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کیاموت�ورز، خودروس�ازی که اولی�ن خودروی تولی�دی خود را 
در س�ال 1975 به خارج از کره صادر ک�رد، به تازگی با برگزاری 
جش�نی با شکوه، گذر از مرز صادرات 10 میلیون دستگاه خودرو 

را گرامی داشت. 
در این مراسم با خروج یک دستگاه کیا اپتیما از پایگاه صادراتی 
این ش�رکت در 80 کیلومتری جنوب غربی سئول و ارسال آن به 
بازار آمریکا، کیاموتورز توانس�ت خود را به جمع ش�رکت هایی 

برساند که بیش از 10 میلیون دستگاه خودرو صادر کرده اند. 
اما شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که کیاموتورز اولین بار 
در س�ال 1975 و با صادر کردن تع�دادی خودروی کیا Brisa به 
ب�ازار قطر، قدم در راه صادرات گذاش�ت و از آن زمان تاکنون با 
رش�دی چشمگیر و خیره کننده ، به یکی از بازیگران فعال بازار 

جهانی خودرو تبدیل شده است.
این ش�رکت در ماه مارس س�ال 2005 بعد از گذش�ت 30 سال از 
نخستین صادرات خود، توانست مجموع صادرات محصوالتش را 
به 5 میلیون دستگاه برساند، اما بعد از آن و با به کارگیری اصول 
بازاریابی حرفه ای، تنها در عرض 6 سال این رقم از مرز 10 میلیون 
دستگاه گذشته و مقاصد صادراتی این شرکت از 10 کشور در دهه 

1980 به 156 کشور در حال حاضر رسیده است.
استفاده از سیستم های مناس�ب مدیریتی، بازاریابی حرفه ای، 
تمرکز بر کیفیت همراه با خدمات پس از فروش مناس�ب و تولید 
خودروهای جدید با طراحی های زیبا نظیر پیکانتو، ریو ، سورنتو ، 
اسپورتیج و اپتیما، نقشی بی بدیل در تبدیل کیاموتورز به یکی از 

صادر کنندگان مطرح در بازار خودروی دنیا داشته اند.
موفقیت این ش�رکت به خص�وص در بازار آمریکای ش�مالی که 
رقابت س�ختی بین ش�رکت ها و تولید کنندگان مختلف وجود 

دارد، بسیار چشمگیر و تاثیر گذار بوده است.
از سوی دیگر کیاموتورز در سال 2010 توانست با فروش بالغ بر 2 
میلیون دستگاه در بازارهای جهانی، 3 درصد از بازار خودروی دنیا 
را در اختیار بگیرد که افتخاری بزرگ برای این شرکت می باشد.

در حالی که نرخ متوسط رشد فروش جهانی خودروسازان حدود 
1.9 درصد در سال است، این رقم برای کیاموتورز و از سال 2004 
به بعد بالغ بر 12 درصد بوده اس�ت. موضوعی که جایگاه ویژه ای 
به این ش�رکت در بین صادر کنندگان مطرح خودروی دنیا داده 

است.
ب�ا تمام ای�ن موفقیت ها، ش�رکت اطلس خودرو نی�ز به عنوان 
نماین�ده رس�می کیاموتورز در ای�ران قصد دارد ب�ا بهره گیری 
از اس�تراتژی های مختلفی نظیر بهبود ارزش برند ، رشد پایدار 
و ارج نهادن به مش�تری، جایگاه این برند را در بازار داخلی بیش 
از پیش بهبود بخش�یده و با  ارائ�ه محصوالت با کیفیت و به روز 
در س�طح دنیا، کیاموتورز را به یکی از برترین برندهای خودروی 

وارداتی  در ایران تبدیل  نماید.

عبور از مرز 10 میلیون  دستگاه !
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چگونگی تحلیل  میزان 
سود آوری مشتریان

 مطلبی که در زیر می خوانید بخشی از کتاب
 Converting Customer Value from Retention to Profit 

 نوشته پروفسور جان مورفی است.

بیشتر شرکت ها و موسسات، 
مورد  دوستانه  طور  به  اگر 
این  بر  بگیرند،  قرار  سوال 
که  گذارند  می  صحه  نکته 
غیر  مشتریان  برخی  دارای 
چندی  هستند.  نیز  سودآور 
شرکت  اجالسی  در  پیش 
مدیر   30 بین  از  که  داشتم 
آنها  از  یکی  تنها  اجرایی، 
مشتریان  که  گفت  من  به 
او  اما  ندارد.  سودآور  غیر 
مفهوم  با  آشنایی  از  بعد  نیز 
مشتری«  سودآوری  »تحلیل 
مدیر   29 جمع  به   )CPA(

دیگر پیوست

جدا از صنعت خدمات مالی، بررس��ی روش های چگونگی 
افزایش س��ودمندی مش��تریان و همچنین پتانسیل های 
موجود در این زمینه، خیلی کم مورد بررسی قرار گرفته اند.  
تحقیق��ات مدرن حس��ابداری هم نیازی ب��ه این اطالعات 
 CRM ندارند و نیز بیش��تر محقق��ان دانش بازاریاب��ی و
)مدیریت ارتباط با مشتری( اطالع دقیقی در مورد چگونگی 
به دس��ت آوردن این اطالعات و اس��تفاده از آنها ندارند. اما 
پروفس��ور مورفی در کتاب جدید خود ب��ه تفصیل به این 
موضوع پرداخته است. وی همچنین در مصاحبه ای به طور 
خالصه مباحث مرتبط با این موضوع را تشریح کرده است. 

این مباحث عبارتند از  :
- سودمندی مشتریان چیست؟ 

- اجرای آن چه ارزشی دارد؟
- حاوی چه موضوعاتی است؟

- موانع و مشکالت پیش روی اجرای آن
- ابزارهای مورد نیاز

- با نتایج حاصل از آن چه باید کرد؟
بیشتر ش��رکت ها و موسس��ات، اگر به طور دوستانه مورد 
س��وال قرار بگیرند، بر این نکته صحه می گذارند که دارای 
برخی مش��تریان غیر سودآور نیز هستند. چندی پیش در 
اجالس��ی شرکت داش��تم که از بین 30 مدیر اجرایی، تنها 
یکی از آنها به من گفت که مشتریان غیر سودآور ندارد. اما 
او نیز بعد از آشنایی با مفهوم »تحلیل سودآوری مشتری« 

)CPA( به جمع 29 مدیر دیگر پیوست.
 سوال اولی که به ذهن می رسد این است که آیا واقعا 

تمام مشتریان سودآور هستند؟

 CPA اهمیت اس��ت که اگر در یک ش��رکت ، برای انجام
اجماع کلی و هماهنگی بین بخش��ی وجود نداشته باشد، 

نمی توان کاری از پیش برد. 
1- اولین قدم در متد CPA ایجاد یک مدل ساده از میزان 
درآمد ناشی از یک مشتری از یک سو، و از سوی دیگر کل 

درآمد، باالسری و هزینه های شرکت است.
2- هزینه های مس��تقیم کاال و خدمات را از هر مش��تری 
کم می کنیم تا به یک رقم س��ود خالص برای هر مشتری 

دست پیدا کنیم.
3- باید بتوانیم سایر هزینه های ناشی از یک مشتری نظیر 

هزینه های تبلیغات و ... را نیز محاسبه کنیم. 
4- مشتریان را بر اساس میزان سودآوری خالصشان دسته 
بندی کرده و بر روی یک نمودار رسم کنید. به این ترتیب 
می توان به راحتی دیدی کلی در مورد مش��تریان داشت و 
می توان مشتریانی را که برای ادامه فعالیت شرکت ، حیاتی 

هستند، تعیین نمود.
5- پیش از تصمیم گیری در مورد مش��تریان غیر سودآور، 
حتما از حفظ سایر مشتریان با ارزش خود مطمئن شوید. 

6- س��عی کنی��د دالی��ل اصل��ی غی��ر س��ودآور بودن 
برخ��ی مش��تریان را پی��دا کنی��د و راه های��ی ب��رای 
برطرف س��اختن ای��ن مش��کل بیابید و ت��ا زمانی که 
دالی��ل واقع��ی را پیدا نک��رده اید، آن مش��تریان را از 
خ��ود نرانی��د. این موض��وع را نیز فرام��وش نکنید که 
در م��ورد یک مش��تری تنه��ا نباید با توجه به س��ابقه 
 کاره��ای قبل��ی با او قض��اوت کرد و آین��ده را نیز باید

 در نظر داشت.

تمام شرکت ها نمی توانند مشتریان خود را انتخاب کنند 
و از سوی دیگر این مشتریان هستند که از بین شرکت ها 
یکی را انتخاب می کنند. در یکی ازکارگاه های برگزار شده 
در هم��ان کنفرانس، یکی از مدیران به من گفت که دلیل 
کاهش سودآوری مشتریان ش��رکت ما، عدم ثبات قوانین 
برگزاری مناقصات توس��ط ما بوده است نه به خاطر اشتباه 

مشتریان!
پروفسور مورفی دالیل متفاوتی را برای غیر سودآور 

بودن مشتریان بیان کرده است 
- فشار بیش از حد روی کارمندان بخش فروش برای بستن 
قرارداده��ا و دادن تخفیف های زیاد ب��رای افزایش میزان 

فروش در یک دوره مشخص
- اشتباهات قیمت گذاری به دلیل فرضیات نادرست زمانی
- اس��تفاده از ی��ک روش ثابت برای برخورد با مش��تریان 

متفاوت که می تواند نوعی افراط و تفریط به وجود بیاورد.
- خ��وش بینی بیش از حد نس��بت به برخی مش��تریان که 
س��ودآوری پایینی برای شرکت دارند و داشتن انتظار بیجا در 
مورد جبران این سودآوری پایین، در خریدهای بعدی مشتری

- ارتباط بین یک مش��تری با هزینه ها بررس��ی نمی شود 
که این موضوع می تواند منابع ش��رکت را با سرعت زیادی 

ضایع سازد.
 خوب در نهایت چگونه باید از روش CPA بهره برد؟

مدی��ران  تم��ام  ب��ه  همکاران��ش  و  مورف��ی  پروفس��ور 
پیش��نهاد می کنند که پیش از آغاز برنام��ه ریزی باید به 
موضوع س��ودآوری مشتریان توجه جدی کرده و به عنوان 
یک اولویت با آن برخورد کنند. البته بیان این نکته نیز حائز 

پروفسور مورفی سپس در ادامه به این سوال پاسخ می دهد 
که آیا ش��ما از تمام مشتریان خود سود بدست می آورید؟ 
موضوع مهمی که در مورد این س��وال دوم وجود دارد این 
است که در بسیاری از اوقات،سودآور بودن یک مشتری نه 
به خاطر مشکالت مشتری بلکه به خاطر نحوه برخورد با وی 
 CPA اس��ت. این موضوع را می توان در مباحث مرتبط با

مشاهده کرد.
البته بس��یاری از شرکت ها نمی توانند به هیچ کدام از این 
دو سوال جواب بدهند . دلیل این موضوع آن است که این 
ش��رکت ها اغلب با استفاده از روش های سنتی حسابداری 
که شامل بررسی کل میزان فروش و سودآوری کلی است، 
فعالیت می کنند و اطالع دقیقی در مورد تک تک مشتریان 

خود ندارند. 
  در مورد باورهای قدیمی محتاط باشید

 Vilfredo Pareto بس��یاری از مردم هنوز هم به گفت��ه
اعتقاد دارند که گفته بود 80 درصد درآمد یک ش��رکت از 
سوی 20 درصد مشتریان است و به همین نسبت هم میزان 

سود شرکت تعیین می شود. 
اما تحقیقات پروفس��ور مورفی و تیم او در مدرسه بازرگانی 
منچس��تر بر روی تعدادی از ش��رکت ها و موسسات بزرگ 
 نش��ان داد که نظری��ه Pareto ب��ه ندرت مص��داق پیدا

 می کند.  وی متوجه شد که حدود 50 درصد از مشتریان 
یک ش��رکت را مشتریان غیر س��ودآور تشکیل می دهند. 
 مس��ئله دیگری که او متوجه شد آن بود که در بسیاری از
 ش��رکت ها، 20 درصد از مش��تریان تشکیل دهنده 100 
درصد و گاه 200 درصد از سود کلی شرکت هستند. جای 

تعجب نبود که نتای��ج این تحقیق، حتی برای اعضای تیم 
پژوهش نیز بسیار شوک آور بود. 

به ارقام میانگین اعتماد و اکتفا نکنید
روش معمولی این اس��ت ک��ه هزینه ه��ا را در کل درآمد 
پخش کنید ، اما نتایج تحقیق نش��ان داد که هزینه بعضی 
از مشتریان بسیار متغیر بوده و سرعت افزایش هزینه های 
ناش��ی از آنها بیشتر از سرعت فروش به آنها است. در یکی 
از نمونه های بررسی شده درآمد سرانه هر مشتری به طور 
متوسط 22.229 پوند بود . که البته این رقم میانگین اعداد 
مختلفی بود ک��ه بین 210.724 پوند تا 16 پوند نوس��ان 
داشتند! باالسری ها نیز به روش تخصیص درصدی از درآمد 
محاسبه می شوند بنابراین کوچکترین مشتری تنها 8/63 
پوند باالس��ری جذب کرده ب��ود در حالی که هزینه واقعی 
آن مش��تری برای ش��رکت چیزی در حدود 12 هزار پوند 

بوده است.
مسائل مرتبط با سودآوری مشتری

CPA با توجه به مسائل گفته ش��ده، به نظر می رسد که
روش مناسبی برای بررسی س��ودآوری مشتریان است، اما 

پس چرا این روش فراگیر نشده است؟
پروفس�ور مورفی دالی�ل زیر را در این ب�اره بیان کرده 

است: 
- کمب��ود مه��ارت : یکی از چال��ش های مرتب��ط با متد 
CPA نی��از به داش��تن مجموع��ه ای از مهارت ها اس��ت. 
 این در حالیس��ت که  تعداد کمی از مدیران اجرایی به این 

مهارت ها دسترسی دارند.
- بدس��ت آوردن اطالعات دقیق از مش��تریان کار بس��یار 

سختی است و همواره در مورد نتایج اما و اگر وجود دارد
- محاسبه دقیق هزینه های تحمیلی از سوی یک مشتری 
به ش��رکت کاری گروهی اس��ت و به همکاری بخش های 
مختلف یک ش��رکت نیاز دارد که معموال این هماهنگی و 

همکاری به وجود نمی آید. 
- نبود یک روش مدون و خاص و شبهه در نتایج

- موض��وع دیگر آن اس��ت که متد CPA تنها بر اس��اس 
اطالع��ات قدیمی یک مش��تری به قض��اوت در مورد آن 

می پردازد و در مورد آینده حرفی به میان نمی آورد.
- در بعضی موارد که ارقام دقیق در دسترسی نیست، در این 

روش از آمار تقریبی استفاده می شود.
- حتی اگر به کمک این روش تصویری کلی از س��ودآوری 
مشتریان ترسیم شود، باز هم در مورد چگونگی بهره برداری 

از نتایج به دست آمده ایده دقیقی وجود ندارد؟ 
آیا ارزش این همه تالش را دارد ؟

پروفس��ور مورفی معتقد است وقتی س��ازمان ها و شرکت 
ها بتوانند به وس��یله روش CPA به ط��ور دقیق از میزان 
س��ودآوری هر یک از مش��تریان خود مطلع ش��وند، آنگاه 
می توانند در مورد چگونگی توسعه ترکیب مشتریان خود 

تصمیم گیری کنند.
این روش چه چیزی را نشان می دهد؟

هدف اولیه روش CPA فهمیدن این موضوع است که کدام 
مشتریان برای شرکت سودآورتر هستند و باید برای حفظ و 
افزایش تعداد آنها تالش نمود. در غیر این صورت موسسات 
هزینه های زی��ادی برای جذب مش��تریانی می کنند که 

ممکن است هیچ وقت هم برایشان سودآور نباشند. 

گردآوری و ترجمه :  احمد کریمي- سرگروه فروش

Converting Customer Value from Retention to Profit : منبع

نمودار نهنگی !
نم��ودار نهنگی بهتری��ن نمونه ب��رای نش��ان دادن میزان 
س��ودآوری نس��بی و کل��ی هر یک از مش��تریان اس��ت. با 
دسته بندی مش��تریان از پرسودترین تا کمترین، می توان 
مش��تریان مهم شرکت را معین کرد. باید این موضوع را نیز 
در نظر گرفت که اگر این مشتریان نباشند، چه بالیی بر سر 
شرکت می آید؟ چه کسی مسئول پشتیبانی از این مشتریان 

است؟ بس��یاری از ش��رکت ها فکر می کنند که خریداران 
بزرگ ، سودآورترین مشتریان هستند اما این موضوع همواره 
صادق نیس��ت. منحنی نهنگی به مدیران شرکت این دید را 
م��ی دهد که نبود هر کدام از مش��تریان چقدر می تواند بر 
وضعیت ش��رکت تاثیر بگذارد و ش��رکت چقدر در برابر آنها 

آسیب پذیر است؟
با نتایج حاصله چه می توان کرد؟

پروفسور مورفی توصیه می کند که به نتایج ساده حاصل از 
این روش بس��نده نکنند. برخی مدیران ممکن است خیلی 
سریع بخواهند تا مش��تریان با سودآوری پایین را از لیست 
مش��تریان خود حذف کنند در حالی ک��ه باید به این نکته 
توجه داش��ت که دالیل متفاوتی برای حف��ظ برخی از این 

مشتریان وجود دارد :
- مشتری خاصی که در یک منطقه استراتژیک و مهم برای 

شرکت حضور دارد.
- ی��ک مش��تری خ��اص که ب��ه ط��ور مش��ترک در حال 
سرمایه گذاری بر روی ایجاد محصوالت و یا خدمات جدیدی 
با آن هس��تید ، می تواند در آینده سودآوری مناسبی برای 

شرکت به همراه داشته باشند. 
- شاید عدم سودآوری یک مشتری به خاطر اشتباه شماست 

و نه مشتری!

- این مشتری، مشتری جدیدی است و در آینده با خریدهای 
بیشتر سودآوری بیشتری به همراه دارد.

CPA یک روش است و هیچ وقت کامل نیست
CPA روش��ی است که به ش��رکت ها برای شناخت میزان 
سودآوری مشتریانشان کمک می کند. برای انجام این روش 
نیاز به همکاری درون س��ازمانی و حمایت مدیریت شرکت 
اس��ت تا بت��وان در نهایت از آن بهره ب��رداری نمود. ولی در 

نهایت باید گفت، CPA یک روش است و نواقصی نیز دارد. 
اما بدون بهره گیری از آن نیز ، ش��رکت ممکن اس��ت اقدام 
به جذب مش��تریانی بکند که واقعا سودی برای مجموعه به 
همراه ندارند.  این روش به ش��ما راه های سودآوری بیشتر 
مجموعه را نشان می دهد و این که برای جذب کدام یک از 
مش��تریان باید تالش بیشتری نمود و کدام مشتریان را باید 

همواره راضی نگه داشت.  
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 در جری��ان  زندگي  خویش  که  بخش��ي  از آن  در س��ازمان ها، 
محیط هاي  خانوادگي  و یا در کنار دوس��تان  سپري  مي شود، 
گاهي  نیازمند برگزاري  جلسات  براي  اتخاذ تصمیمات  جدید 
هس��تیم . اگرچه  گهگاه  در تصور مردم ، برگزاري  جلس��ات  به  
عنوان  یک  عمل  غیرکارا مطرح  مي شود اما بهره گیري  درست  و 
اصولي  از آن  مي تواند بسیار اثر بخش  باشد. به  همین  علت  هر 
نشستي  در خانواده  و یا با دوستان  و یا در محل  کار و نظیر اینها 
مي تواند زمینه اي  براي  شروع  یک  تصمیم  گیري  ارزشمند باشد.

ادوارد دي بونو پدر تفکر خالق  در کتاب  »ش��ش  کاله  تفکر« 
یک  روش  خالقانه  ارایه  مي کند و از طریق  آن  مي کوشد نشست  
افراد به  دور یکدیگر را به  اقدامي  ثمربخش  و کارا تبدیل  کند. 
» دي بونو « س��عي  مي کند به  کس��اني  که  به  دور هم  جمع  
مي ش��وند، بیاموزد که  به  تفکر خود نظم  دهند و آنگاه  در این  
میان ، به  راههاي  خالقانه  بیاندیشند و با یک  هماهنگي  مدبرانه  
نتایج  را طبقه بندي  و اولویت بندي  کرده  و در تصمیم گیري ها 

از آن  استفاده  کنند.
وي به انواع متفاوتي از فکر کردن به وسیله مقایسه هر کدام با 
به سر گذاشتن یک کاله با رنگ به خصوص اشاره مي کند ، او 
امیدوار است که با انجام دادن این کار ، کودکان و بزرگساالن را 
قادر سازد تا تشخیص دهند که در باره انواع طرز تفکرشان در 
رابطه با موارد مختلف ، که ممکن است یک بحث ، یا تصمیم 
گیري در باره یک مش��کل و یا پیدا کردن یک راه حلي براي 
آن باشد ،  قدرت انتخاب داشته باشند . وي همچنین آرزو مند 
است تا دیگران را به دوري از گیر افتادن در یک نوع طرز تفکر 
تشویق کرده ، و در نتیجه تنها در رابطه با یک نوع احتماالت 

امکان پذیر و یا نقطه نظرات مشخص، صحبت نکنند .  
 ای��ده ای��ن اس��ت ک��ه وقت��ي ی��ک کاله چن��د منظ��وره 
فق��ط به عن��وان پوش��ش ی��ک نف��ر اس��تفاده مي ش��ود 
) یا توس��ط آن نگهداري مي شود ( ممکن است جواب دهد و 
تنها یک راه حل ایجاد کند و همان یک راه حلي که آن کاله 

ایجاد مي کند ، مورد استفاده قرار گیرد .
زمان��ي که این روند در کالس درس اس��تفاده مي ش��ود این 
استراتژي اغلب به صورتي معرفي مي شود که هر مرتبه یک 
کاله ، شاید با حفظ ترتیب باال ، و به صورتي که نام هر کاله بر 
روي تکه کاغذ هاي مشابه نوشته شود ، به دانش آموزان معرفي 

مي شود ) اگر چه در صورتي که کلکسیون شما از تنوع باالیي 
بر خوردار باشد ممکن است ترجیح بدهید در خانه از کاله هاي 

واقعي استفاده نمایید( .
والدین ممکن است دریابند که استفاده کردن بچه ها از کاله 
قرم��ز کمک مي کند تا احساساتش��ان را بیان کنند – همان 
اندازه ممکن اس��ت براي والدین نیز صادق باش��د –  در این 
بین استفاده از تمام شش کاله ممکن است راهي مفید جهت 
آموزش کودکان باشد تا به طور عمومي بتوانند نسبت به حل 

مشکالتشان بهتر اقدام نمایند . 
تکنیک شش کاله فکری ادوارد دی بونو به طور خالصه 
دکتر ادوارد دي بونو » تکنیک ش��ش کاله فکري « را در اوایل 
س��ال 1980 ابداع کرد . این تکنیک هم در س��طح مدرسه و 

مدیریت و هم درسطح تجاري استفاده مي شود. 
 به عنوان یک ابزار تدریس ، از این روش به عنوان چهار چوبي 
براي فکر کردن اس��تفاده مي ش��ود و روش مذکور مي تواند 
چندین تفکر هم راس��تا را با هم ترکیب کند . این روش  در 
کالس درس به وسیله معلم ها در یک سطح مجازي استفاده 
مي شود . بعضي معلم ها ممکن است یک توضیح از شش کاله 
را نمایش دهند و از آن ها بر اساس میزان بازدهي که از تدریس 

آنها بدست م���ي آورند ، اس���تفاده کنند . 
 ی��ک مثال از این، مي تواند زماني باش��د که یک دانش آموز 
بخواهد یک ماش��ین را بر اس��اس تاکید معلمش بر روي این 
موضوع که شاید ابتدا نیاز به تفکر کاله سبز ) خالقیت ( بوده 
و  به دنبال آن به س��ایر  تکنیک هاي کاله  تفکر، نیاز باش��د 

طراحي کند .
شش عدد از این کاله هاي مجازي وجود دارد و دانش آموزان 
هر یک از این کاله ها را براي نش��ان دادن نوع تفکري که به 

کار مي برند به سر گذاشته و  از سر بر مي دارند . 

با اسـتفاده از شش كاله فكري
به تفكر خالق برسیم 

» تكنيك شش كاله فكري » و نوع  تفكري كه ايجاد كرده است ، به شرح ذيل مي باشد 
چه احساسي در مورد يك ايده داري؟  احساسات كاله قرمز
 چه چيزي براي يك ايده خوب است ؟مثبت كاله زرد 
 چه چيزي براي يك ايده بد است؟منفي كاله سياه 
 چگونه ممكن است ايده تغيير كند؟  خالقيت كاله سبز 
 اطالعات بيشتري نياز است ؟حقايق كاله سفيد 
 اكنون به چه نوع طرز تفكري نياز داريم؟  تفكر كاله آبي 

ادوارد دي بونو پدر تفکر خالق  
تفکر«  کاله   »شش   کتاب   در 
یک  روش  خالقانه  ارایه  مي کند 
مي کوشد  آن   طریق   از  و 
نشست  افراد به  دور یکدیگر 
را به  اقدامي  ثمربخش  و کارا 
تبدیل  کند. » دي بونو « سعي  
به  دور  به  کساني  که   مي کند 
مي شوند،بیاموزد  جمع   هم  
که  به  تفکر خود نظم  دهند و 
آنگاه  در این  میان ، به  راههاي  
یک   با  و  بیاندیشند  خالقانه  
را  نتایج   مدبرانه   هماهنگي  
اولویت بندي   و  طبقه بندي  
از  و در تصمیم گیري ها  کرده  

آن  استفاده  کنند

گردآوري و ترجمه :  امیر جمشیدي- سرگروه فروش
www.teachers.ash.org.au  : کاله قرمزمنبع

طیف احساسات تحت کاله قرمز از رده هیجانات تا 
بصیرت گسترده است . نیازي به توجیح احساسات 

نیست . این مهم است که درست همین االن در 
مورد این مسئله چه احساسي دارم ؟

عواط�ف : هیجان��ات معمول��ي همچ��ون لذت ، 
عصبانیت ،ترس یا تاس��ف . تحت چنین هیجانات 
نیرومندي ، ادراک ما تنها چیزي  که این هیجانات را 
تحت پوشش قرار مي دهد را انتخاب مي کند . مثال 

یک فرد عصباني ، دالیلي براي عصبانیت مي بیند .
احساس�ات : رده اي گس��ترده ت��ر از هیجانات را 
پوشش مي دهدکه نا آرامي ، اضطراب ، عالقه مندي 

و نامطمئني را شامل مي شود . 
ظن:  در جایي بین بصیرت و احساس��ات قرار دارد . 
قالبي بصورت احساساتي قوي یا تصمیمي به نفع یا 
بر خالف چیزي دارد . بصیرت – بصیرت هم درست 
است و هم غلط. برخي معتقدند بصیرت در حقیقیت 
منطقي اس��ت اما، ما هوشمندانه از این فرآیند آگاه 
نیستیم .  ارزش کاله قرمز در این است که هیجانات ، 
احساسات ، ظن ها و بصیرت ها را به عنوان بخشي 
قابل اطمینان از تفکر دانس��ته و باعث مي شود آنها 

همانگونه که هستند بروز کنند . 

 کاله زرد
  تخمین ارزش

 استخراج سودها
 مفید ساختن چیزي 

 م��وارد اس��تفاده کاله زرد به چهار بخش تقس��یم 
مي شود :

نقاط مثبت، س��ود ها، دالیل مفید بودن یک ایده، 
احتماالت

مواردی که درهنگام به س��ر داشتن کاله زرد مورد 
نیاز است :

نقاط مثبت چیست ؟ سودها در چیست ؟

 کاله سفید 
اطالعات

سوالها
چه اطالعاتي نیاز داریم ؟

حقایق چیست ؟
چه اطالعاتي نیاز داریم که بدست آوریم ؟

با به سر گذاشتن کاله سفید، دانش آموزان مي توانند 
پژوهش��گر بودن را تجس��م کرده و نقشه اي خلق 

کنند .
یادداش��ت برداري از تمامي اطالعات رسمي یا غیر 
رس��مي که در دسترس اس��ت نقطه ي خوبي براي 

شروع است .
چه اطالعاتی داریم ؟ جواب این سوال یک پرسشنامه 

بوجود خواهد آورد .
اطالعات رس�مي : ممکن است گزارشات ، آمار و 

حقایق را  در بر داشته باشد .
اطالعات غیر رس�مي : معموال حاصل تجربیات 

شخصي است .
تشریح احساساتمان نوعي تفکربا کاله قرمز است اما 
گزارش دادن اینکه دیگران چه احس��اس مي کنند 
نوعي تفکر با کاله سفید است . تفکر با کاله سفید 

سواالت زیر را بوجود مي آورد :
در مورد چه چیزي است ؟

چه چیز از بیشترین اهمیت برخوردار است؟
چقدر این موضوع موجودیت دارد ؟

 کاله سیاه 
 قضاوت

نقاط  منفي
چه اتفاقي براي این افتاده اس��ت ؟ درست است ؟ کار 

مي کند ؟
ضعفش در چیست ؟ چه اتفاقي برایش افتاده ؟

چک کردن کلمات و بررسي کردن، در توضیح موارد 
استفاده کاله سیاه مهم اند . این یک نوع تفکر انتقادي 

است .
مهم ترین موارد استفاده کاله سیاه به شرح ذیل است :

بررسي شواهد: چه شواهدي این آمار را تحت پوشش 
قرار مي دهد ؟

بررسي منطق : موجودیت بحث منطقي .
بررسي امکان پذیري:  آیا واقعي است ؟ کار مي کند ؟
بررسي تاثیر و نتایج : روي چه کسي تاثیر مي گذارد  ؟
بررسي مناسب :در شرایط ساده؛ همه چیز مناسب 

است ؟
بررسي ضعف ها:  آیا قابل پشتیباني هست ؟

کاله سبز
خالقیت ، ایده هاي مختلف و ایده هاي جدید .

پیش�نهادات و توصیه ها : راههاي قابل استفاده 
از این چیس��ت ؟ چه راههاي دیگري براي حل این 

مشکل وجود دارد ؟
خلق ای�ده هاي واکنش پذیر : اس��تفاده از ایده 
بدس��ت آمده به عنوان نقطه ش��روعي براي تفکر و 

انفجار خالقیت . 
خل�ق ایده ه�اي ش�روع کننده : کاله س��فید 
اطالعات را جمع مي کند ،  کاله سبز معموال چندین 

ایده شروع کننده به جاي مي گذارد .
خلق ایده هاي بیشتر و بهتر :جستجوي گزینه ها 

به ایده هاي موجود کمک مي کند .
خلق ایده هاي جدید :خلق کامل یک ایده جدید 

براي اولین بار
کاله س��بز مي تواند زماني ک��ه ما نیاز به انجام یک 
عمل ، پیش بیني عواق��ب و طراحي چیزي جدید 
جه��ت رفع نی��ازي داریم به ما کم��ک کند .ایجاد 
فرضیه ، س��وداگري و تفکر چند جانبي ، س��ه ابزار 

تفکر کاله سبز اند .

کاله آبی
سازماندهي تفکر

فکر کردن درباره تفکر) سازماندهي تفکر ( 
تا کنون چه انجام داده ایم ؟بعد از این چه باید انجام 

دهیم ؟
مشخص کردن مقصد و هدف : درباره  چه چیز 
فکر مي کنیم ؟ س��عي مي کنیم چ��ه کاري انجام 

دهیم ؟
ایجاد یک برنامه و یا لیست تفکر:  تنظیم مراحل 

و یا استراتژي تفکر .
ایجاد مش�اهدات و نظ�رات :  نظر دهي درمورد 

فرایندهاي تفکرمان .
تصمیم گیري برای گام های بعدی  : این مرحله 
ممکن است تغییر به کالهي دیگر را نیز در بر داشته 
باش��د . دست کشیدن از تفکر و استراحت کوتاهي 

کردن .
مشخص کردن عواقب و خالصه کردن آنها: به 
چه تصمیمي رسیده ایم ؟ کل عواقب ، راه حل ها  ، 
نتایج ، انتخاب ها یا تصمیم ها ، یا برنامه هاي دیگر  .



پیک اطلس   شماره یازدهم، خرداد 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

7 6

گرد آوري :  مریم دیني – سرپرست بخش گارانتي

با توجه به اهمیت و حساسیت استفاده از انواع روغن 
موتور در خودروهاي کیا موتورز ، شرکت اطلس خودرو 
اقدام به بررسي درخواست هاي مختلف از شرکت هاي 
تولیدکننده روانکاره�ا و روغن موتور خودرو نموده 

است . 
 در این راس�تا عالوه بر اهمی�ت تطابق روغن موتور 
مورد نظر با مشخصات فني مورد تایید ، نحوه تولید 
)Additives محصول ) روغن پایه و افزودنیها یا همان
که از جمله فاکتورهاي ش�ایان توجه مي باشند، نیز 

مدنظر شرکت اطلس خودرو بوده است .
لذا پس از ارزیابي هاي صورت گرفته ،شرکت به توتال 
با توجه به کیفیت محص�ول ، نحوه تامین و ضمانت 
محصول ارائه شده به عنوان شرکت همکار، درمبحث 
تامین روغن موتور خودروهاي شرکت اطلس خودرو 

برگزیده شده است .
 ش�رکت اطلس خ�ودرو در س�ال 1388 ق�رار داد 
همکاري مشترك با ش�رکت به توتال منعقد نموده 
است . بر اساس قرار داد مزبور شرکت به توتال متعهد 
به تامین روغن موتور خودروهاي کیا طبق مشخصات 
فني تایید شده و تضمین کیفیت محصول مي باشد 
و موظف اس�ت درط�ول اجراي ق�رارداد روغن هاي 
مذکور راباکیفیت ثابت )تأییدش�ده توسط طرفین( 
وبسته بندي شرکت به توتال که جزوالینفک قرارداد 
مي باشد به فروش عاملین مجاز شرکت اطلس خودرو 
برساند . بدیهي است در صورت تنزل کیفیت از لحاظ 
محتوي وبس�ته بندي ، ش�رکت به توتال موظف به 
جمع آوري کلیه محص�والت فوق از بازارهاي توزیع 
مي باش�دو در صورت تشخیص بروز خسارت ناشي 
از روغن موتور تامین شده ، پس از تایید کارشناسان 

فني طرفین ،موظف به جبران خسارت مي باشد .
قابل توجه مي باش�د ، ش�رکت ه�ای تولید کننده 
روانکار که دارای پاالیشگاه بوده و روغن پایه مصرفی 
را خودش�ان تولی�د می کنن�د ، فقط ش�رکت های 
نفت پارس، بهران، ایرانول و س�پاهان بوده و س�ایر 
ش�رکت ها با خرید روغن پایه و ادتیو اقدام به تولید 
می نمایند که ممکن اس�ت بدلیل استفاده از روغن 
پای�ه های متفاوت، ثبات کیفی ش�رکت های تولید 

کننده روغن پایه را نداشته باشند. 
شرکت نفت بهران )سهامی عام( با نزدیک به نیم قرن 
تجربه در صنعت روغن سازی کشور، دارای پاالیشگاه 
تولی�د روغ�ن پایه ب�ا کیفی�ت ب�وده و دارای مقام 
اول در تولی�د و ف�روش انواع روغنه�ای صنعتی و 
موت�ور در بازار داخلی ایران می باش�د. ش�رکت به 
توتال )سهامی خاص( در سال 1381 بر اساس قرارداد 
همکاریهای مش�ترك بین ش�رکت توتال فرانسه و 
ش�رکت نفت بهران به ص�ورت 50 درصد 50 درصد 
برای تولید، بازاریابی و عرضه انواع محصوالت روغنی 

با برند شرکت توتال در ایران تاسیس شد.

 دربـــــاره 
روغن موتور

دانستنیهایی درباره روغن موتور
 وظایف اصلی روغن موتور 

 روان سازی قسمتهای متحرک موتور ، به حداقل رساندن 
اصطکاک و فرس��ایش ، کمک ب��ه کاهش حرارت ، ذرات 

معلق و رسوبات لجنی حاصل از احتراق می باشد . 
ب��ه دلیل اینکه روغن موت��ور باید این چند کار پیچیده را 
به طور همزمان انجام دهد ، یک فرموالس��یون شیمیایی 
پیچی��ده را می طلبد ، اما ش��ما برای آنک��ه بدانید روغن 
موتور چگونه عمل می کند ، چگونه رده بندی می ش��ود و 
چگونه باید نوع صحیح آن��را برای خودرویتان برگزینید ، 
نیازی نیس��ت شیمیدان و یا یک مهندس شیمی باشید و 
تنها کافی است با انواع مختلف روغن موتور ، رده بندیهای 
آن و عالئم و اختصاراتی که برای آن اس��تفاده می ش��ود ، 

آشنا شوید . 
  انواع روغنها 

در حال حاض�ر روغن موتورهای خ�ودرو به 3 نوع 
کلی تقسیم می شوند : 

الف : مینرال )ارگانیک( 
ب : سنتتیک 

ج : نیمه سنتتیک 
 الف - مینرال 

همان روغنی اس��ت که بر پایه نفت خام ساخته می شود 
و سالهاس��ت در خودروها بکار برده ش��ده و همه ما با آن 

آشنایی داریم . 
 ب - سنتتیک 

روغنی اس��ت که از ترکیبات ش��یمیایی یا پولیمراسیون 
هیدروکربنها )Olefins ( و نه با تصفیه نفت خام ، تولید 
می ش��ود. این نوع روغن ، اولی��ن بار برای موتورهای جت 
بکار گرفته شد. روغنهای س��نتتیک انواع مختلف با مواد 
تش��کیل دهنده متفاوتی دارند که این امر آنها را از لحاظ 
کیفی��ت و نوع مص��رف نیز با یکدیگر متمایز می س��ازد . 
از بی��ن صدها نوع روغن س��نتتیک با فرموالس��یون های 
مختل��ف که هر یک نیز محاس��ن و معایبی دارند ، نوعی 
 ) PAO ( یا به اختصار Polyalphaolefins که بر پایه
ساخته می شود و مقادیر کمی هم Ester در خود دارد ، 

دارای کارآیی و مقبولیت بیشتری است . 
 از مزیت ه�ای اکث�ر روغن های س�نتتیک می توان 

موارد زیر را ذکر کرد:
1- کاهش مصرف روغن بدلیل عمر بیشتر آن 

2- غیر خورنده و غیر سمی بودن 
3- تبخیر شوندگی پایین 

4- دمای سوختن باال 
5- مقاومت باال در برابر اکسیداسیون 

6- دارا بودن شاخص ویس��کوزیته باال به صورت طبیعی 
) عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما ( 

7- کاهش مصرف سوخت تا 4/2 درصد 
8- نقطه روان شدن پایین 

9- قابلیت استفاده از روغنهای با گستره ویسکوزیته زیاد 
بدون نگرانی از شکس��ت پلیمرها ) در ادامه توضیح داده 

خواهد شد ( 
عی��ب این نوع روغنها نیز ، قیمت باالی آنها و عدم تطابق 

کامل با موتورهای با تکنولوژی قدیمی است . 
 ج - نیمه سنتتیک 

مخلوطی اس��ت از روغن س��نتتیک و مینرال ) ارگانیک(. 
این نوع روغن کیفیت روغنهای س��نتتیک را ندارد اما در 

ش��رایط س��خت ،نظیر دماهای باال و یا بار زیاد، عملکرد 
بهت��ری نس��بت به نوع مین��رال دارا بوده و بیش��تر برای 
وانت ها و SUV ها مصرف می شود و قیمت آن نیز کمی 

بیشتر از مینرال ها است .
در خودروهای��ی که اس��تفاده از روغن مش��خصي در آنها 
توصیه ش��ده است، حتماً از همان نوع استفاده کنید و در 
صورتی که بنا به قرارداد ش��رکت تولید کننده با ش��رکت 
خاص��ی، فقط نام روغن مربوطه در دفترچه راهنما ذکر و 
از توضیح بیشتر در مورد آن خودداری شده و روی ظرف 
هم اس��می از نوع مواد تش��کیل دهنده برده نشده است، 

فقط از همان نوع روغن استفاده کنید. 
  ویسکوزیته روغن  ها  

ویس��کوزیته ی��ا »گرانروی، یک��ی از مختص��ات فیزیکی 
س��یاالت اس��ت که ب��ه مقاوم��ت آنه��ا در براب��ر جریان 

یافتن بس��تگی دارد. به طور مثال آب دارای ویس��کوزیته 
پایین و عس��ل دارای ویسکوزیته باال اس��ت. ویسکوزیته 
مایع��ات، تابعی از دما اس��ت. به این معنا ک��ه با افزایش 
دما، ویسکوزیته کم می شود و با کاهش دما، ویسکوزیته 
افزایش می یابد. ویسکوزیته در مورد روغن به طور عامیانه 
با نام وزن نیز شناخته می شود. روغن  ها با ویسکوزیته  های 
مختلف برای شرایط آب و هوایی گوناگون تولید می شوند. 
اس��تفاده از روغن با ویسکوزیته باال در زمستان، روانکاری 
موتور را تا زمان گرم ش��دن ب��ه تأخیر می اندازد و در این 
مدت روغن به تمامی قس��مت های موتور نخواهد رس��ید.

همچنی��ن اس��تفاده از روغ��ن ب��ا ویس��کوزیته پایین در 
تابستان باعث سایش قطعات موتور می شود. پس انتخاب 
ویسکوزیته مناس��ب برای روغن موتور یک خودرو، کاماًل 
تابع ش��رایط آب و هوایی است. البته به تازگی روغن  های 
چهارفصل )  Multi  Grade ( یا همان چند ویس��کوزیته، 
نیاز به تغییر روغن با توجه به فصل یا شرایط آب و هوایی 

را تا حدودی برطرف کرده  اند.
انجمن مهندسین خودرو ) SAE ( برای راحتی کار، میزان 
ویس��کوزیته روغن ها را با اعدادی طبقه  بندی کرده است 
ک��ه این طبق��ه  بندی برای روغن موت��ور بین صفر تا 60 
اس��ت. روغن های تابس��تانی که در دماهای باال از غلظت 
کافی برخوردار هستند، اعداد ویسکوزیته ای در حد 30 تا 
60 دارند؛ یعنی هر چه هوا گرم تر باش��د، باید از روغن با 

عدد ویسکوزیته باالتر استفاده شود.
روغ��ن موتور های زمس��تانی ک��ه در دماه��ای پایین به 
راحت��ی جری��ان می یابند، اع��داد ویس��کوزیته ای مابین 
صفر ت��ا 25 دارند، یعنی هرچه هوا س��ردتر باش��د، باید 
از روغن با عدد ویس��کوزیته پایین تر اس��تفاده شود. برای 
تش��خیص راحت  تر، پس از عدد ویس��کوزیته روغن های 
  Winter  درج می ش��ود که مخفف  W زمس��تانی حرف
اس��ت. همچنی��ن ب��ه دلی��ل آن ک��ه این طبق��ه  بندی 
  Society of Automotive Engineers  توس��ط
ابداع ش��ده است، همیش��ه قبل از درج عدد ویسکوزیته، 
مخف��ف نام ای��ن انجمن ) SAE ( نیز نوش��ته می ش��ود. 
روغن هایی که فقط دارای یک ویس��کوزیته  هستند، تک 
ویسکوزیته نام دارند اما روغن  هایی که در سال های اخیر 
با کمک علم شیمی و با افزودن پلیمر به روغن پایه تولید 
می ش��وند، توانایی داش��تن ویس��کوزیته های مختلف در 
دماهای مختلف را دارند. این موضوع باعث می شود روغن 
در تمامی ش��رایط آب و هوایی از غلظ��ت الزم برخوردار 
باش��د که این نکته عالوه ب��ر افزایش عمر موتور، تا حدی 
باعث کاهش مصرف س��وخت نیز خواهد ش��د. از این رو 
روغن های تک ویسکوزیته کم کم از رده خارج می شوند و 
تنها کاربرد آنها در خودروهای سواری مخصوص مسابقات 

سرعت  است که  Heater  یا گرم کن روغن دارند.  
کد  SAE  در روغن  های چهار فصل دو جزیی اس��ت، عدد 
اول همراه حرف  W  مربوط به پایین  ترین ویس��کوزیته و 
عدد دوم باالترین ویس��کوزیته روغن است. همان طور که 
گفته ش��د، روغن های چند ویسکوزیته به واسطه افزودن 

پلیمر به روغن ساخته می شوند.
ای��ن پلیمرها به روغن اجازه می دهند در دماهای مختلف 
ویس��کوزیته  های مختلفی داش��ته باش��د. در هوای سرد 
پلیمره��ا در خود جم��ع و باعث جری��ان یافتن راحت تر 
روغن می ش��وند و در گرما ش��روع به باز شدن به صورت 
زنجیره  های بلند می کنند و روغن غلیظ می ش��ود اما این 
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سنتتیک  های  روغن  اکثر  های  مزیت  از   
می توان موارد زیر را ذکر کرد :

بدلیل عمر بیشتر  1- کاهش مصرف روغن 
روغن 

2- غیر خورنده و غیر سمی بودن 
3- تبخیر شوندگی پایین 

4- دمای سوختن باال 
5- مقاومت در برابر اکسیداسیون باال 

6- دارا بودن شاخص ویسکوزیته باال به صورت 
طبیعی) عکس العمل سریع در مقابل تغییرات دما ( 

7- کاهش مصرف سوخت تا 4/2 درصد 
8- نقطه روان شدن پایین 

گستره  با  روغنهای  از  استفاده  قابلیت   -9
شکست  از  نگرانی  بدون  زیاد  ویسکوزیته 

پلیمرها 
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اطلس خودرو به عنوان نماینده رسمی کیاموتورز، با رویکرد 
حمایت از رش��د دانش و تخصص در کشور و برقراري ارتباط 
مستقیم با اقشار مختلف جامعه همیشه حضور موثر و پر رنگی 
در همایش ها و نشست های علمي تخصصی داشته است؛ این 
بار هم در » کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه پزشکی« که در 
روزهای 7 تا 9 اردیبهش��ت ماه در مرکز پژوهش های وزارت 

نیرو برگزارشد، شاهد حضور چشمگیر این شرکت بودیم.
 اطلس خودرو با استقرار در سالن اصلی مرکز همایش ضمن 
آشنا نمودن  بازدید کنندگان با محصوالت این شرکت کره ای 
اقدام به معرفی محصوالت خود و نظر س��نجي از پزش��کان 

شرکت کننده نمود.
در این همایش تعداد زیادی از پزشکان و متخصصان سراسر 
کش��ور حضور داش��تند و هر کدام به نوعی ب��ا ابراز عالقه به 
محص��والت کیاموتورز، ب��ه بیان نکات مثبت��ی در مورد این 

شرکت پرداختند.
به طور کلی بیش��تر نظرات بازدید کنندگان از غرفه شرکت 
اطل��س خودرو حول مس��ائلی چون خدمات پ��س از فروش 
مناس��ب، زیبایی محصوالت و آپشن های مناسب بود. برخی 
نیز انتقاداتی داش��تند و معتق��د بودند تنها عیب محصوالت 
کیاموتورز، تغییر مدل های جدید آن در بازه های زمانی کوتاه 
است که این امر باعث می شود تا خودروهای خریداری شده، 
خیل��ی زود از آب و تاب افتاده و به اصطالح دیگر جدیدترین 

خودروی بازار نباشند.
امیر س��وادکوهی دبیر اجرایی این کنگ��ره در دیدار از غرفه 

اطلس خودرو و مصاحبه با خبرنگار »پیک اطلس« با اش��اره 
به شناخته شده بودن برند کیاموتورز در بین افراد جامعه و به 
خصوص قشر پزشکان گفت : » من خودم یک خودرو خارجي 
سوار می شوم اما عالقه زیادی به خودروی جدید شما یعنی 
کیا اسپورتیج دارم و اگر شرایط مناسبی فراهم باشد، حتما به 

خرید یکی از آنها عالقه مند هستم.«
وی همچنین با اشاره به تجربیات سایر همکار و دوستانش در 
مورد خودروهای کیاموتورز افزود : برخی از دوس��تان من که 
از خودروهای کیاموتورز استفاده می کنند نسبت به خدمات 
پس از فروش ارائه شده از سوی شرکت اطلس خودرو بسیار 
اظهار رضایت می کنند و از این مورد به عنوان یکی از نکات 

مثبت خودروهای اطلس خودرو در ایران یاد می کنند.
دکتر فریدی یکی دیگر از متخصصان حاضر در این کنگره با 
اش��اره به مصرف باالی سوخت خودروی فعلی اش و صحبت 

در مورد مش��خصات فنی خ��ودروی کیا س��راتوی جدید با 
مس��ئوالن غرفه اطلس خودرو، اظهار داشت : میزان مصرف 
س��وخت خودروی کیا سراتو نسبت به حجم موتور آن بسیار 
مناس��ب است و حتما سعی می کنم یکی از این خودروها را 

خریداری نمایم.
آقای بنکدارزاده یکی از مس��ئولین غرفه اطلس خودرو نیز با 
اظهار رضایت از استقبال خوب پزشکان از محصوالت کیاموتورز 
در این کنگره گف��ت : اگر بخواهیم برای حضور خود در این 
کنگ��ره 4 دلیل مهم ذکر کنیم این دالیل عبارتند از معرفی 
محصوالت ، جذب مشتریان جدید ،  تحلیل نیاز مشتریان و 
ارزیابی میزان رضایت مش��تریان فعلی از محصوالت . وی با 
تاکی��د بر اهمیت حضور در چنین همایش ها و کنگره هایی 
افزود: تبلیغات چاپی و رسانه ای در جای خود ضروری و مفید 
هستند اما حضور مستقیم در چنین گردهمایی هایی که به 
ما امکان می دهد تا به صورت رو در رو با مردم ارتباط برقرار 
ک��رده و با آنها در مورد مش��خصات محصوالت خود صحبت 
کنیم و سواالت و مسائل آنها را نیز جواب بدهیم، در کنار سایر 
طرحهای شناس��ایی بازار ، باع���ث م����ی شود تا مشتریان 
ارتباط بیشتری با برند کیاموتورز برقرار کرده و آن را به عنوان 

خودروی بعدی خود انتخاب کنند.
گفتنی است مس��ئوالن غرفه اطلس خودرو با ارائه بروشور و 
پوس��تر محصوالت کیاموتورز به مراجعه کنندگان، آنها را با 
مشخصات و مزیت های خودروهای این شرکت آشنا کردند. 

همچنین به بازدید کنندگان هدایایي تقدیم شد .

 حضور چشمگیر اطلس خودرو
 در كنگره بین المللی مراقبت های ویژه پزشكی

پیک اطلس   شماره یازدهم، خرداد 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

89

افزایش و کاهش ویس��کوزیته فقط تا حد مش��خص شده 
برای همان روغن است.

مثاًل یک روغن 5w-40 روغنی است با ویسکوزیته 5 که 
در زمان گرم شدن ویسکوزیته آن بیش از 40 نخواهد شد 
یعنی اگر این روغن در دمای 100 درجه به ویس��کوزیته 
40 برس��د، در دماهای باالتر نیز ویس��کوزیته ای بیش از 
40 نخواه��د یافت که این موضوع ب��ه دلیل مقدار پلیمر 
افزوده ش��ده برای دس��تیابی به عدد حداکث��ر 40 برای 
روغن 5w-40 اس��ت.  آن چه باید در استفاده از این نوع 
روغن ه��ا به خصوص در مناطق سردس��یر م��د نظر قرار 
گیرد، انتخاب روغن با کم ترین فاصله ویسکوزیته است. به 
این معنی که در زمستان با توجه به کم ترین دمای منطقه 
سکونت خود و در تابستان با توجه به باالترین دما، روغن 
مطل��وب را انتخاب کنید و از روغن های��ی که از دماهای 
بس��یار باال تا دماهای بس��یار پایین را پوشش می دهند، 
استفاده نکنید. زیرا پلیمرهای موجود در این نوع روغن ها 
بس��یار زیاد اس��ت و این پلیمرها پس از مدتی شکسته و 
با رس��وبات موجود در روغن ترکیب می شوند و می توانند 

باعث چسبیدن رینگ یا مشکالتی از این قبیل شوند.
   API  کدهای

با پیشرفت روزافزون فن آوری ساخت موتورها، روغن  های 
موتور نیز همگام با آنها دستخوش تغییر در سطح کیفیت 
و نوع مواد افزودنی ش��ده  اند. انس��تیتو مواد نفتی آمریکا 
) API ( برای طبقه  بندی و جداس��ازی روغن ها برحسب 
کیفیت و فن آوری س��اخت آنه��ا، به یک کدبندی خاص 
دو حرفی اقدام کرده اس��ت. حرف اول نش��ان دهنده این 
اس��ت که روغن مربوطه ب��رای اس��تفاده در خودروهای 
دیزلی اس��ت ی��ا بنزین��ی. اگر ک��د با ح��رف  C  مخفف 
 Commercial  شروع ش��ود است، روغن برای استفاده 
  Service  مخفف  S  در خودروه��ای دیزلی و اگر با حرف
شروع شود برای اس��تفاده در خودروهای بنزینی طراحی 
ش��ده اس��ت. اما حرف دوم که نشان دهنده کیفیت و فن 
آوری س��اخت روغن است، برحس��ب الفبای انگلیسی از 
حرف A  شروع شده و تاکنون در مورد خودروهای بنزینی 
تا حرف  M  )سال 2005( و در مورد خودروهای دیزلی تا 
حرف  I  ارتقا یافته است. درباره خودروهای دیزلی پس از 
حروف مذکور در مواردی اعداد 2 یا 4 نیز دیده می ش��ود 
که نش��ان می دهد روغن برای موتورهای دو زمانه ساخته 
ش��ده یا چهار زمانه. همیش��ه نوع ارتقا یافته روغن با کد 
باالت��ر، خواص انواع قبلی را نیز دارا اس��ت. یعنی می توان 
از آن در خودروهایی که انواع قدیمی تر روغن در دفترچه 
راهنمایش��ان پیشنهاد ش��ده است نیز اس��تفاده کرد اما 
اس��تفاده از روغن قدیمی تر با ک��د پایین تر برای موتوری 
ک��ه روغنی با کد جدیدتر برای آن توصیه ش��ده، بس��یار 

مضر است. 
برخ��ی روغن ها قابلیت تأمین نیازه��ای هر دو نوع موتور 
دیزل��ی و بنزین��ی را دارند و کد این ن��وع روغن ها نیز به 
صورت 2 تایی نوش��ته می شود که همیشه کد اول مربوط 
ب��ه خودروهای دیزل��ی و کد دوم مربوط ب��ه خودروهای 
بنزینی اس��ت مانند  API SH/CD  . الزم به ذکر اس��ت 
ع��الوه بر  API  ان��واع دیگری از اس��تانداردهای روغن از 
جمل��ه  ILSAC  و  CCMC  نیز وجود دارند که به دلیل 

رواج کمترشان، از پرداختن به آنها خودداری می کنیم. 
   API  سمبل

به دلیل اس��تاندارد بودن اع��داد  API  در جهان، تمامی 
تولیدکنن��دگان روغ��ن ب��رای معرفی فن آوری س��اخت 
روغن هایشان از این کدها استفاده می کنند. اما اگر روغن 

موتور شرکتی از سوی خود  API  تأیید شده باشد، سمبل 
 API  روی آن درج می شود. 

این سمبل معرف مطالب زیر است:
  نیمه باالیی بیانگر  API  و وسط نشان دهنده ویسکوزیته 
روغن اس��ت. قسمت پایینی نش��ان می دهد که آیا روغن 
مصرفی باعث کاهش مصرف س��وخت می ش��ود یا نه. در 
صورت��ی ک��ه عب��ارت  Energy Conserving  در این 
قس��مت نوشته ش��ده باش��د، به این معنی است که این 
روغن با کاهش اصطکاک در موتور میزان مصرف سوخت 
را ت��ا 5/1 درص��د کاهش می دهد. همچنی��ن اگر روغنی 
بتواند مصرف س��وخت را ت��ا 7/2 درصد کاهش دهد، آن 

را  Energy Conseving2   می    نامند.
 زمان تعویض روغن 

روغنه��ای جدی��د ب��ا کم��ک تکنولوژیهای پیش��رفته و 
افزودني ه��ای مختل��ف دارای کارکرده��ای بلن��د مدتی 
می باش��ند ، اما همیش��ه تنها میزان کارکرد نوشته شده 
) برحس��ب کیلومتر یا زمان ، هر کدام زودتر واقع ش��ود ( 
بر روی ظرف روغن مالک زمان تعویض نیس��ت ، بلکه با 
افزایش هر ی�ک از موارد ذیل ، بای�د زمان تعویض 

روغن را تسریع بخشید : 
1- کارکرد در ش��رایط سخت مانند دورهای باالی موتور 

یا بار زیاد 
2- میزان درجا کارکردن خودرو ) در ترافیک های سنگین( 

3- تعداد استارتها در هوای سرد 
4- تنظیم نبودن موتور 

 افزودنیها 
) Zinc(روی •

روی بعنوان افزودنی برای جلوگیری از س��ایش فلز با فلز 
به روغن اضافه می گ��ردد ، در حالت نرمال که روغن کار 
خ��ود رابه خوبی انجام دهد ، چنین اتفاقی به ندرت روی 
می دهد ، اما در صورت بروز آن ، روی با فلز واکنش داده 

و از خراشیده شدن فلز جلوگیری می کند .
 می��زان 11 روی ) از 100 م��واد افزودنی( مقداری کافی 
برای مصارف عادی اس��ت ، در موتورهایی که در دورهای 
باال کار می کنند یا دارای توربوش��ارژر هس��تند ، نیاز به 
روی بیش��تری می باش��د. ولی این را نی��ز بدانید که روی 
بیش��تر ، محافظ��ت بیش��تری نمی کند بلک��ه محافظت 
طوالنی ت��ری دارد و در صورتیکه میزان تماس فلز با فلز 
بس��یار زیاد باشد ، میزان باالی روی می تواند باعث ایجاد 

رسوب گردد . 
)Detergent( شوینده ها • 

ش��وینده ها باعث می شوند رسوبات اسیدی که از مخلوط 
س��وخت و آب تولید می ش��وند ، جذب روغن ش��ده و از 
رسوب دادن آنها و چسبیدنشان بر روی قطعات جلوگیری 
می کنند . البته در مورد خودروهایی که مدتها با روغن های 
بدون شوینده قدیمی )یا با شوینده های ضعیف قدیمی(، 
کار کرده اند، اس��تفاده از روغنهای دارای ش��وینده های 
پیش��رفته باعث می ش��ود تا رسوبات چس��بیده شده به 
قطعات موتور کنده ش��ده و باع��ث ایجاد خرابی در موتور 
گ��ردد ، از این رو ، علی رغم توصیه API و تولیدکنندگان 
روغن مبنی بر امکان استفاده از روغن های با کد API باال 
در خودروهای قدیمی ، سعی کنید از روغنی که دارای کد 
API بس��یار باالتر از نوع پیشنهاد شده برای خودرویتان 

مي باشد ، استفاده ننمایید . 
ع��الوه ب��ر ش��وینده ها  و روی ،ک��ه ام��روزه رک��ن اصلی 
افزودني های روغن محس��وب می شوند ، مواد دیگری نیز 
جهت جلوگیری از  ایجاد کف ، اکسیداسیون ، خوردگی ، 

زنگ زدگی و ... به روغن افزوده می شوند .

تعویض  را  خود  موتور  روغن  دارید  تمایل  اگر 
نکات  رعایت  کنید.  توجه  زیر  موارد  به  کنید، 
زیر باعث افزایش عمر موتور و عملکرد بهتر آن 

خواهد شد : 
1- با هر بار تعویض روغن ، فیلتر را نیز حتما 
تعویض نمایید. ) بدون توجه به میزان کارکرد آن ( 

2- از ترکیب چند روغن با یکدیگر پرهیز کنید . 
موتور  دهید  اجازه  زدن  استارت  از  پس   -3
حداقل 15 ثانیه درجا کار کرده ، سپس تا مدتی 

با دور پایین برانید . 
4- هیچگاه از افزودني ها استفاده نکنید. چرا 
که ممکن است با افزودني های موجود در روغن 
سازگار نباشند .  این را نیز بدانید که هرچه الزم 

باشد در خود روغن موجود است . 
5- از روغنی که بیش از 3 سال از تاریخ تولید 

آن گذشته ، استفاده نکنید . 
آن  مرغوبیت  نشانه   ، روغن  نشدن  سیاه   -6
نیست . بدین معناست که روغن قابلیت جذب 

ذرات اسیدی و ناخالصي ها را نداشته است . 
7- قبل از اقدام به تعویض روغن خودرو، موتور 
آن را خاموش و چرخ ها را قفل و ترمز دستی 
گونه  هر  بروز  از  جلوگیری  برای  بکشید.  را 
داغ  موتور خیلی  که  سوختگی مطمئن شوید 
نیست. سپس به توصیه های دفترچه راهنمای 

خودرو توجه کنید.
اضافه  دقت  با  را  جدید  موتور  روغن   -8
بیشتر خودروها دارای ظرفیتی  اگر چه  کنید. 
معادل4 تا 5 کوارت روغن است. با این وجود در 
مورد مقدار روغن مورد نیاز و نوع آن می بایست 

به دفترچه راهنمای خودرو مراجعه کرد.
9- در حالی که ترمز دستی را کشیده اید، در 
انجام می شود  به خوبی  محلی که تخلیه هوا 
ممکن  ابتدا  در  کنید.  روشن  را  خودرو  موتور 
باید  اما  باشد  روشن  روغن  فشار  المپ  است 
پس از چند ثانیه خاموش شود. زمانی که المپ 
خاموش شد، اجازه دهید موتور چند دقیقه کار 

کند. 
را  روغن  سطح  و  کنید  خاموش  را  موتور   -10
فیلتر  اطراف  در  را  روغن  نشت  کنید.  بررسی 

روغن و پیچ تخلیه بررسی کنید. 
خود  خودروی  روغن  بعدی  تعویض  زمان   -11
را به خاطر داشته باشید. زمان تعویض روغن، 
مورد  روغن  نوع  و  درجه  خودرو،  کیلومتر 

استفاده را یادداشت کنید.
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 امروزه در کنار پیشرفت تکنولوژي صنعت 
خودرو و بکارگیري سیس��تم هاي گوناگون 
جهت تامین ایمني سرنشینان ، مسئله اي 
که بیش از پیش م��ورد توجه طراحان این 
صنعت قرار گرفته ، بکارگیري سیستم هایي 
جهت افزایش ایمني عابرین پیاده مي باشد.

هر س��اله درصد باالیي از صدمات ناشي از 
تصادف��ات که به جراحات ش��دید یا مرگ 
و می��ر منجر مي ش��ود مربوط ب��ه عابرین 
پیاده و وس��ایل نقلیه اي چ��ون دوچرخه 
و موتور سیکلت است. در این بین بیشترین 
فعالی��ت صورت گرفته جه��ت کاهش این 
تصادفات ، امور پیشگیرانه اي چون احداث 
پل هاي عابر پی��اده، نصب چراغ راهنما در 
کن��ار خطوط عاب��ر پیاده و آم��وزش هاي 
عموم��ي بوده و ذه��ن طراح��ان کمتر به 
س��مت تغییرات در طراحي خ��ودرو رفته 
است. بیشترین نقاط خودرو که در تصادفات 
منجر به آسیب دیدن عابرین پیاده مي گردد 
قس��مت هاي جلویي خودرو ، مانند س��پر، 
در موتور و شیش��ه جلو مي باشد و معموال 
ترتیب برخورد پس از تصادفات به این گونه 
است که سپر به پاي عابر ضربه زده و فرد را 
روي در موتور یا شیشه جلو پرتاب مي کند 
و در نهای��ت س��ر و بدن عابر،  به ش��دت با 
در موتور و قسمت هاي انتهایي شیشه جلو 

برخورد مي کند.
 ارزیابي شدت و محل برخورد 

آزمایشات و بررس��ي هاي گوناگوني جهت 
ارزیاب��ي ش��دت برخورد به نق��اط مختلف 
ب��دن و میزان تغییر ش��کل بدنه ي خودرو 
پس از برخورد صورت گرفته اس��ت که در 
هر یک ، بنا به ن��وع خودرو و نوع نمونه ي 
تح��ت آزمایش ، جرم نمونه و زاویه برخورد 
ممکن است متفاوت باشد. همانگونه که در 
تصویر دیده مي شود ، جرم 2.5 کیلوگرمي 
با س��رعت 40 کیلومتر بر س��اعت و زاویه 

50 درجه با در موتور برخورد کرده اس��ت. 
حس��گرهاي متعدد نصب ش��ده مي توانند 
ش��دت ضربه ي وارد شده به نمونه و تنش 
ایجاد ش��ده در در موتور را تشخیص دهند 
و در نتیجه میزان تغییر ش��کل در موتور و 

شدت آسیب نمونه مشخص خواهد شد. 
 سیستم ها و طرح هاي بکار گرفته شده

1- دقت در طراحي فضاي بین در موتور 
و موتور

پس از بروز تصادف ، ش��دت و محل برخورد 
اعض��اء مختلف ب��دن ، مي توان��د در میزان 
جراحت وارد ش��ده به عابر بس��یار تاثیرگذار 
باش��د. برخورد س��ر با قس��مت مرکزي در 
موتور که معم��وال قابلیت انعط��اف و ضربه 
پذیري بیشتري دارد ، در صورتي که سرعت 
 خودرو کم باش��د ، کمتر موجب ب��روز جراحت 
 مي گردد .           اما همین مورد در صورت باال بودن شدت
 ضربه ي وارده مي تواند بس��یار مرگ آفرین 
باشد زیرا در صورتي که تغییر شکل ایجاد شده 
روي در موتور زیاد باشد ، خطر برخورد سر با 
اجزاء سخت موتور افزایش مي یابد. لذا اولین 
قدم در تامین ایمن��ي عابرین پیاده ، در نظر 
گرفتن فاصله مناسب بین در موتور و موتور ، 

در زمان طراحي خودرو است.
2- در موتورهاي بهینه شده 

اس��تفاده از در موتورهاي آلومینیومي ، در 
موتورهاي س��لولي با قابلیت ضربه پذیري 
باال و یا در موتورهاي ش��بکه اي با ش��بکه 
هاي متعدد آلومینیومي از دیگر روش هاي 
کاهش شدت ضربه ي وارده به عابر پس از 
برخورد مي باشد. در این نوع از در موتورها ، 
بخصوص در موتورهاي سلولي ، بیشتر ضربه 
وارد ش��ده بر اثر تصادف ، توسط در موتور 
جذب ش��ده و از برخورد سر با اجزاء سخت 

موتور جلوگیري مي شود.
 3- در موتور هوشمند 

در موتور هوشمند فناوري جدیدي است که 

مي تواند سهم بسیاري در ایمني عابرین داشته 
باشد. این سیستم بدین صورت عمل مي کند 
ک��ه زماني که برخورد با عاب��ر رخ مي دهد ، 
سنسورهاي نصب  ش��ده در جلوي خودرو ، 
تصادف را تش��خیص مي دهند. در این زمان 
جک هاي نصب ش��ده در انتهاي در موتور ، 
عمل کرده و قس��مت انتهایي در موتور را به 
 س��مت باال )تا کورس 70 میلیمتر( حرکت

 م��ي دهند. این عمل باع��ث افزایش فاصله 
بی��ن در موتور و اجزاء موتور ش��ده و ش��دت 
جراحت را در صورت تغییر ش��کل در موتور 
کاهش مي دهد. در برخي از خودروها نیز ، به 
 جهت افزایش دقت عملکرد این سیستم ، از

 فیب��ر هاي نوري جهت تش��خیص برخورد 
استفاده شده است.

     4- کیسه هوا روي شیشه جلو 
پس از بروز برخورد با عابر پیاده ، در صورتي 
که ش��دت برخورد زی��اد باش��د ، احتمال 
برخورد س��ر عابر با شیش��ه جلو بسیار باال 
رفت��ه و این امر مي تواند منجر به جراحات 
شدیدي گردد، لذا یکي دیگر از سیستم هاي 
ایمني ، کیس��ه هواي شیشه جلوي خودرو 
است. این سیستم که معموال در خودروهاي 
داراي در موت��ور هوش��مند مورد اس��تفاده 
قرار مي گی��رد ، بدین صورت عمل مي کند 
که پ��س از برخورد خودرو ب��ا عابر پیاده ، 
ابت��دا انتهاي در موتور باال رفته ، مقداري از 
ضربه ي تصادف را جذب مي کند ، س��پس 
کیس��ه هواي شیش��ه جل��و ، از انتهاي در 
موتور به سمت باالي شیش��ه باز شده و از 
برخورد س��ر عابر با شیشه جلو ، جلوگیري 
 مي نماید.  در پایان الزم بذکر است هر چند 
سیس��تم ه��اي ایمن��ي ه��ر روزه در حال 
گسترش یافتن است اما بیشترین نقش در 
تامین ایمني سرنش��ینان و عابرین پیاده را 
مهارت ، دقت ، آرامش در رانندگي و احترام 

به قوانین راهنمایي و رانندگي ایفا مي کند.

ایمني در خودرو   فراتر از مرز سرنشینان

فناوري  هوشمند  موتور  در 
مي تواند  که  است  جدیدي 
ایمني  در  بسیاري  سهم 
این  باشد.  داشته  عابرین 
عمل  صورت  بدین  سیستم 
مي کند که زماني که برخورد با 
عابر رخ مي دهد ، سنسورهاي 
نصب  شده در جلوي خودرو ، 
تصادف را تشخیص مي دهند
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سیستم گرمایش 
غربیلــك فرمان
 یک روز س�رد زمس�تاني را بخاطر بیاورید ک�ه مي خواهید با 
وسیله نقلیه خود به مقصد نه چندان دوري بروید تصور کنید 
پس ازنشس�تن داخل خودرو وگرفتن فرمان متوجه س�ردي 
فرمان مي ش�وید و با صورتي منقبض به ش�کلي فرمان را در 
دس�ت مي گیرید که دس�تانتان کمترین تماس را با آن داشته 
باشد. با طراحي سیستم گرمایش غربیلک فرمان دیگر نگران 

سرماي فرمان نباشید.
این سیستم که در ادامه به شرح عملکرد و اجزاي آن خواهیم 
پرداخت توس�ط المنت گرمایي از دستان ش�ما در برابر سرما 

محافظت خواهد نمود.

 ساختار سیستم
 سیس��تم گرمای��ش غربیل��ک فرم��ان ش��امل پن��ج جز،دکم��ه 
)روش��ن/خاموش (، فنر س��اعتي ، یونیت کنترل ، حسگر دمایي و 
المنت گرمایي  بوده که مطابق تصویری که در زیرمشاهده می کنید، 

با یکدیگر در ارتباطند .
 1-دکمه)روشن/خاموش(

این دکمه در س��مت چپ فرمان روي داشبورد واقع شده  و توسط 
یک LED وضعیت روش��ن و یا خاموش ب��ودن آن به وضوح قابل 

تشخیص مي باشد.
2-فنر ساعتي

سیم هایي که از خارج به داخل فرمان وارد مي گردند مانند سیم هاي 
مرتبط با کیسه هوا و سیستم گرمایش فرمان به فنر ساعتي متصل 
ش��ده و فنر س��اعتي مانع از تابیدگي سیمها با گردش فرمان به هر 

سویي مي گردند.
 3-یونیت کنترل 

یونیت کنترل در زیر کیس��ه هواي راننده در وس��ط غربیلک فرمان 
واقع شده است و زماني که راننده سیستم  گرمایش فرمان را روشن 
مي نماید ، سیستم فعال شده و یونیت کنترل  اطالعات حسگر دما 
را دریافت وبراس��اس آن نسبت به روشن و یا خاموش بودن المنت 
تصمیم گیري مي نماید) نماي زیر اتصاالت ورودي و خروجي یونیت 

کنترل را نشان مي دهد.(
4- حسگر دمایی 

توسط این حس��گر اطالعات لحظه به لحظه دماي غربیلک فرمان 
به یونیت کنترل  گزارش مي ش��ود و با این منطق دس��تهاي راننده 
حداکثر گرمایي را که لمس مي کند 43 درجه سلسیوس خواهد بود 
وکنترل یونیت المنت را از مدار خارج مي نماید و از طرفي به محض 
اینکه دماي فرمان از41درجه سلس��یوس پایین تر بیاید سیس��تم 
گرمایش بصورت خودکار مجددا روش��ن مي گردد،شایان ذکر است 

حداکثر زمان عملکرد سیستم 30 دقیقه مي باشد.
5- المنت گرمایي

المنت گرمایي با مقاوم��ت داخلي 2/4 اهم دور تا دور داخل فرمان 
ب��وده و زماني ک��ه راننده دکمه را در وضعیت روش��ن قرار مي دهد 
توسط یونیت کنترل  مدیریت مي گردد و گرماي ناشي از آن  دماي 

فرمان را تبدیل به دماي مطلوب مي نماید.
 سیس��تم  گرمایش غربیلک فرمان ی��ک نوآوري دلپذیر در صنعت 
خودرو محسوب شده که آسایش بیشتري را براي رانندگان به ارمغان 
مي آورد  و شما مي توانید این سیستم را بزودي با محصوالت جدید 

شرکت کیا موتورز تجربه نمایید.  
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کی��ا موتورز به تازگی از محصول مفهومی جدید خود با 
نام Naimo در نمایشگاه خودروی سئول پرده برداری 
ک��رد. خودرویی که با بهره گی��ری از فناوری باالی این 
خودروس��از و س��نت های دیرین کره ای طراحی ش��ده 

است.
 Ne-mo ای  ک��ره  کلم��ه  از  خ��ودرو  ای��ن  ن��ام 
)ب��ه معن��ی ظاه��ر مربعی( الهام گرفته ش��ده اس��ت و 
توس��ط تیم طراحی این خودروس��از در سئول طراحی 
و س��اخته شده اس��ت. این خودرو در دسته خودروهای 
و  داش��ته  ق��رار   Crossover Utility Vehicle
مهمترین مش��خصه ظاهری آن استفاده از خطوط ساده 

و عضالنی است.
در طراحی این اتومبیل نکات ویژه ای به چشم می خورد 
که یکی از آنها شیش��ه جلویی اس��ت که به دور خودرو 
کش��یده شده اس��ت و دید سرنش��ینان را تا حد زیادی 

افزایش داده است.
چراغ ه��ای LED به کار رفته در جل��و و عقب خودرو 
 نی��ز زیبای��ی دو چندان��ی به ای��ن محص��ول الکتریکی 

بخشیده اند. شاید جالب باشد بدانید که هنر سفالگری و 
مجسمه سازی سنتی آسیایی با نام Celadon یکی از 

منابع الهام گیری طراحان این اتومبیل بوده است.
مهندسان کیا برای حفظ سادگی و البته زیبایی خودرو، 
از فناوری های پیش��رفته ای نیز به��ره گرفته اند که از 
آن جمل��ه می توان به عدم اس��تفاده از برف پاک کن در 
شیش��ه جلو اش��اره کرد. به جای برف پاک کن، از یک 
سیس��تم پاش��ش هوا استفاده شده اس��ت که می تواند 

شیشه ها را با فشار هوا پاک کند!
از س��وی دیگر ب��ه جای اس��تفاده از آیینه ه��ای بغلی 
معمولی، در س��تون های داخلی خودرو از دوربین های 

مینیاتوری کوچکی استفاده شده است.
در س��اخت تجهیزات داخلی این خودرو نیز نهایت دقت 
و کیفیت به کار گرفته ش��ده است و چوب بلوط کره ای 

در آن مورد استفاده قرار گرفته است.
از ی��ک کاغذ مخصوص کره ای نیز ب��ا نام Han-ji در 
ساخت تزئینات داخلی اتومبیل بهره گرفته شده است.

خ��ودرو،  داخل��ی  فض��ای  ش��دن  زیبات��ر  ب��رای 

 TOLED چ��ون  دیگ��ری  جدی��د  ه��ای  فن��اوری 
)چراغ های ارگانیک دیودی شفاف( در بخش های مختلف 
کنسول و صفحات نمایش نیز مورد استفاده قرار گرفته 
 PMSM اند. توان این خودرو هم از یک موتور الکتریکی
 )موتور مغناطیسی دائم سنکرون( به قدرت 80 کیلو وات تامین

 می شود و گشتاور آن 280 نیوتن متر می باشد.
ب��ا این موتور، خ��ودروی Naimo می تواند به حداکثر 
 س��رعتی بال��غ ب��ر 150 کیلومت��ر در س��اعت دس��ت 

یابد. 
این خودرو همچنین به دو باطری 27 کیلووات س��اعت 
مجهز اس��ت که با اس��تفاده از فناوری LiPoly ساخته 
شده اند. این باطری ها را می توان در عرض 25 دقیقه تا 
80 درصد ظرفیتشان )با روش شارژ سریع 50 کیلوواتی( 
ش��ارژ کرد. در صورتی که بخواهی��م از برق معمولی نیز 
اس��تفاده کنی��م برای ش��ارژ کل باطری ه��ا چیزی در 
ح��دود 5 س��اعت و نیم زمان الزم اس��ت. به کمک این 
باطری ها نیز، خودرو می تواند با هر بار شارژ مسیری به 

طول 200 کیلومتر را بپیماید.

كیا Naimo  خودروی مفهومی – الكتریكی جدید كیا موتورزنسل چهارم كیا ریو، انقالبی دیگر از كیاموتورز

شرکت کیاموتورز به تازگی نسل چهارم خودروی پر فروش 
خود، ریو را در نمایشگاه اتومبیل ژنو به نمایش گذاشته است. 
خودرویی که از یک طراحی خاص و برجسته برخوردار است 

و از سنت طراحی کیا نیز بی بهره نیست.
از آنجا که مدل های قبلی این خودرو از موفقیت چشمگیری 
در بازار برخوردار بودند، مهندس��ان کیا ، تالش دو چندانی 
ب��رای عرضه مدلی زیباتر و بهت��ر از قبل نمودند. نتیجه این 
تالش ها نیز خودرویی اس��ت که عالوه بر حفظ سنت ها و 
اصول طراحی کیا، به محصولی عامه پسند تبدیل شده که از 
اروپا گرفته تا آمریکا، نظر خریداران را به خود جلب می کند. 
این خودرو در 3 مدل 3 ، 4 و 5 در و بسته به بازار، طراحی 
و س��اخته می ش��ود.  در این خودرو نیز ، طرح جلو پنجره 
معروف کیا )با طراحی پیتر شره یر( به چشم می خورد ، به 
این ترتیب ریوی جدید با حفظ اصول طراحی این ش��رکت، 

خودرویی زیبا، با کیفیت و البته چش��م ن��واز از کار درآمده 
است.

اس��تفاده مناسب از شیشه و بهره گیری از خطوط برجسته، 
ظاهری دینامیک و اسپرت به این خودرو بخشیده اند. ترکیب 
طراحی شیش��ه ها، میزان فاصله محور چرخ ها و سایز کلی 
اتومبیل، همگی باعث ش��ده اند تا خودرویی انقالبی در این 

رده )Segment( از بازار، عرضه شود.
از دیگر مزایای این خودرو می توان به مصرف پایین سوخت 
و پایین بودن میزان آالیندگی آن اش��اره کرد. به طوری که 
این خودرو در هر کیلومتر تنها 85 گرم گاز دی اکسید کربن 
تولید می کند. برای این خودرو س��ه ن��وع موتور 1.1 و 1.6 
گازوئیلی و 1.2 لیتری توربو بنزینی در نظر گرفته شده است. 
درون این خودرو نیز تجهیزات و تزئینات جدید و با کیفیتی 
 ب��ه کار رفت��ه که قبال فق��ط در مدل های گ��ران قیمت تر 
می ش��د آنها را یافت. طراحی تزئین��ات داخلی خودروهای 
کی��ا با تاکید بر خطوط افقی اس��ت تا به این وس��یله حس 
وس��عت و فض��ای بیش��تری را ب��ه سرنش��ینان الق��ا کند، 

عنص��ری ک��ه در این خودرو نیز به چش��م می خ��ورد.  در 
 ای��ن خودرو ب��رای اولین بار یک سیس��تم نمای��ش در زیر

 دکمه های کنس��ول وس��ط نصب ش��ده که راننده می تواند 
برخ��ی از بخش ه��ای خ��ودرو را با آن کنترل کن��د. برای 
 ایمنی سرنش��ینان نی��ز این خ��ودرو به طور اس��تاندارد به

 6 ایرب��گ و سیس��تم کنترل پش��ت گردنی ه��ای صندلی 
 )Seat Head Restraint( جلو مجهز می باشد. از سوی دیگر 
می توان به صورت آپش��ن برای این خودرو سی���ستم های 
ایمنی دیگری نظیر ESC ، سیس��تم کمک��ی باال رفتن از 
تپه ، المپ های متحرک ، محدود کننده سرعت، سنسورهای 
پارک عقب و سیستم بررسی فشار باد تایر را درخواست کرد.

در این خودرو سیس��تم جدیدی نیز نصب شده که ESS نام 
دارد و در صورتی که راننده ناگهان اقدام به کاهش س��رعت 
 خ��ود کند، به خودروهای عقبی با چش��مک زدن هش��دار

 می دهد. با اس��تفاده از المپ های زنون نصب ش��ده در این 
خودرو نیز، رانندگی با آن در شب با راحتی و ایمنی بیشتری 

صورت می پذیرد.
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1- پرداخت به ازاي هر کلیک : به وسیله 
ای��ن روش ش��ما خیل��ی راحت م��ی توانید 
بازدی��د کنن��دگان س��ایت خ��ود را افزایش 
 دهید. برای این کار شما با Google قرارداد 
می بندید و Google نیز نام وب سایت شما 
را هنگام جس��تجو در موتور جستجویش در 
بخش وب س��ایت های مرتبط نشان می دهد. 
ب��ه این ترتی��ب به ازای هر کلی��ک که روی 
لینک وب س��ایت ش��ما صورت پذیرد، باید 

مبلغی به شرکت Google پرداخت کنید.

بی��ن  : همیش��ه  6-تک�رار اش�تباهات 
س��ایت هاي س��رویس دهنده به مشتریان ، 
س��ایت هاي بهت��ر و بدت��ر ب��ا ه��م قیاس 
مي ش��وند. ه��م از لحاظ محت��وا )مطالب( 
و ه��م از لح��اظ زیبایي شناس��ي ) مولتي 
مدی��ا، فونت ، پس زمینه ، بخش راهنمایي 
بازدیدکنن��دگان )help( و بخش اطالعات 
خودش��رکت )about us( . ولي چیزي که 
بازدید کننده دنبال آن مي گردد این اس��ت 
که » آیا اینجا چیزي هس��ت که به درد من 
بخورد؟« ش��ما باید اطالعاتي داشته باشید 
که بازدید کننده  متوجه شود مي توانید به 
او کم��ک کنید یا مثال��ي بیاورید که ببیند 

قبال به کسي در شرایط او کمک کرده اید.

5-7: فایله��اي موزیک و ی��ا ویدئو هاي 
تبلیغات��ي از محص��والت خودتهی��ه و در 
 You Tube س��ایت خ��ود ی��ا س��ایت

قراردهید.
 Facebook ,  Hi 5 سایتهاي اجتماعی نظیر
 Linkedin ,beboو صدها سایت دیگر، تنها 
چیز مهمي که در اختیار کاربران قرار داده اند 
این است : »کاربران مي توانند آزادانه با دیگر 
اعضاء ارتباط برقرار کنند، دوستي کنند، بازي 
کنند و خوش بگذرانند«. از زمانهایي که مردم 
صرف گشتن در این فضاها مي کنند مي توانید 
به��ره ببرید. لینکي هم براي هرک��دام از این 
س��ایتها در صفحه  اصلي خود قرار دهید و با 
لینک شدن مراجعه کننده به صفحه شما در 
هرکدام از این س��ایتهاي اجتماعي مي توانید 
آن ه��ا را به روز در جریان محصول و خدمات 
خود ق��رار دهید . محلي را نیز ایجاد کنید تا 
مراجعه کنن��دگان در خصوص محصوالت و 
خدمات شما س��وال کنند و خودتان شخصا 

پاسخگو باشید .

پیک اطلس   شماره یازدهم، خرداد 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

 1-7 : شبیه همان هدایاي تبلیغاتي است 
که به مشتریانتان مي دادید ، قلم ، ماشین 
حس��اب ، جاکلی��دي و ...که نام ش��رکت 
ش��ما برروي آن حک شده است. میتوانید 
کت��اب الکترونیک��ي ، فایلهاي موس��یقي 
تبلیغات��ي یا حتي یک ن��رم افزار کوچک 
را هدی��ه دهید که ه��رگاه بازدید کننده 
از آنهاس��تفاده میکند یا در اینترنت براي 
دوستانش میفرستد، نام شمارا نیز همراه 
 Hotmail ببرد . بهترین مثال س��رویس
شرکت Microsoft  مي باشد .به رایگان 
س��رویس ایمیل��ي  را در اختیار همه قرار 
داده ام��ا در پایان هر ایمیلي که رد و بدل 
مي شود ، پیشنهادي جهت استفاده از یکي 

از سرویسهاي Microsoft مي دهد.

2-7: ببینی��د چ��ه تخصص��ي دارید، 
مقال��ه اي در ای��ن خص��وص تهیه و در 
اینترن��ت توزیع کنید. ب��راي مثال اگر 
تعمی��ر کامپیوتر انج��ام مي دهید ، پنج 
مورد مش��کل متعارف را بررسي کنید و 
راهکار ارائه دهید. اگر در تجارت ماشین 
هس��تید بررس��ي کنید آخری��ن مدل 
جهت یاب ماهواره اي را چگونه مي توان 
تنظیم ک��رد. س��عي کنید به نوش��تن 
اینگونه مقاالت )How to( عادت کنید  
و در آنها از تخصصهاي شرکت خود نیز 
صحب��ت کنی��د و مش��خصات آدرس و 
تلف��ن و ایمیل خودرا نی��ز در پایان هر 
مقال��ه بیاوردی��د. آنهارا درس��ایت خود 
منتش��ر نموده و اجازه دهید کپي کنند 

و در صفحات خودشان نیز قراردهند .

 web log 3-7: همان کوتاه ش��ده واژه   
م��ي باش��د. مردم وقتي با ش��خص ش��ما 
درتماس باشند بیشتر راغب مي شوند تا این 
ک��ه بخواهند با نام یک ش��رکت در ارتباط 
باش��ند. پس در وبالگ خود همه چیز قرار 
دهید از طرز تفکرت��ان گرفته تا مقاالت و 
اخبار جدید، محص��والت جدید و یا حتي 
وقایع ن��گار روز )دفترچه خاطرات( . مردم 
مي توانند عبور کنند ، بایستندو یا حتي اگر 
بخواهند بگویند که کلیه اخبار جدید را به 

.)RSS Feeds( اطالعشان برسانید

 4-7:روزنام��ه الکترونیکي تهیه کنید 
و یا مقاالت خودرا در eZine منتش��ر 
نمایید . در س��ایت خ��ود لینکي جهت 
آبونه ش��دن این روزنامه و مقاالت قرار 
دهید. ) لینکي هم جهت قطع آبونمان 
قراردهید( ش��ما با این کار به مخاطب 

خود حق انتخاب داده اید. 

 7- دنی�اي ج�دي(web 2.0)  : فرق بین 
web 1.0 و web 2.0 این است که اطالعات 
اولي را طراحان س��ایت ها و صاحبان آنها برروي 
سایت قرار مي دادند ولي در دومي این اطالعات 
توس��ط خ��ود بازدیدکنن��دگان در آنج��ا قرار 
مي گیرد. در web 2.0 شما نیستید که مردم 
را به س��ایت خود مي کش��ید تا مطالب شمارا 
بخوانند بلکه مطالب خود  را براي دیدن ، شنیدن 
و خواندن به بیرون پخش مي کنید و آنگاه آنها را 
به س��ایت خود سوق مي دهید . جدیدا اغلب ما 
عادت کرده ایم س��اعتها در اینترنت وقت صرف 
 کامنت گذاش��تن ، خواندن وبالگ وگشتن در 
 facebook  کنی��م . همی��ن االن بی��ش از 
دویست میلیون نفر برروي شبکه هاي اجتماعي 
هستند. پس اگر بخواهید ، مخاطب دارید. بطور 
خالصه عنوان کنید :» س��الم ، من اطالعات و 
خدمات خوبي دارم و مي توانم به ش��ما کمک 
کنم ، هر زمان  که وقت داش��تید  به سایت من 

سر بزنید.«

5- جواب خودکار: در حالت باال شخصي 
در ش��رکت، وظیفه ارس��ال این ایمیل هاي 
خاص را بر عهده دارد اما این سیستم بعداز 
ایمیل اول باید اتوماتیک شود ، که با نصب 
یک س��ري از ن��رم افزارها قابل دسترس��ي 
مي ش��ود. مراقب باش��ید. حتما سعي کنید 
ایمیلهایت��ان ج��ذاب و با اطالع��ات مفید 
باش��د به نحوي که بازدید کننده را تحریک 
کند مجددا به س��ایت ش��ما سر بزند وگرنه 
کوچکترین اشتباهي ، ایمیل هاي شما را به 

Spam تعبیر خواهند کرد.

4- ایجادبازدید کننده : اغلب معامالتي که 
در اینترنت انجام مي ش��وند در سه سطح زیر 

مي باشند: 
1 – دوس�تان: مشتریاني هستند که در حال 

حاضر وجوددارند. 
2 – همسایگان : اشخاصي هستند که شمارا 
مي شناسند اما هنوز خریدي نکرده اند ولي شما 

با ایشان درتماس هستید . 
3 – غریب�ه ها : هرگز در مورد ش��ما چیزي 
نش��نیده اند .  99درص��د از غریبه هایي که به 
سایت شما سر می زنند فورا چیزي نمي خرند . 
این ذات وب نوردي مي باش��د .  شما مي توانید 
چیزي ارزش��مند را به رایگان به بازدید کننده 
پیش��نهاد کنید ، مثال یک مش��اوره در خرید ، 
کاتالوگ ، خبرنامه سایت و یا حتي شرکت در 
قرعه کشي یک لپ تاپ ! و در ادامه ایمیل ایشان 
را دریافت نمایید ، تا راه برقراي ارتباط نزدیک تر 
بعدي را هموارگردانید . ایمیلي به بازدیدکننده 
ارس��ال کنید و اطالعات خودرا به همراه هدیه 
خ��ود، به او دهی��د . او مي تواند همان لحظه با 
شما تماس بگیرد اما اگر نگرفت به ارسال ایمیل 
ادامه دهید تا آرام آرام تبدیل به مشتري گردد.

 تكنیك هایی براي فروش 
 محصوالت و خدمات  
 Online به طریق
 

هم�ه ما می دانیم ش�روع اینترن�ت به س�ال 1960 باز 
می گردد ولي world wide web یا همان www  کمی 
بیش از ده سال است که مورد استفاده قرار گرفته است. 
در سال 1995 تنها 168 وب سایت وجود داشت اما این 
رق�م تا نوامبر س�ال 2006 به بی�ش از صد میلیون وب 
سایت رسیده است .  اما در این مطلب تنها قصد داریم 
به چگونگی افزایش فروش محصوالت و خدمات ش�ما 
 online به صورت آنالین بپردازی�م.  حجم زیاد فروش
محصوالت ، اهمیت آن را بیش�تر مي کند و با توجه به 
مجازي بودن محل معامالت، شرکتهاي ضعیف نیز توان 
رقابت با قویترها را پیدا خواهند کرد . در هر صورت راز 

موفقیت در دو نکته مي باشد :
 1- براي سایت خود بازدید کننده ایجاد کنید .

 2- این بازدیدها را به فروش تبدیل نمایید .                
حال بررس�ي خواهیم کرد که چگونه مردم را به سمت 
وب سایت خود بکشید و چگونه آن را به فروش تبدیل 
نمایید و نیز چگونه خود را در وب مطرح س�اخته و چه 
ش�مایلي از خود نشان دهید که مردم به بازدید سایت 
ش�ما بیایند . در زیر 7 اس�تراتژی معرفی شده اند که 
می توانن�د در افزایش موفقیت ش�ما در فضای آنالین 

تاثیر گذار باشند.

2- لین�ک مجان�ي: ب��ا ق��راردادن لینک 
سایت هاي دیگر در س��ایت خود مي توانید 
از ای��ن امکانات Google بهره مند ش��وید، 
فق��ط باید لینک ه��اي معتبر و مناس��بي را 
انتخ��اب نمایی��د . از تامین کنن��دگان خود 
بخواهی��د ش��مارا در س��ایت خ��ود لین��ک 
نمایند، یا لینک بعضي از مش��تریان بزرگ و 
همکارانتان  را در س��ایت خ��ود قرار دهید .تا 
مي توانی��د در وب ، ش��لوغ کنید و همه را به 

سایت خود ختم نمایید !

3- چند رس�انه اي بودن : سایت خود 
را به قلب ش��رکت تبدیل نمایید. ویدئو، 
موزیک ، عکس و نوشته هاي خودرابطور 
مناس��ب در آن قرار دهید و اجازه دهید 
بازدید کنندگان ، شمارا ببینند ، بشنوند 
و مولت��ي مدیاي س��ایت ش��ما را تجربه 
کنن��د. ویدئ��و کلیپهایي از ن��وع فعالیت 
خود درس��ایت قراردهید. این کار شمارا 
واقعي،  قابل اطمینان ، باروح و س��رزنده 

نشان مي دهد.
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فک��ر م��ی کنی��د اگ��ر یک خ��ودرو پرس��رعت 
بپردازی��د؟  زی��ادی  هزین��ه  بای��د  بخواهی��د 
اینطور نیست .خودروهای زیادی وجود دارند که 
در کمت��ر از 6 ثانیه از 0 بهmph 60 می رس��ند 
و بعض��ی از آنها قیمت ش��ان یک س��وم قیمت 

خودروهای مسابقه پورشه و بی.ام.دبلیو است.
 ج��ای تعج��ب نیس��ت ک��ه خودروهای��ی که 
0 ت��ا mph 60 را س��ریع طی م��ی کنند مانند 
پورش��ه  و   V12 Vantage مارتی��ن  اس��تون 
 3.1 و   4.1 ب��ا    Spyder  918 هیبری��دی  
ثانی��ه  بس��یار گ��ران هس��تند.  در اینجا برخی 
از س��ریعترین خودروه��ای 2012 ک��ه کمتر از 
30.000 دالر قیم��ت دارند معرفی می ش��وند.  
  Lancer Ralliartمدل هایی مانند  میتسوبیشی

و م��زدا Mazdaspeed3 از 0 تا 60 را در 5.8 
و 6.4 ثانی��ه  پر می کنند و به موتور توربوش��ارژ 
مجهز و بس��یار سبک وزن هس��تند.  پس از آن 
شورولت Camaro است که 6.7 ثانیه زمان می 

برد تا شتاب آن از 0 به 60 برسد.  
هیوندای��ی و کی��ا نی��ز در این فهرس��ت حضور 
 Sonata ، کوپه Genesis  دارن��د .هیوندای��ی
SE و کی��ا Optima SX  ب��ا حف��ظ کیفیت 
خودروه��ای س��ریع و ارزان هس��تند. برخی از 
محصوالت ب��ی.ام .دبلی��و نیز پی��ش از افزایش 
قیمت ها در این فهرس��ت قرار داش��ت اما اخیرا 
قیم��ت آن ها به کم��ی بی��ش از 30.000 دالر 

افزایش یافته است.

سـریعترین  معرفی 
خودروهـا  بـا قیمت 
كمتر از 30.000 دالر

خودروهای زیادی وجود دارند 
که در کمتر از 6 ثانیه از 0 به
mph 60 می رسند و بعضی 
از آنها قیمت شان یک سوم 
مسابقه  خودروهای  قیمت 

پورشه و بی.ام.دبلیو است

گردآوري: سمیه سعادتي- کارشناس روابط عمومي

جدول کلمات
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ا- نماینده رسمي کیا موتورز در ایران 
2- وسیله نقلیه 

3- یکي از اجزاي موتور
 4- نام یکي از خودروهاي عرضه شده توسط نماینده کیاموتورز در ایران  

5- محصول مفهومی جدید کیا موتورز که در نمایشگاه سئول پرده برداري شد
6- روغن موتور پیشنهادي کیا موتورز 

7- همان فرمان است 
8- سهمیه بندي شده است

9 - قطعه اي که در باك خودرو نصب
 مي شود و از خروج بخارات بنزین جلوگیري مي کند

10- به خودروهاي خارج از شهر اطالق مي شود
11- به تازگي نصب آن در خودرهاي داخلي الزامي شده است

12-محل نگهداري خودرو
13- برخاسته از آسیا 

14- یکي از محصوالت هیبریدی کیا 

آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف
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  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشيار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معينی - خسرو زمانی  5
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز)دولت(-پالك 135 - 22584127)021(6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان6
کد پستي 1959916494

 تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهيد مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانباليران7
 جنب آتش نشاني – پالك 7 -كد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 )021(88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی8
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-ميدان جمهوري -خيابان باستان جنوبی- خيابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعيل شيدایی كندوانی9
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران – خیابان دماوند – مابین وحیدیه و سبالن – روبروی77820717 )021(77837300 )021(106تهرانتهرانمجتبی یكه فالح10
 ایستگاه ارباب مهدی – پالك844 کد پستي 1733696743 

 تهران - ميدان شهداء - خيابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسيدرضا ریحانی11
 پالك 985و987 - كد پستي 1773693116

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 )021(77601840 )021(108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر12
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801)021(88403723)021(111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس13
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-ميدان رسالت- خيابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسيدامير حسيني14
 نبش خيابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347)021( 55407848)021(113تهرانتهرانمصطفي امجد15
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

 بيرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بيرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی16
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی17
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بين خيابان عامري و دانيال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خياط زاده18
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز- سه راه خرمشهر- به سمت جاده خرمشهر -  3799413 )0611( 3799414 )0611(612اهوازخوزستانعلي اکبر کمیلي19
روبروي کالنتري 19 - کد پستي 6136935157

 شيراز –خيابان سعدي - بين مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شيرازفارسسيد سامان شجاعي 20
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی21
کد پستي 3416763317

 قم - ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از پل دستغيب - انتهای كوچه - 2-6643440 )0251(2-6643440 )0251(331قمقماسماعيل آخوندی خضرآباد22
پالك 121 - كد پستي 3718785461

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید آرمضانی23
 کد پستي 3713955446

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئيل-خيابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي24
باالترازمدرسه شيرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار25
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسيده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی26
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 27
کد پستي 4731659439

 اراك - خيابان شریعتي- بين فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبيل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري28
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - ميدان نيروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبيب اله فرهادی فر29
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد30
 كد پستي 8916713395

 فهرست عاملیتهای مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1390/03/01
(AKC-FR094/V00)
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دفتر مرکزی

نمایشگاه مرکزی

تهران، کیلومتر 8 جاده مخصوص کرج، بعد از تقاطع کمربندی آزادگان خیابان شانزدهم، نبش سه راهی دوم

تهران، خیابان ولیعصر)عج(، نرسیده به پل مدرس، نبش بن بست فرید

www.atlaskhodro.com
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