است و اضافه می کند:»شما باید 
ارزش و ویژگی خود را بشناسید و سعی کنید سناریویی در 
حول محور آن روایت کالن بسازید که به کارفرمایان بالقوه 
نشــان دهد چرا به حضور شما نیاز دارند.« چه چیزی شما 
را برای آن صنعت با اهمیت می سازد؟ شما باید قادر باشید 
تاریخچه ای برای این موضــوع بیابید. این موضوع، اصال به 

  قسمت اول

آشنایی با ابزارهای جدیدی که بسیار به روز و جذاب هم هستند، مربوط نمی شود بلکه به دانستن و آشنایی با سیر تکاملی و آنچه که در این صنعت در حال رخ دادن است، مربوط می شود؛ 
و این که چرا آنچه که شما می توانید انجام دهید شما را از مدعیان متخصص این صنعت هستند، متمایز و مهم تر می سازد.«

  3-  پروفايل اجتماعی خود را بسازيد
از شــبکه های اجتماعی مختلف، نظیر BranchOut ، LinkedIn و Google، بهره ببرید و پروفایل آنالین خود را بســازید. به سایت 

LinkedIn مراجعه کرده و ببینید که رقبا برای توصیف خود از چه لغاتی استفاده می کنند. آیا از یك سری لغات مشخص به 

کّرات استفاده می شود؟ 
در حال حاضر، فرصت های شــغلی از طریق آنالین توسعه و گســترش می یابند. اگر از وسایل ارتباط جمعی درست 

اســتفاده شــود، می تواند به فعالیت های حرفه ای کمك کند. می توانید از  این ابزار برای ارتقاي برند شخصی خود 
بهــره ببرید؛ خود را به عنــوان یك متخصص در زمینه ی خاصی مطرح کنید یا مهــارت خود را در زمینه ی 

کامپیوتر نشــان دهید. مهم  این اســت که درباره ی مدیریــت فعالیت خود و تصویری کــه از خود  ایجاد 
می کنید، کنشــگر باشــید. این یك رویکرد بزرگ  big shift است. »ســومیترا دوتا«، استاد کسب و 

کار تکنولوژی در دانشــگاه  اینسید و نویســنده ی مجموعه ی »استراتژی شخصی ارتباط جمعی شما 
کدام اســت؟« می گوید: »امروزه، وضعیت بســیار دموکراتیك تر شده اســت؛ متخصصان راحت تر 

 شــناخته می شــوند.« وســایل ارتباط جمعی به همگان  این امکان را می دهــد که ایده های خود 
را مطرح کنند، احترام کسب نمایند و به شهرت برسند و به  این راه ادامه دهند. »دری کالرك«، 
مشــاور اســتراتژی و نویســنده ی کتاب »قدم بعدی چیست: هنر بازســازی برند شخصی« 
می گوید:»فرصت دسترســی مستقیم به اشخاص مهم است و همین امر باعث استفاده ی سوء 

از آن می شود.« 
برای آن که از وسایل ارتباط جمعی برای موفقیت خود بیش ترین بهره را ببرید، باید به طور 

هوشمندانه ای از آن به منظور اهداف حرفه ای استفاده کنید؛ درك درستی از اهداف خود 
داشته باشید و سپس باید ردپای دیجیتالی خود را به طور فعال مدیریت کنید. شبکه های 

مجازی، یك فرصت بسیار مناسب برای رسیدن به یك برند شخصی موفق است. بر 
اساس تحقیقات Schawbel  داشتن یك وب سایت برای پیشرفت کسب و کار 

ضروری است. با وجود ظهور فن آوری هایی مانند وردپرس که رایگان و نسبتاً 
بدون دردسر painless است، هیچ دلیلی وجود ندارد که شما این کار 

را به تأخیر بیاندازید.
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دانـــش دانـــش



نگاهی به فعالیت هـای تبلیغاتی 
عاملیت های مجاز سرتاسر كشور 

در تیـــر مـاه 1392

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: شرکت گوهر صنعت گیل
موضوع آگهی: فروش خودرو پیکانتو     /     محل انتشار: بروشور تبلیغاتی 233

115

233

233

233

ماهنامه پيک اطلس در راســتای حمايــت از فعاليت های 
تبليغاتی عامليت های شركت اطلس خودرو، از اين پس در 
هر شــماره فعاليت ها ی عامليت ها در اين زمينه را، اعم از 
آگهی های چاپی  در جرايد كشور، تبليغات محيطی مانند بيلبورد، لمپ 
پست بنر و غيره و يا آگهی های تلويزيونی يا راديويی  و هرگونه فعاليت 
تبليغاتی ديگری  را كه عامليت ها در آن ماه انجام داده اند منعكس ميكند.

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: سلمانی
موضوع آگهی: فروش و خدمات پس از فروش   /  

محل انتشار: نشریه پیک برتر    /

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی:  شرکت گوهر صنعت گیل
موضوع آگهی: فروش و خدمات پس از فروش   /  

محل انتشار: بنر دیواری    /

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی:  شرکت گوهر صنعت گیل
موضوع آگهی: فروش و خدمات پس از فروش   /  

محل انتشار: بیلبورد شهری  - رشت    /

  نام عاملیت منتشر کننده آگهی: حدادفر
موضوع آگهی:  فروش و خدمات پس از فروش    /     

محل انتشار: روزنامه دنیای اقتصاد - رشت    /

با شــروع فصل گرما و از راه رسیدن سفرهاي تابســتاني، براي داشتن سفري همراه با آسایش و آرامش، 
سرویس دوره اي و بازدید سیستم فني و سرمایشي خودروها به نظر امري اجتناب ناپذیر و ضروري مي رسد. 
از این رو، واحد خدمات پس از فروش شــرکت اطلس خودرو با در نظر گرفتن این مهم به برگزاري طرح 
ســرویس کلینیك تابستانه ی خودروهاي کیا اقدام نمود. این طرح از تاریخ 92/04/15 لغایت 92/04/20 
در عاملیت هاي مجاز منتخب و جهت کلیه ی خودروهاي شرکتي و غیرشرکتي کیا برگزار گردید و برای 
آن مزایایي همچون بازدید رایگان سیســتم فني و سرمایشي خودروها،10% تخفیف اجرت خدمات،%10 
تخفیف روغن موتور براي خودروهاي شرکتي و 5% تخفیف روغن موتور براي خودروهاي غیرشرکتي در 
نظر گرفته شد. این طرح که با حضور فعال عاملیت ها و کارشناسان شرکت اطلس خودرو برگزار گردید، با 

استقبال مشتریان محترم کیا در سطح کشور عزیزمان روبه رو شد.  

سرویس كلینیک 
تـابستــا نـه 92

گردآوری:
مریم طبسي

کارشناس 
خدمات ویژه

ورودي عامليت عليزاده )342(   /   همدان   ورودي عامليت پيشتاز خودرو گيل)234(   /   رشت

اتاق پذیرش مشتریان- عامليت گوهر صنعت گيل )233(   /   رشت

مشاوره ی فني به مشتري- عامليت معيني و زماني )121(   /   کرج

اتاق پذیرش مشتریان- عامليت آرتين خودرو پرشين )109(   /   تهران

پذیرش خودرو- عامليت خوزستان گل ماشين  )611(   /   اهواز

عيب یابي و تعميرات- عامليت حاجي نيلي )311(   /   اصفهان

تست با دستگاه عيب یاب- عامليت سياسي )422(   /   مشهد

 پذیرش خودرو- عامليت باليران )103(   /   تهران

مشاوره ی فني به مشتري - عامليت سلماني )115(   /   تهران

مشاوره ی فني به مشتري- عامليت احمدي و نعمتي )251(   /   قزوین

پذیرش خودرو -عامليت باژدان)571(   /   خرم آباد

تست با دستگاه عيب یاب-عامليت ترابي)442(   /   شاهرود ورودي تعميرگاه محسنيان )101(    /     تهرانپذیرش خودرو -عامليت  طوروسيان و جالليان)116(   /    تهران
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گزارششبکه اطلس
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خانواده اطلس

آدرستلفن ثابتکد شهر عامليتردیف

70 -3294568 )0411(  521تبریزرحيم برزگر کهنمویي1
  )CNG ( تبریز - بين هتل مرمر و ميدان بسيج  - روبروي پمپ گاز

کد پستي 5158913771      

2354112 )0441(512اروميهجمال احمدی شيخ سرمست2
اروميه - خيابان شيخ شلتوت - مرکز تجاری اروميه - روبروی نمایندگی سایپا )شاکری( 

پالك 563 - کدپستي 5714147187

4- 6261181 )0311(  311اصفهانعباس حاجی نيلی 3
اصفهان - خيابان ارتش -  جنب پل هوائي حسين آباد -  پالك 335

کد پستي  1698481759

کرج - 45متری گلشهر - بلوار هوشيار - پالك 14 - کد پستي 346792593198777777 )026(  121کرجمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  4

44561234 )021(100تهرانتعميرگاه مرکزي5
تهران - کيلومتر 8 بزرگراه شهيد لشگري)جاده مخصوص کرج(- بعد از تقاطع اتوبان آزادگان 

خيابان شانزدهم - کوچه چهارم - پالك 9 - کد پستي 1389796711

تهران - پاسداران - خيابان کالهدوز)دولت( - پالك 135 - کد پستي 61959916494-22763992 )021(101تهرانامير حسين محسنيان6

44404664 )021(103تهرانشرکت باليران7
تهران - بزرگراه اشرفي اصفهاني - 35 متري شهيد مخبري - جنب آتش نشاني - پالك 7 

کد پستي  1476785491

88463507 )021(104تهرانسيد محمد دیبازر حسينی8
تهران - 45 متري رسالت - بين پل سيدخندان و اتوبان صياد شيرازي - پالك 1320 

کد پستي 1631693411

66928821 )021(105تهراناسماعيل شيدایی کندوانی9
تهران - ميدان جمهوري - خيابان باستان جنوبی - خيابان دانشگاه جنگ - پالك 299 ، 301 ، 303  

کد پستي 1318883444

77601840 )021(108تهرانامير هوشنگ مهاجر10
تهران - خيابان شریعتی - پایين تر از پمپ بنزین بهار شيراز - ایستگاه عوارضی - پالك  346 

کد پستي 1564915587

3-22306402 )021(  109تهرانشرکت آرتين خودرو پرشين11
تهران - خيابان پاسداران - انتهاي خيابان ساقدوش - بعد از ميدان بني هاشم 

پالك 317 - کدپستي 1665844144

تهران - خيابان مطهري - بعد از چهارراه سهروردي - پالك79 - کد پستي 884037231567719641 )021(111تهرانکارکين آرمنيانس12

77894648 )021(112تهرانسيدامير حسيني13
تهران - ميدان رسالت - خيابان سلمان طرقي - نبش خيابان فرجام - پالك  101- 

کد پستي 1676743713

66510280  )021(114تهرانعبدالرضا محمدي طامه14
تهران - بزرگراه شيخ فضل اله نوري - خيابان شهيد تيموري - پالك257و259 

کد پستي 1451784797

77473127 )021(115تهرانیحيي سلماني15
تهران - تهران نو - ابتداي خيابان 30 متري نيروي هوایي - نبش بن بست آبان 

پالك 422 - کد پستي 1733913951

7-66021285 )021(116تهرانطوروسيان-جالليان16
تهران-خ آزادي- بلوار استاد معين-جنب فروشگاه امکان-پالك 186-

 کد پستي 1341784673

22520082 )021(117تهرانرضا سميعي زفرقندي 17
تهران - بزرگراه رسالت بين اتوبان  صياد شيرازي و امام علي )ع( - پالك 924 

کد پستي  163468718

7528811 )0511(422مشهدعليرضا سياسی18
مشهد - انتهای بلوار خيام - بلوار صدمتری - حدفاصل پمپ گاز و ميدان خيام 

جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

اهواز - بزرگراه ملت - بين خيابان عامري و دانيال - پالك1082 - کد پستي  66164813545-4479093 )0611(611اهوازشرکت خوزستان گل ماشين19

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

کد پستي 6198693569 

زنجان - کمربندي جنوبي ) خيام ( - جنب نمایندگي ایران خودرو - کدپستي 34516635416-3237071 )0241(532زنجانرسول قربانيان21

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

کد پستي 3616798411

شيراز - خيابان سعدي - بين مکتبي وایزدي - کد پستي 22228977135836495 )0711( 643شيرازسيد سامان شجاعي 23

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

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

26
جاوید اميري-  یوسف اميري 

مقدم
کرمان- خيابان 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(232رشتکامبيز پوررستگار28
گيــالن - رشت - خيابان شهدا - روبروي کارخانـه شير پاستـوریزه - 

کد پستي 2593282851

رشت- کيلومتر 3 جاده فومن- روبروي دخانيات- کد پستي 4159665898 9-5561108 )0131(233رشتشرکت گوهر صنعت گيل29

رشت-کيلومتر 2 جاده انزلي - کد پستي 77857004164116836 )0131(234رشتشرکت پيشتاز خودرو گيل30

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

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

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

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

2247106 )0861(371اراكمصطفي شاپوري35
اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل شاپوري- 

پالك  74 - کد پستي 3813144738

مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - کد پستي 46571789949-2248041 )0851(341مالیرحبيب اله فرهادی فر36

2654436 )0811(342همدانعليزاده37
همدان-خيابان 17  شهریور – نرسيده 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 - خيابان مطهري- چهارراه فرهنگيان - کد پستي 62653898918617167 )0351(322یزداحمد قناد باشي39

1392/05/01

 فهرست
عاملیت های مجاز
تحت پوشش شرکت
 اطلس خودرو
از تاریخ

عامليت های مجاز




