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ش�رکت کیا، یکی از قدیمی ترین ش�رکت های خودروس�ازی کره جنوبی 
اس�ت که درهاي آن در دس�امبر س�ال 1944 گش�ایش یافته است. این 
ش�رکت فعالیت خود را با افتتاح یك کارخانه تولید دوچرخه در س�ئول 
 100-C آغ�از ک�رد؛ در دهه بعدي در اکتبر 1961 با تولید موتور س�یکلت
توسط کیا، صنعت خودرو سازي کره اي متولد شد. پس از آن ، کیا  تجربه 
تولید کامیون را نیز پش�ت سر گذاشت و در نهایت با همکاري مشارکتي 
با شرکت فورد، تولید خودرو سواري را در سال 1986 با خودروي کوچك 
پراید یا فس�تیوا آغاز کرد. در س�ال 1992 نمایندگي خود را  در امریکا،  
تأسیس کرد که در کالیفرنیا واقع شده بود. کم کم دامنه فعالیت کیاموتورز 
به اروپا و س�ایر مناطق جهان گسترده شد. پس از آن، با توجه به رشد و 
پیشرفت روزافزون این خودروساز و افزایش نقش آن در بازارهای جهانی، 
کیا به فکر استفاده از فسلفه ای خاص در طراحی افتاد و به همین دلیل، در 

سال 2006 پیتر شر یر را به استخدام خود درآورد. 
پس از ورود شریر به کیا موتورز،  وی انقالبی در فلسفه طراحی محصوالت 
این ش�رکت به وجود آورد و با تغییرات خالقانه خود، توانس�ت بر ارزش 
محص�والت کیا بیافزاید.  وی تاکید زیادی بر اس�تفاده از نمادهای خاص 
کیا در طراحی محصوالت این ش�رکت دارد.  طرح جلو پنجره محصوالت 
جدید کیا که از پوزه ببر )Tiger Nose( الهام گرفته ش�ده،  نمونه اي از 

این نمادها ست.  
قل�ب ایده ه�ا و طرح های جدید ش�رکت کیاموت�ورز در مرک�ز طراحی 
Namyang کره جنوبی می تپد که متخصصان و مهندس�ان آن،  همواره 
می کوش�ند در بحث طراحي،  پیش�گام بوده و طراحی محصوالت جدید 
کیا را همگام با آخرین پیش�رفت های روز دنیا به سرانجام برسانند. تمام 
مراحل طراح�ی یك خودرو،  از ایده پردازی گرفته تا س�اخت نمونه های 
آزمایش�ی،  در مرکز طراحي کیا انجام می گیرد. سایر مراکز تحقیقاتی و 
طراحی کیا در مناطقی چون آمریکا، ژاپن و اروپا نیز به رشد فعالیت های 

طراحی و تولید کیاموتورز کمك می کنند.
تالش های صورت گرفته در زمینه طراحی محصوالت جدید،  باعث شده اند 
که کیاموتورز طی سالیان اخیر، مفتخر به دریافت تعدادی از معتبرترین 

جایزه های دنیا شود که برخی از آنها عبارتند از :
جایزه های if Design ، Good Design و red dot Product design  در 
 if Design  سال 2011 برای خودروهای اپتیما و اسپورتیج جدید ، جایزه های
و red dot Product design در س�ال 2010 ب�رای خودروی Venga و 

.Soul در سال 2009 برای خودروی red dot Product design جایزه
کیاموتورز با داشتن فلسفه و برندی خاص برای طراحی محصوالت خود، 
توانس�ته عالوه بر تس�خیر بازار کره جنوبی،  در سایر کشورهای دنیا و با 
وجود رقابت بسیار سختی که بین خودروسازان مطرح است، فروش قابل 
توجهی را به خود اختصاص دهد.  این امر باعث شده که  این خودروساز به 

عنوان یکی از 5 شرکت اول سازنده خودرو، در دنیا مطرح شود. 

اطلس خ�ودرو نیز همگام با کیاموتورز به فعالیت ه�اي فراواني در بخش 
طراح�ي،  پرداخته اس�ت . از جمله ای�ن فعالیت ها مي توان به مس�ابقه 
طراحي خودرو اشاره کرد که با پشتیباني و حمایت شرکت اطلس خودرو 
و به منظور کش�ف اس�تعدادهاي خالق طراحان داخلی، در سال گذشته 
برگزارشد و آثار برگزیده این مسابقه نیز مورد توجه خاص آقای پیتر شر یر 

و تحسین ایشان از توانایی طراحان ایرانی قرار گرفت.

طراحي خالقانه، برگ برنده 
کیاموتورز در عرصه جهاني
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 نسل اول
پيك��ره اي چهارگ��وش و فاق��د هرگون��ه هيج��ان، 
فوق الع��اده محافظ��ه كار و اندكي كس��ل كننده؛ اما 
تركيبي دلنشين از عناصر جزء با كل در پيكره كلي. 
با تمامي اين اوصاف، همين نس��ل به ظاهر ساده و 
فاقد هيج��ان، يكي از محص��والت پرفروش كيا در 

بسياري از بازارهاي دنيا بوده است.
اما با ورود »پيتر ش��راير« به عنوان سرپرست بخش 
طراحی كياموتورز، تحولي عظيم در بخش طراحي 
و مهندس��ي اين شركت اتفاق افتاد. شراير پيشنهاد 
كيا را زماني پذيرفت كه در آئودي از جايگاه مهمي 
برخ��وردار بود. وي در مصاحبه اي علت اين انتخاب 
را،  راحتي كار با تيم طراحي و مهندسي  كياموتورز، 
ديدگاه باز و آينده نگران��ه مديران آن و نبود برخي 
 تعّصبات دس��ت و پاگي��ر در تصميم گيري ها عنوان 

كرد.
اولين مأموريت ش��راير در كي��ا، پردازش و طراحي 
يك چهره خانوادگي يكس��ان و مش��ترك با هويتي 
قابل تشخيص و نافذ براي محصوالت كيا بود. حال 
با گذش��ت چندين س��ال از طوفان شراير، امروزه با 
يكي از ش��اهكارهاي وي و تي��م همراهش، روبه رو 

هستيم.
نسل جديد

اسپورتيج نس��ل جديد، تعريفي متفاوت از طراحي 
و تناس��بات در پيكره س��ازي يك كراس اور كوچك 
است. چهره نافذ ببرگونه و مسحور كننده اسپورتيج 
بي��ش از دو ب��رادر بزرگش، ش��ما را ج��ذب خود 
مي كند. حفظ  دقيق و رعايت وسواس گونه تناسبات 
كل��ي پيك��ره، تركيب خط��وط و حجم پردازي هاي 

ش��خصيتي خودرو، محسوب مي شود با برشي ساده 
و آش��كار، تركيبي از حس لوكس  و اسپورت بودن 
به اسپورتيج داده است. در نماي عقب، فرم برجسته 
چراغ هاي عقب، س��پر عضالني و گرافيك شيش��ه 
عقب، ب��ار ديگر جل��وه اي از خاص ب��ودن طراحي 

اسپورتيج را به نمايش مي گذارد.
ذكاوت طراح در تكرار اجزای ببرگونه چهره خودرو، 
در جاي جاي خودرو، مانند خط باالي شيشه جلو، 
طرح شيش��ه عقب، گرافيك چراغ ه��اي عقب، فرم 
داش��بورد، فرم غربيلك فرمان و حتي خروجي هاي 
هواي داش��بورد و ركاب داخلي، ب��ار ديگر تأكيدي 
ب��ر متفاوت ب��ودن كي��ا در پرداختن ب��ه طراحي و 
توجه ب��ه رعايت اص��ول اساس��ي DNA طراحي 
خود دارد. فضاي داخلي اس��پورتيج تركيبي كامل 
از جذابي��ت، كيفي��ت و امكان��ات رفاهي در كالس 
خود است. صندلي هاي جلو ضمن تأمين و تضمين 
راحت��ي راننده و سرنش��ينان در س��فرهاي داخل 
و خ��ارج ش��هري، داراي تنظيم برق��ي  قوس كمر 
اس��ت. همچنين در طراحي  به ارگونومي و راحتي 
دسترسي به تمامي ابزارها و امكانات، در حد بااليي 

توجه شده است. 
»يان ك��الوم« سرطراح كمپاني  جاگوار در توصيف 
اين ك��ودك جس��ور كي��ا، گفته اس��ت: »طراحي 
اس��پورتيج تمام��ي رقباي اروپايي و آس��يايي را به 
چالش جدي فراخوانده اس��ت؛ هرچند تا رس��يدن 
به كم��ال  نهايي، هن��وز زمان زيادي الزم اس��ت. 
ام��ا نكته مهم��ي را به بزرگان اين صنعت گوش��زد 
مي كن��د: برند خ��ود را با ارائ��ه طراحي هاي جذاب 
 تقويت كنيد و تنها به س��ابقه و تاريخچه خود تكيه 

نكنيد.«

خاص خودروهاي اس��پورت، نظير نسبت كم  سطح 
شيش��ه جانبي به بدنه، ق��وس صريح و رو به پايين 
خ��ط س��قف در قالب پيك��ره اي جس��ور و تنومند 
البته از نوع CUV، از اس��پورتيج خودرويي جذاب 
ساخته است. دماغه كشيده با خطوطي شارپ)تيز( 
و صريح كه چش��م را از طرفين شيشه جلو، به جلو 
پنج��ره مع��روف و در واق��ع هوي��ت خانوادگي كيا 
هداي��ت مي كند. در كنار چراغ هاي اصلي با حجمي 
برجسته و خطوطي كش��يده در طرفين گلگيرها و 
در نهايت خط ش��انه قوي اي، براي خودرو به وجود 
آورده كه باعث ش��ده تا مشكل پس��ندترين ساليق 
را به راحتي جذب نمايد. برج�س��تگي گل��گيرهاي 
ج��لو و عق���ب »Wheel Arch« در اسپورتيج 
پنهان است؛ يعني در حالي كه  به شخصيت پردازي 
ق��وي و محكم خ��ودرو كمك كرده اس��ت، خود را 
مج��زا از پيكره اصل��ي خودرو نش��ان نمي دهد؛ اما 
تاثير گ��ذاري الزم را به راحتي دارد. حفظ تناس��ب 
و تركي��ب بي نق��ص تاير و رينگ ب��ا بدنه خودرو و 
ارتفاع متناس��ب كف خودرو با سطح زمين، از ديگر 
 نقاط قوت، در طراحي اين عضو كوچك خانواده كيا 
اس��ت. نكته مه��م در طراحي اس��پورتيج، پرهيز از 
هرگونه ش��لوغي و آش��فتگي فرمي است. برگشت 
خط باالي شيشه جانبي در قسمت عقب، كه باعث 
ديد بازتر سرنشينان عقب مي شود، با نواري استيل 
بر جذابيت نماي جانبي خودرو افزوده است. هر چه 
به نماي جانبي خودرو نزديك شده و ديد كلي تری 
از آن را مقاب��ل خود پيدا كنيد، ب��ه زيبايي ظاهري 
خودرو بيش��تر پي مي بريد. فرم خوابيده ستون هاي 
جلو، چهره اي اس��پورت و جسور را به بيننده عرضه 
مي كند. خط شكس��ت روي بدن��ه كه به نوعي خط 

حس واقعي تحول 

در اي�ن مقال�ه ب�ه س�راغ يك�ي از محبوب تري�ن و 
جنجالي تري�ن محصوالت كيا، يعني اس�پورتيج 2011 
مي رويم؛ خودرويي در كالس كراس اورهاي كوچك و 
جمع و جور. براي اينكه با ميزان تحوالت صورت گرفته 
در نس�ل دوم بيش�تر آشنا ش�ويم و آن را ملموس تر 
درک كنيم، 2 نس�ل اخير را ب�ا ه�م از نزدي�ك مورد 

مقاي�سه قرار مي دهيم.
در روز عكاسي از خودروهاي فوق، يكي از ه�مكاران 
ب�ه نكته  ج��البی اش���اره كرد؛ »چ�اپ تصاوير دو 
نس�ل در كنار هم بدون هي�چ توضيح خاص«؛ چرا كه 

تصاوير، خود گوياي همه اتفاقات هستند.

ك�����ال�وم«  »ي�ان 
كمپان�ي   ط�راح  س�ر 
توصي�ف  در  جاگ�وار 
ك�ودك جس�ور  اي�ن 
اس�ت:  گفت��ه  كي�ا، 
اس�پورتيج  »طراح�ي 
اروپايي  رقباي  تمامي 
و آسيايي را به چالش 
جدي فراخوانده است، 
رس�يدن  ت�ا  هرچن�د 
نهاي�ي،  كم�ال  ب�ه 
زي�ادي  زم�ان  هن�وز 
الزم اس�ت؛ ام�ا نكته 
مهم�ي را به ب�زرگان 
اي�ن صنعت گوش�زد 
مي كن�د: برن�د خود را 
ب�ا ارائ�ه طراحي هاي 
كنيد  تقوي�ت  ج�ذاب 
و تنه�ا ب�ه س�ابقه و 
 تاريخچ�ه خ�ود تكيه 

نكنيد.«

نوشته: عليرضا محمدزاده- مسئول نمايشگاه مركزي
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 تكنيك ه��ای خالقي��ت، به عن��وان اب��زاری برای 
رش��د خالقيت و افزايش توان حل خالق مس��ئله، 
كمك ش��ايانی به افراد، در تم��ام مراحل خالقيت 
و فرآيند حل خالق مس��ئله می كن��د .  در واقع هر 
ي��ك از تكنيك های خالقي��ت، مرحله يا مراحلی از 
فرآين��د خالقيت را تقويت می كنند. اين تكنيك ها، 
فردی و گروهی هس��تند .  هر كدام از اين روش ها، 
به تفصيل، در مقاالت و كتاب هاي متفاوتي تشريح 
ش��ده اس��ت. خواندن اين مطالب، به ارتقا و بهبود 
ش��رايط ما كمك ك��رده  و  با بهره گرفت��ن از آنها ، 
مي تواني��م به بالندگي ذهن خ��ود، كمك كنيم؛ در 
واق��ع محور اصلی تمامی اين تكنيك ها، شكس��تن 

قالب های ذهنی است. 
تكني��ك »طوف��ان ذهن��ی«، تكن��ي��ك »چرا؟« ، 
 »توه��م خ��الق«، »پ��ی. ام.آی )P.M.I(«، »روش
DO IT« ، »ش��كوفه نيلوف��ر آب��ی«، »تك�ني��ك 
چه می ش��ود اگ��ر....؟«، »تكنيك در هم شكس��تن 
مفروض��ات«، »تجزي��ه و تحلي��ل مورفولوژي��ك«، 
»روش دلف���ی و مواق�ع اس���تفاده از آن«، »روش 
 Fishbone Diagram م���اه��ی  اس��تخ��وان 
)علت و معلول(« ، »تكنيك باز گش��ت به مشتری«، 

مي گي��رد، پرورش خالقي��ت نيز نيازمن��د پرورش 
فضاي��ي مش��وق و مح��رك خالقي��ت اس��ت؛ تا با 
به كارگيري اين فضا، مس��ير خالقيت را  با نگرشي 

روشن و پويا دنبال كرد. 
»الكس اسبورن«، با بيان تاثير سريع طوفان فكري 
و خالقي��ت گروهي، در مقاله اي افراد را به پردازش 
ايده هاي نوين به صورت »تفكر واگرا« ترغيب نموده 
اس��ت.  وي بر اين باور اس��ت كه تفكرات شخصي 
ش��ما، هم��واره ب��ر كار و اش��خاص نزديك ش��ما، 
تائيرگ��ذار خواهد بود .  بنابراين بي��ان ايده اي نو از 
طرف شما، فرصتي خاص، هم براي شما و هم براي 

اطرافيانتان، فراهم خواهد آورد.
رعاي��ت موارد ف��وق و اس��تفاده از اصول روش هاي 
مختل��ف، كه در اينجا تنها ب��ه يكي از آنها پرداخته 
ش��ده، راهي است كه انس��ان را در مسير خالقيت 

بيشتر، هدايت مي سازد. 

نكات زير، مي تواند شما را در استفاده بهينه تر 
از تكنيك هاي بيان شده، ياري نمايد:

- ارائ��ه نظر خود را ب��ه تعويق بيندازي��د؛  از بيان 
انتقاد س��ريع خ��ودداري كنيد، زماني پ��رواز براي 
انسان امري بعيد به نظر می رسيد و افرادي رسيدن 
به اين آرزو را محال مي پنداش��تند. بنابراين ممكن 
است فرصت پيش رو، ايده اي با ارزش باشد؛ پس با 

اظهارنظر بي تامل، فرصت ها را حقير نشماريد.
- ب��ه ان��دازه كافي در خالقيت و پ��ردازش ايده نو، 
كوشا باش��يد . »اس��بورن« معتقد است كه كميت، 
كيفي��ت را به ارمغان مي آورد. بنابراين هرچه مقدار 
ايده هاي ش��ما بيش��تر باشد، ش��كوفايي خالقيت 

منحصر به فرد شما، باالتر خواهد رفت.
- به دنب��ال ايده ه��اي غير معم��ول و  ماجراجويانه 
باش��يد.  طبيعتاً، استفاده از مسائل روزمره و عادي 
براي همگان امري س��اده و در دسترس خواهد بود؛ 
ولي ايج��اد فضايي متفاوت و خ��ارج از مفروضات ، 
خالقيت را شكوفا مي كند؛ هرچند يك ايده ممكن 

است در نگاه اول، نامناسب به نظر برسد. 
 ب��ا در نظر گرفتن موارد باال، زمان تركيب ايد ه هاي 
تعيين شده رسيده است تا با سازماندهي و حركت 
آنه��ا در كنار هم بت��وان ايده نهاي��ي را خلق كرد؛ 
به ياد داش��ته باش��يد طوفان فكري، در بسياري از 
مناطق دنيا به ص��ورت همگرا و گروهي به كارگرفته 
ش��ده اس��ت .  همانطور كه م��ا  ب��راي توليد  يك 
خودرو، نيازمند موتور، اتاق و تزئينات آن هس��تيم، 
براي خالقيت هم، نيازمند پردازش ايده هاي نويني 

خواهيم بو د.

ب��ا درنظر گرفتن اص��ول فوق، زماني ك��ه به دنبال 
ايده اي جديد و بديع هس��تيد، به خ��ود اين اجازه 
را بدهي��د تا به هم��ه جوانب نامحس��وس موضوع 
خ��ود، فكر ك��رده و در نهاي��ت با تام��ل و تفكري 
دقيق، به بيان آن بپردازيد. براي مثال، مش��كلي را 
درنظ��ر گرفته و تمامی راه هايي را كه براي حل آن 
مي توانيد اس��تفاده كني��د، روي كاغذ بياوريد. بيان 
ايده هاي خود را متوقف نكنيد. لزومي براي منطقي 
بودن ايده ها نيس��ت چرا كه در نهايت با جمع آوري 

كليه ايده ها، مي توانيد به پاسخي نو دست يابيد.

خالقي��ت، در محيط كار ب��ه روش هاي مختل��ف،  فرصت هاي 
مناس��ب براي افراد فراهم خواهد كرد؛  از اين رو الزم اس��ت تا 

كارمندان به موارد زير، توجه داشته باشند : 
- پيدا كردن فرصت هاي بروز خالقيت در هر موقعيتي. 

- درخواست اخذ مسئوليت بيشتر از مدير مرتبط.
� كشف موقعيت هاي قابل رقابت در بيان ايده هاي نو.

� پيشتاز بودن در بيان عقيده خود.

منابع 
 1-Applied Imagination by Alex  

 Osborn, ISBN-13: 978-0023895203

 2-How Employees Can Be Creative in the

Workplace Essay by Tiffany Provost

        3-Essential Resources for creativity. Leon Ho"

و  س��ينكتيكس«  »تكني��ك  اس��می«،  »گ��روه 
)SCAMPER(، روش هايي هس��تند  »اس��كمپر 
كه  ديدگاه هاي  وس��يعي را نس��بت به خالقيت و 
ايده ياب��ي مط��رح كرده اند. به طور مث��ال، تكنيك 
اس��كمپر بر پايه ايده يابی فردی طراحی شده است 
كه می تواند به نحو بسيار اثر بخشی برای گروه ها نيز 
مفيد باش��د. هدف اصلی اين تكنيك، قدرت تصور 
اس��ت تا آن را در جه��ات و ابعاد مختلف به حركت 
درآورد. اين تحريك به وس��يله يك س��ری سواالت 
تي��پ و ايده بر انگيز صورت می گيرد كه ش��خص در 
رابطه با مس��ئله مورد نظرش از خود سوال می كند 
و در نهاي��ت با افزايش ايده ها، كيفي��ت ايده ها نيز  
تضمين می ش��ود و ارتقا می يابد. كلمه اس��كمپر، از 
حرف اول هفت كلمه تشكيل شده است كه هر يك 
از آنها نشانه يك جهت و سمت و سوی فكری است.

ح��رف S بر گرفته از كلم��ه» Substitution« به 
معنی جانشين سازی است.

حرف C بر گرفته از كلمه »Combine« به معنی 
تركيب كردن است. 

حرف A بر گرفته از كلمه» Adapt« به معنی رفاه، 

سازگاری و تعديل كردن است. 
حرف M بر گرفته از كلمه» Magnify« به معنی 

بزرگ سازی است. 
حرف P بر گرفته از كلمه »Put to other uses « به 

معنی استفاده در ساير موارد است. 
ح��رف E بر گرفته از كلم��ه »Elimination« به 

معنی حذف كردن است. 
حرف R بر گرفت��ه از كلمه »Reverse« به معنی 

معكوس سازی است. 

 آنچ��ه به عن��وان اولين گام خالقيت مطرح اس��ت، 
مثبت انديش��ي نس��بت به توانايي هاي ش��خصي و  
داش��تن تفكري انتقادی اس��ت كه فرد را در مسير 
خالقيت و دفاع از ايده خود، ياري مي كند. بنابراين 
در مسير ش��كوفايي خالقيت، پرورش و قبول خطر 
)ريس��ك( الزامي اس��ت. طبيعتاً درمسير خالقيت، 
موان��ع و س��دهايي پي��ش رو خواهي��م داش��ت كه 

مي بايست از رودررويي با آنها پرهيز كنيم.
 خالقي��ت و ايده پ��ردازي، فضاي مناس��ب خود را 
مي طلب��د؛ همان طور ك��ه امروزه طراح��ي داخلي 
س��ازمان ها و من��ازل، با دي��دي متف��اوت صورت 

 آنچ�ه به عنوان اولين گام 
اس�ت،  مط�رح  خالقي�ت 
مثبت انديش�ي نس�بت به 
و   ش�خصي  توانايي ه�اي 
داش�تن تفك�ري انتقادی 
اس�ت كه فرد را در مسير 
خالقيت و دفاع از ايده خود  
ي�اري مي كن�د؛  بنابراين 
ش��كوفايي  مس�ير  در 
خالقيت، پ�رورش و قبول 

خطر الزامي است 

)بخش دوم(

روش ها و تكنيک های خالقيت و نوآوری
گردآوری و ترجمه: فاطمه دانش نيا- مسئول دفتر مدير عامل 
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 تمرين ش��كوفايي خالقيت كه در  پيك اطلس ش��ماره قبل  به عنوان »تست خالقيت« به چاپ رسيد، در يكي از دانشگاه هاي هنر 
و طراحي آمريكا به نام  ) Pan-American Art and design University(  با هدف تش��ويق و ارتقاء خالقيت دانش��جويان 

رشته هنر، طراحی شده بود.  تصاويری كه در زير می بينيد پاسخ های خالقانه دانشجويان، به اين آزمون خالقيت است. 
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 فرمول س��اخت كوكاكوال برای نخستين بار در سال 
۱۸۸۶ ب���ه عن�وان ي��ك نوش���يدن��ی، توس���ط 
»جان پمبرتون« داروساز آمريكايی و در شركت مواد 
شيميايی او ابداع شد. كوكاكوال،  شناخته شده ترين 
نام تجاری و دومين كلمه شناخته شده زبان انگليسی 
در دنياس��ت.  ارزش اي��ن برند،  بيش از 70 ميليارد 
دالر تخمين زده ش��ده  اس��ت.  اين نوش��ابه يكی از 
نمادهای فرهنگ كشور اياالت متحده آمريكا به شمار 
می رود. كوالی گازدار،  نوشابه پرطرفداری است كه 
در بيش از ۲00 كش��ور دنيا به فروش می رسد. اين 
نوشابه در بسياری از كشورها با نام اختصاري كوك 
)Coke( ش��ناخته می شود و در ايران معموالً به آن 

كوكا می گويند.
  ج��ان پمبرتون،  اندكی قبل از مرگش، روش تهيه 
كوكاك��وال را در براب��ر ۲300 دالر ب��ه آس��ا كندلر، 
تاج��ر آمريكايی و ش��هردار ش��هر آتالنت��ا فروخت. 
وي توانس��ت به زودی از كوكاكوال يك نوش��يدنی 
مل��ی آمريكايی بس��ازد كه اس��مش ه��م معنی با 
»زندگی به س��بك آمريكايی« است.  او اندكی بعد،  
ش��يوه تهيه كوكاكوال را تغيير داد و برای آس��ان تر 
كردن مصرف آن، به جای ليوان و بشكه، بطری های 
مخصوصی را برای اين نوش��يدنی س��فارش داد، كه 
ام��روزه همه آن را می شناس��ند. كندل��ر  در نهايت 
محصولش را در سراس��ر آمري��كا توزيع كرد.  با اين 
تغييرات،  همه در خانه هايشان می توانستندكوكاكوال 
بنوش��ند.  در س��ال ۱۸9۶، ده س��ال بع��د از تهيه 
نخستين تركيب كوكاكوال،  آسا كندلر برای نخستين 
بار اين نوشيدنی را به خارج از مرزهای آمريكا صادر 

اصلی تري��ن كرد.  از  يك��ی  عن��وان  ب��ه  اي��ن ش��ركت 
توليدكننده ه��ای موت��ور جت، در آمري��كا فّعالّيت 
دارد. جن��رال الكتري��ك، يكی از فع��االن در بخش 
ب��رق، توليد تجهي��زات نيروگاه��ی و توليد توربين 
اس��ت.  ارزش اين نام تجاری بي��ش از 4۲ ميليارد 

دالر تخمين زده شده  است. 
جك ولش )jack Welch( مديرعامل افس��انه اي 
اين ش��ركت، شش��مين مرد با نفوذ اياالت متحده 
امري��كا از دي��دگاه »مجله تايم��ز« و نامزد انتخاب 
عنوان مدير ق��رن از ديدگاه »مجله بيزينس ويك« 

است.

يك ش��ركت آمريكاي��ی چندمليتی در عرصه 
فناوری كه مقر اصلي  آن در ش��هر آرمون��ك 
نيويورك اس��ت.  اي��ن ش��ركت ب��ه توليد و 
عرضه انواع  نرم افزار و س��خت افزار مي پردازد.  
IBM، ارائه دهنده خدماتی مانند زيرس��اخت، 
ميزبان��ی وب، فن��اوری نان��و و رايان��ه بزرگ 
 است. در س��ال ۱9۶4، اين شرك��ت راي��انه

  system / 360خ��ود را معرف��ی كرد؛  اين 
رايانه در زمان خود،  دارای خط توليد بس��يار 
  IBM ،۱9۸0  موفق��ی بود. در ده��ه ۱970 و
ريزرايانه های غيرسازگار مختلفی را كه شامل 
بودن��د،   system / 38 و    system / 36
عرضه كرد.  در سال ۱9۸۱، اين شركت رايانه 
ش��خصی )PC( را  معرفی كرد كه اين رايانه، 
اس��تانداردی برای رايانه های شخصی شناخته 
ش��د. خط توليد رايانه های شخصی IBM نيز 
مانند ديگر توليدات آن، بس��يار موفق بود. اين 
خ��ط توليد امروزه همچنان ب��ا كارايی باال، به 
كار خود ادامه می دهد. IBM برای رايانه های 
شخصی خود، سيس��تم  عام�ل OS/2 را ارائه 
ك��رد. با آمدن ويندوز، اين ش��ركت سيس��تم 
 عامل خود را از  بين نبرد، بلكه هردو سيس��تم 
 عام��ل را،  به همراه سيس��تم های خ��ود ارائه 
كرد.  در س��ال IBM ،۱99۱ با ش��ركت اپل 
و موت��وروال هم��كاری خود را آغ��از كرد. اين 
 PowerPC  همكاري، منجر به ارائه تراش��ه
در س��ال ۱995ش��د. IBM تا به حال مقادير 
زيادی از ايستگاه های كاری، رايانه های بزرگ، 
ريزرايانه ها، افزار نشر روميزی، رايانه های بغلی 
و بس��ياری از فناوری های جانبی ديگر را ارائه 

كرده است.
 ام��روزه، سيس��تم های IBM ب��ه عنوان يك 
اس��تاندارد ب��رای س��ازندگان ب��زرگ جهانی، 
محس��وب م�ی ش��وند؛ همچني��ن ب��ه عنوان 
محصوالت��ی ب��ا كيفيت ب��اال،  ب��رای تمامی 
اس��تفاده كنندگان رايانه در جهان، ش��ناخته 
ش��ده اند. IBM می كوش��د ت��ا سيس��تم ها و 
فناوری های خود را روزانه پيشرفت داده و آنها 
را ب��ه صنعت جهان ارائه ده��د.  »بيانديش«، 
ش��عار معروف اين شركت است. ارزش اين نام 
تجاری بي��ش از ۶4 ميليارد دالر تخمين زده 

شده  است.

مايكروس��افت، يك ش��ركت چند مليتي است كه 
ب��ه عنوان  بزرگ ترين ش��ركت نرم اف��زاری جهان 
شناخته شده است. جايگاه اصلي مايكروسافت، در 
اياالت متحده آمريكاست. مهم ترين فعاليت هايش 
در زمينه  طراحی، توس��عه، س��اخت، صدور مجوز، 
پشتيبانی و ارائه خدمات نرم افزاری برای ابزارهای 
رايانه ای است. اين ش��ركت عالوه بر ارائه نرم افزار، 
به انتش��ار كتاب و توليد محصوالت چندرس��انه ای 
و ارائه خدمات پس��ت الكترونيك��ی نيز می پردازد. 
مايكروسافت، در سال مالی منتهی به ژوئن ۲0۱0، 
بيش از ۶۲ ميلي��ارد دالر درآمد، ۱۸ ميليارد دالر 
س��ود خال��ص و ۸9000 كارمن��د در كش��ورهای 

مختلف دنيا داشته است. 
پرفروش ترين محصوالت مايكروس��افت، سيس��تم 
 عامل »ويندوز« و نرم افزار »آفيس« اس��ت. اين دو 
محصول،  با سهمی حدود 90 درصد در سال ۲003 
برای مايكروس��افت آفيس و در س��ال ۲00۶ برای 
ويندوز، جايگاه مهم��ی در بازار فروش محصوالت 
كامپيوترهای ش��خصی و كامپيوتره��ای روميزی 
پي��دا كردند. ارزش اي��ن نام تج��اری بيش از ۶0 
ميليارد دالر تخمين زده شده اس��ت. مايكروسافت 
در ابت��دا، كار خ��ود را توس��ط دو دوس��ت دوران 
كودك��ی به نام های بيل گيت��س و پُل جی. آلن با 
ساخت و فروش مفسر زبان برنامه نويسی بيس��يك 
 »Altair« ب��رای آلتاير )Basic interpreters(
ش��روع كرد. در اواسط دهه ۸0 ميالدی با طراحی 
سيس��تم عامل داس ب��ر بازار سيس��تم های عامل 
رايانه های خانگی مس��لط شد. شركت، سهام خود 
را وارد ب��ورس كرد كه با افزايش ارزش س��هام، 4 
نف��ر، ميلياردر و ح��دود ۱۲ هزار نف��ر از كاركنان 
مايكروسافت، ميليونر شدند. »يك كامپيوتر در هر 
خانه، روی هر ميز، كه نرم افزارهای مايكروسافت را 

اجرا كند«، شعار اصلی مايكروسافت است.

 كوكاكوال

جنرال الكتريك

شركت آی بي ام

شركت مايكروسافت

)International Business M
achines Corporation - IBM

(  

)Coca Cola(  

)International Business M
achines Corporation - IBM

(  
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گرد آوري و ترجمه  :  مجيد زراعت پيشه - كارشناس بازرگانی خارجی

10 برند برتر دنيا به انتخاب سايت اينتر برند

گوگل، يك ش��ركت آمريكايی اس��ت. اين ش��ركت 
از طري��ق تبليغ��ات به همراه خدم��ات متنوعي كه 
به كاربران��ش ارائه مي دهد،كس��ب درآمد می كند. 
اين خدمات ش��امل جس��ت وجوی اينترنتی، پست 
الكترونيكي، نقش��ه برخط )آنالي��ن(، نرم افزارهای 
اداری، ش��بكه های اجتماعی و اش��تراك فايل های 
ويدئويی می ش��ود. ۲ دانش��جوی دكترای دانشگاه 
اس��تنفورد، يعنی لری پيج و س��رگئی برين، گوگل 
را در س��ال ۱99۸ تأس��يس كردن��د. اين ش��ركت 
خصوصی در ماه ژوئن ۱999 )تير ۱379( رس��ما با 
سرمايه تأسيس ۲5 ميليون دالر وارد عرصه مجازي 
شد. گوگل، سرويس و خدمات ع���مومی اص���لی 
 )www.google.com( خود را در وب س�����ايت
ارائ��ه می ده��د. اين ش��ركت، همچنين س��رويس 
جست وجوی پيشرفته اي، برای فراهم سازی اطالعات 
محتوايی، ب���راي كاربران�ش به ارمغان آورده است. 
هدف اعالم ش��ده از طرف بنيانگ��ذاران گ��وگل، 
ع���بارت اس���ت از: »سامان دادن تمامی اطالعات 
 Googol دنيا«. گ��وگل بر گرفته ش��ده از كلم��ه
ك��ه به معن��ی »عدد يك و ۱00 صف��ر جلوی آن« 
است كه توس��ط ميلتون سيروتا، پسر خواهر ادوارد 
كاسنر، رياضيدان آمريكايی اختراع شده  است. علت 
اين نامگ��ذاري به هدف اصلی گ��وگل برمي گردد؛ 
چراكه گوگل قصد دارد س��رويس ها،  اطالع رسانی 
و اطالع��ات خود را تا آن مقدار، در وب گس��ترش 
دهد. ارزش اين نام تجاری بيش از 43 ميليارد دالر 

تخمين زده شده است.

گوگل

4

)google(  

بزرگ ترين رس��توران زنجيره ای جهان است كه به 
ط��ور روزانه 47 ميليون مش��تری دارد. محصوالت 
مك دونال��د عبارتن��داز: همبرگر، چيزبرگ��ر، مرغ، 
سيب زمينی س��رخ كرده، صبحانه، انواع نوشابه ها، 
شيرش��ربت و دس��رها. اخيراً مك دونالدز شروع به 
عرضه انواع س��االد، س��اندويچ لقم��ه ای و ميوه نيز 
كرده اس��ت. بس��ياری از مك دونالدزها مكانی برای 
بازی كودكان دارن��د. ارزش اين نام تجاری بيش از 

33ميليارد دالر تخمين زده شده است.

مك دونالدز

6
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onald’s(

 يك كارخانه توليدكننده س��خت افزار در كاليفرنيا 
ك��ه درس��ال ۱9۶۸ توس��ط رابرت نوي��س و آقای 
گوردن مور تأسيس شد. در حال حاضر 3۸ سال از 
تأسيس اين شركت می گذرد. عمده محصوالت اين 
شركت در زمينه مدارهای الكتريكی و پردازنده های 
رايانه اس��ت. اينتل در دهه ۱970 يكی از قوی ترين 
 IBM تراش��ه های خ��ود را عرضه كرد و ش��ركت
هم، ريزپردازنده ۸0۸۸ را برای كامپيوتر ش��خصی 
خود انتخاب ك��رد. ارزش اين ن��ام تجاری بيش از 

3۲ميليارد دالر تخمين زده شده  است.

اينتل

7

 )intel(

يك ش��ركت چندمليتی فع��ال در عرصه ارتباطات 
كه روی نقاط كليدی مخابرات س��يمی و بی س��يم 
تمرك��ز كرده  اس��ت. هم اكنون نوكي��ا، بزرگ ترين 
سازنده تلفن همراه در جهان است. اين شركت  در 
نيمه دوم س��ال ۲007 در حدود 3۸ درصد از بازار 
موبايل را در اختيار  داش��ت. همچنين اين شركت 
 ،ISDN ،ل��وازم و تجهيزات مورد نياز تلف��ن ثابت
دسترس��ی به پهن بان��د، VoIP و WLAN را نيز 

توليد می كند.
س��اختمان اصلی نوكيا در ش��هر اس��پو، شهري در 
نزديكی هلس��ينكی، پايتخت فنالند، اس��ت. مراكز 
تحقيقات نوكيا در سراس��ر جه��ان از جمله  پكن، 
بوداپس��ت، بوخوم، پالو آلت��و، كاليفرنيا و كمبريج، 
ماساچوس��ت قرار دارند. كارخانه ه��ای بزرگ نوكيا 
در س��الو، فنالند، پكن، چي��ن، دونگ گوآن، چين، 
چنای، هند، كوماروم، مجارستان و منطقه روهر در 
آلمان مستقر شده اند. ارزش اين نام تجاری بيش از 

۲9 ميليارد دالر تخمين زده شده است.

»والت ديزنی« در 5 دس��امبر سال ۱90۱ در شيكاگو 
ديده ب��ه جهان گش��ود. خان��واده او كش��اورز بودند. 
دركودك��ی ب��ه آموخت��ن نگارگ��ری پرداخ��ت. او در 
جن��گ جهانی اّول رانن��ده آمبوالنس ب��ود. او پس از 
جنگ، ش��روع به س��اخت تبليغات تلويزيونی كرد. در 
س��ال ۱9۲۲ با همكاري»اوب ايوركز« ش��ركتی به راه 
انداخ��ت. در ۱9۲3 ب��ه هاليوود رفت. نخس��تين كار 
بزرگ��ش، آفرينش چهره ای به نام »ميكی ماوس« بود. 
در سال ۱930 والت ديزني به اوج شهرت رسيده بود. 
وی در۱937، نخستين فيلم بلند پويانمايی خود به نام 
سپيدبرفی را س��اخت. وی همچنين كارگاهی ساخت 
ك��ه در آن به آموزش پويانماگران می پرداخت. وی در 
۱7 ژوئي��ه ۱955 »ديزنی لند« را افتت��اح كرد. خالق 
ميكی ماوس، در ۱5دس��امبر س��ال ۱9۶۶ درگذشت. 
ارزش اين نام تجاری بيش از ۲۸ ميليارد دالر تخمين 

زده شده است.

نوكيا 

والت ديزنی
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 يك شركت آمريكايی چندمليتی فناوری اطالعات است. 
ساختمان مركزی اين شركت در دره سيليكون در ايالت 
كاليفرنيا، واقع شده است. اين شركت يكی از بزرگ ترين 
ش��ركت های فناوری اطالعات اس��ت و تقريباً در تمامی 
 HP كش��ورها فعاليت می كند. محصوالت اصلی شركت
شامل چاپگر، سرورهای قدرتمند، رايانه های قابل حمل 

و نرم افزارهای مديريت شبكه است.
چگونگي انتخاب نام اين ش��ركت نيز خواندني اس��ت. 
هيول��ت و پاكارد، تصميم گرفتن��د نامی برای كمپانی 
خود انتخاب كنند؛ آنه��ا تصميم گرفتند نام های خود 
را روی كمپان��ی ق��رار دهند و قرع��ه انداختند كه نام 
هركدام اول افتاد، ش��روع نام ش��ركت، ب��ا حرف اول 
صاحب نام خواهد بود ؛  باالخره نام هيولت اول افتاد و 
بدين ترتيب نام شركت hp شد. ارزش اين نام تجاری 

بيش از ۲۶ ميليارد دالر تخمين زده شده است.

)HP(شركت هيولت -  پاكارد
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 )hp(

منابع
www.interbrand.com
www.wikipedia.org
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از س��ال ۱944 كه كياموتورز كار خود را شروع كرد، 
تاكن��ون به عنوان يكی از برترين خودروس��ازان كره 
جنوب��ی، به موفقيت های چش��مگيری دس��ت يافته 
اس��ت.  كياموت��ورز، هم اكن��ون با داش��تن ۱۸ زير 
مجموعه، ش��بكه ای از 4 هزار و ۲۸7 نماينده فروش 
در ۱5۶ كشور دنيا ساالنه بيش از ۲ ميليون دستگاه 
خودرو به فروش می رساند. با تاكيد بر سرمايه گذاری 
و تحقيق و توس��عه مدوام، كياموتورز هم اكنون اقدام 
به توليد انواع خودروها ش��امل خودروهای سواری و 
كار و تجاری می كند. اين خودروساز بزرگ، با احداث 
كارخانجات، مراكز تحقيق و طراحی در كش��ورهای 
مختلف، خود را ب��ه عنوان يك بازيگر مطرح جهانی 

در صنعت خودرو مطرح كرده است. 

كياموتورز ب��ا تعهد به مس��ئوليت های اجتماعی خود 
ارتباط خود را با جامعه و شهروندان جهت تبادل نظرات 
گس��ترش داده و س��عی می كند تا آينده ای روش��ن با 
حفاظت از محيط زيست و دستيابی به توسعه پايدار و 

ايجاد ارزش برای مردم و مشتريان، ايجاد نمايد.
 1- مارک های تجاری

 خودروهای سواری
  M o r n i n g  ) P i c a n t o (   ,  P r i d e  ) R i o (
 Forte )Cerato( , Forte Koup, Lotze
)Optima,Magentis(,Cadenza, Opirus )

  Amanti(, Venga,Soul , Carens )Rondo(
       Carnical )Sedona(, Sportage R, Sorento
R، Mohave )Borrego(

   خودروهای تجاری
Bongo III Truck )K-series trucks(
New Granbird )Commercial Bus(

  خودروهای هیبريدی
Forte LPi Hybrid

)CKD( قطعات منفصله 
ش��امل قطعات خودرو )موتور، سيستم انتقال قدرت 

و...(
  2- شبکه جهانی

  فروش و خدمات پس از فروش
کره جنوبی: ۲0 مركز فروش منطقه ای، 34۲ دفتر 
فروش منطقه ای، 405 فروشگاه و 9 مركز ارسال خودرو

 در سراسر دنيا 

میلیارد ون

تریلیون ون

کشور

سال

میزان کمک به برنامه های اجتماعی

ارزش بازار تا تاریخ 10 ژانویه 2011

عرصه حضور

 مدت زمانی که از آخرین قرارداد
  پرهیز از اعتصاب
  بین کارمندان و 
مدیریت شرکت می گذرد

کل کارمندان و کارگران داخلی و خارجی شاغل در شرکت

16.1

24

156

20

43.831 نفر

خدمات: ۲0 مرك��ز خدمات منطق��ه ای، ۲53 مركز 
ارائه دهن��ده خدم��ات كام��ل، 533 مرك��ز ارائه دهنده 

خدمات خاص.
جهان: ۱5۶ كش��ور، ۱59 نمايندگی، 4۲۸7 فروشنده 

)فروش و خدمات(
تولید

کره جنوب�ی: كارخانه س��وهاری )350 هزار خودرو 
در س��ال(، كارخان��ه Hwaseong )۶00 هزار خودرو 
در س��ال(، كارخانه Gwangju )4۶0 هزار خودرو در 
س��ال(، كارخانه ه��ای توليد قطعات اصل��ی )۲30 هزار 

خودرو در سال(
خارج از کره: كارخانه چي��ن )430 هزار خودرو در 
سال(، كارخانه اس��لواكی )300 هزار خودرو در سال(، 

كارخانه آمريكا )300 هزار خودرو در سال(
مركز تولي��د كياموتورز در جورجي��ای آمريكا )۱944 
 Zilina كارمند( ، مركز توليد كياموتورز در اس��لوواكی
)۲909 كارمن��د(، مرك��ز تولي��د كياموت��ورز در چين 
Yancheng )49۱۸ كارمن��د( ، دفتر مركزی س��ئول 
) 3 واحد توليدی، 3 مركز تحقيق و توس��عه ، ۲0 مركز 
خدم��ات منطقه ای، 34۲ فروش��نده ، 3۲ هزار و 743 

كارمند(
 مراکز تحقیق و توسعه

کره جنوبی: مركز Namyang ، موسسه تحقيقات 
فناوری Mabuk Eco ، موسسه تحقيقات و مهندسی 

پيشرفته مركزی 
خارج از کره :مراكز فنی، طراحی و تحقيقات شامل :

 ،)Irvine, CA( آمري��كا  در  كي��ا  طراح��ی  مرك��ز 
مرك��ز فن��ی مش��ترك كي��ا- هيون��دای در آمري��كا 
)Ann Arbor, MI( ، دفات��ر اصل��ی كياموت��ورز در 
اروپا/ مركز فنی اروپا )فرانكفورت، آلمان(، مركز تحقيق 

)Chiba( و توسعه ژاپن
ساير مراکز :

دفات��ر منطقه ای آمريكای جنوب��ی و مركزی )ميامی، 
آمريكا(، دفاتر منطقه ای اروپای ش��رقی / كش��ورهای 
مش��ترك المنافع )كي��ف، اكراين(،  دفات��ر منطقه ای 
آفريق��ا و خاورميانه )دوبی، ام��ارات(، دفاتر منطقه ای 

آسيا- اقيانوسيه )سيدنی، استراليا(

 

تریلون ون

گرم در کیلومتر

میلیون دستگاه

کل درآمد حاصل از فروش

FORTE LPI خودرو هیبریدی CO2 میزان تولید

کل میزان فروش داخلی و خارجی

23.3

99

2.13

89
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تست ايمني 
خ����ودرو

ش��امل  خودروه��ا  ايمن��ي  تس��ت  آيين نامه ه��اي    
اس��تانداردهاي ايمن��ي وس��ايل نقليه موت��وري فدرال 

آمريكا است.
FMVSS استاندارد

 Federal Motor Vehicle   مخف�ف  »FMVSS«
Safety Standards، هم��ان اس��تانداردهای ايمني 
وس��ايل نقليه موت��وري فدرال آمريكا ب��وده كه حداقل 
ايمن��ي مورد تاييد وس��ايل نقليه موت��وري و تجهيزات 

وسايل نقليه موتوري را بيان مي كند. 
 ه��دف از طراحي اين اس��تاندارد، محافظ��ت از جامعه 
در مقابل خطرات ناگهاني ناش��ي  از طراحي، ساختار و 

عملكرد وسايط نقليه موتوري است.

FMVSS سرفصل 49 استاندارد
م��اده  49 اين اس��تاندارد ش��امل ليس��تي از مجموعه 
قوانين تس��ت هاي ايمني اس��ت كه مباح��ث مربوط به 
اس��تانداردهاي ايمني وسايط نقليه، در بخش هاي 57۱ 
و 57۲ آن مطرح شده است. بخش 57۱ خود شامل ۶0 
استاندارد است؛  همچنين در بخش 57۲ آن اطالعاتي 
در خصوص روش هاي شبيه س��ازي انس��ان در تس��ت 

خودرو مطرح شده است. 
محدوده تس��ت خودروها شامل تس��ت ضربه از جلوي 
خودرو، ضربات جانبي به خودرو و تست واژگوني خودرو 

است.  
همچنين اس��تانداردهاي طرح تست شبيه سازي انسان، 
در بخش 57۲ اين مجموعه آورده شده كه هدف اصلی 
آن، تاكيد بر حفظ س��المت انس��ان در مراحل مختلف 

زندگي است. 

انجام تست ضربه از قسمت جلو خودرو
تس��ت ايمني خ��ودرو، روي 5 بخش اصل��ي از خودرو 
ش��امل تس��ت ضربه به جلوي خودرو، ضربه به سطوح 
جانبي، واژگوني خودرو، ضربه به عقب و تست ضربه به 

سپر خودرو در سرعت كم است.
س��ازمان ملي ايمني رف��ت و آمد بزرگراه ه��ای آمريكا 
 NHTSA)National Highway Traffic
تس��ت  انجام دهن��ده   )Safety Administration
ايمني خودروها بوده و همانطور كه پيش��تر گفته ش��د، 
بخش��ي از اين تست ها، ش��امل ضربه به قسمت جلوي 
 mph خودرو است. دراين تست، خ���ودرو با سرع�ت
35 مع��ادل km/h 5۶  ب��ا ۲ سرنش��ين شبيه  س��ازي 
ش��ده، به مانع��ي ثابت برخورد مي كند. ه��دف از انجام 
اين آزمايش، ارزيابي كارايي سيس��تم محافظتي خودرو 
اس��ت. براي تس��ت ضربات جانبي به خودرو، خودرو با 
۲ سرنش��ين عروس��كی از پهلو توسط وسيله نقليه اي با 
س��رعت mph 3۸/5  م�عادل km/h ۶۲  و وزنی بالغ 
بر 3000 پوند معادل ۱350 كيلوگرم مورد اصابت قرار 

مي گيرد.

ساير قسمت هاي مورد تست
در تس��ت واژگون��ي، خودرويي با مخزن س��وخت پر، با 
5 سرنش��ين عروس��كی، برای انجام آزمايش اس��تفاده 
می ش��ود.  در اين تست، با تغيير مسير ناگهانی خودرو، 
آن را در شرايط واژگونی قرار می دهند و در صورتی كه 
تاي��ر خودرو بيش از ۲ اين��چ از زمين فاصله بگيرد، اين 

امر نشان دهنده واژگون شدن خودرو است.

 تس�ت ايمني خودروها، به منظور سنجش سيستم هاي 
مهاركننده خودرو  براي دستيابي به اهداف خاص توسط 
ش�ركت هاي خودرويي انجام مي پذي�رد؛ اخذ مجوزهاي 
دولتي براي اس�تفاده از خودروها توسط مصرف كنندگان 
در مس�ير هاي جاده اي، يكي از اين اهداف اس�ت. در اين 
راستا مي توان به برنامه جديد ارزيابی خودرو در آمريكا با 
نام » US NCAP«   اشاره كرد كه با وضع استانداردهای 
معتبر، به مهندس�ان اين امكان را می دهد تا با اس�تفاده 
از اطالع�ات  و داده هاي حاص�ل از آزمايش خودروها، در 

جهت توسعه توليد خودروهايي ايمن تر، گام بردارند.

توس�ط  رتبه بن�دي 
م�ورد  در   NHTSA
تص�ادف  تس�ت هاي 
جل�و، ضرب�ات جانبي 
و و واژگون�ي خ�ودرو 
صورت مي گي�رد و به 
ه�ر ك�دام س�تاره اي 
تعل�ق می گي�رد و هر 
چ�ه تع�داد س�تاره ها 
بيش�تر باش�د، خودرو 

ايمنی بيشتری دارد

گردآوری و ترجمه: راحله سبحانی- مسئول دفتر فروش

به س��ر، كمر و پاهاي سرنشينان را برآورد می كنند كه 
مي توان بدينوسيله  ميزان آسيب و سالمت سرنشين را 

در آن اندازه گيري نمود.
 در اين تس��ت، نيروي بااليي به سرنش��ينان خودرو )به 
دليل افت س��ريع سرعت( وارد مي شود  و جهت ارزيابي 
سيس��تم هاي حفظ سكون سرنش��ين در خودرو مانند 
كمربندهاي ايمنی و كيسه هاي هوا بسيار مناسب است. 
ب��ا توجه به  مطلب فوق، ميران صدمه وارده به وس��يله 

نقليه به تنهايي، ارزيابي نمي شود.
 ميزان آسيب و سالمت سرنشين در اين تست به 

شرح ذير مورد رتبه بندي قرار مي گيرد:
 كمتر از ۱0 درصد شانس )صدمه جانی(: 5 ستاره

بين ۱0 الي ۱9 درصد شانس: 4 ستاره
بين ۲0 الي 34 درصد شانس: 3 ستاره
بين 35 الي 45 درصد شانس: 2 ستاره

بيشتر از 45 درصد شانس: 1 ستاره

 NHTSA رتبه بندي بر حسب ستاره  در 
در سال ۱994 س��ازمانNHTSA  اقدام به تغييراتي 
در روند رتبه بندي تس��ت جلوي خودرو نمود و به جاي 
سيس��تم گيج كننده ارقامي  ،  سيس��تمي  به نام سيستم 

رتبه بندي 5 ستاره اي را برقرار ساخت.

تست ضربه از کنار به صورت کامل
 اين تس��ت در س��ال ۱99۶ توس��ط NHTSA جهت 
تس��ت خودروه��ا در برابر ضرب��ات جانبي  به ليس��ت 
تس��ت هاي خودرو اضافه ش��د. جهت انجام اين تس��ت 
وسيله ای به وزن 30۱5 پوند )با سرعتی 5 مايل بيشتر 
از س��رعت استاندارد فدرال يعنی 3۸ مايل بر ساعت( از 

پهلو و سمت راننده، به خودرو كوبيده می شود.

 تست ضربه به كناره های خودرو به روش مذكور، 5 برابر 
بيش��تر از استاندارد بوده اس��ت ؛ بدين معني كه ضربه 
 3۸ mph توس��ط واگن هاي باري بر خودرو با س��رعت

وارد خواهد شد.
ميزان آسيب و سالمت سرنشين در تست ضربات 
جانبي به خودرو  به ش�رح ذيل م�ورد رتبه بندي 

قرار مي گيرد:
كمتر از ۶ درصد شانس )صدمه جانی (: 5 ستاره

بين ۶  الي ۱0درصد شانس: 4 ستاره
بين ۱۱ الي ۲0درصد شانس: 3 ستاره
بين ۲۱ الي ۲5درصد شانس: 2 ستاره

بيشتر از ۲5درصد شانس: 1 ستاره

ساير تس��ت  ها، شامل ضربه به س��پر خودرو در سرعت 
پايين و ضربه به قس��مت عقب خودرو، به علت احتمال 
پايي��ن وق��وع م��رگ در اينگونه تصادفات در موسس��ه 
NHTSA  انج��ام نمي گيرند،  بلكه توس��ط موسس��ه 
بيمه ايمن��ي بزرگراه ها IHSS به جه��ت ارزيابي بيمه 

خودرو، مورد تست قرار خواهند گرفت.

 رتبه بندي تست
رتبه بندي توسط NHTSA در مورد تست هاي تصادف 
جلو، ضربات جانبي و و واژگوني خودرو صورت مي گيرد 
و به هر كدام س��تاره اي تعل��ق می گيرد و هر چه تعداد 
س��تاره ها بيشتر باش��د، خودرو ايمنی بيش��تری دارد. 
موسسه IHSS نسبت به رتبه بندي كليه  5 حالت تست 
اق��دام مي كند كه  روش رتبه بندي موسس��ه IHSS با 

درجه هاي »خوب« تا »ضعيف« مشخص می شود. 
داش��تن اطالعات الزم از رتبه بندي ايمني خودرو مورد 
نظر مشتري، موجبات خريد آگاهانه اي را براي او فراهم 

خواهد آورد.
در اينجا به منظور شفاف س��ازي مطل��ب نمونه هايي از 
  NHTSA نحوه رتبه بندي ايمني خودروها در سيستم

آورده شده است.

تست ضربه از  جلوی خودرو به صورت کامل
در اين تس��ت سرنشينان شبيه سازي ش��ده در جايگاه 
راننده و صندلي جلو قرار مي گيرند و خودرو با س��رعت 
mph35 )5۶ كيلومت��ر بر س��اعت( به مانع س��يماني 
منبعبرخورد مي كن��د.  پس از حادثه،  محققان ميزان ضربه 

www.crashtest.com/explanations/nhtsa/ 
usncap.htm
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  سيستم ترمز
 ضد ق���فل

سيستم ترمز ضد قفل براي اولين بار در سال 1930 در 
هواپيما به شكل مكانيكي مورد استفاده قرار گرفت. در 
همان زمان تحوالت زيادي در توسعه اين سيستم ، در 
صنعت هوانوردي به وجود آمد .   بررسي اين سيستم 
براي چندين سال متوقف شد تا اينكه در سال 1976 
براي اولين بار اين سيستم بر روي كاميون هاي سنگين 
در آمريكا مورد آزمايش قرار گرفت.   علت اين امر تالش 
ب��راي كاهش تصادفاتي بود كه  به دليل از بين رفتن  
پايداري كاميون ها  در جاده ها،  مخصوصاً جاده هاي 
لغزنده، صورت مي گرفت.   در سال 1980 در تكنولوژي 
  ABS ايمني خودرو تحول عظيمي رخ داد و سيستم
به شكل امروزي )الكترونيكي( در خودروهاي سواري 

مورد استفاده قرار گرفت .
  عملكرد ترمز ABS بس��يار ساده است.  وقتی شما 
روی ي��خ رانندگی می كنيد اگ��ر به آرامی ترمز كنيد 
بدون مشكل خاصي متوقف می شويد.  اگر ترمز شديد 
بگيريد ممكن است چندين متر ليز بخوريد،  ضمن 
اينكه كنترل خودرو از دستانتان نيز خارج می شود و  
ممكن است با خودرو های ديگر تصادف كنيد.  يكی 
از روش هايی كه رانندگان ماهر استفاده می كنند اين 
است كه وقتی ترمز را روی يخ فشار می دهند مواظب 
اين هستند كه چرخها قفل نكنند به  محض اينكه اين 
عمل اتفاق افتاد لحظه ای پا را از روی ترمز بر می دارند. 
سيستم ABS اين كار را برای شما بطور اتوماتيک انجام 
می دهد؛ در نتيجه زمان توقف كوتاه تر می شود و اينكه 
در هنگام ترمز شما توانائی هدايت ماشين بوسيله فرمان 
خودرو را داريد.   سيستم ABS  تركيبی از سيستم های 
الكترونيكی و هيدروليكی است كه مانع از قفل شدن 
چرخ ها می ش��ود .   سي��ست��م   ترم��ز ض��د قفل 
تشكيل ش��ده از سنس��ورهای اندازه گير سرع��ت 
چرخ ها )Wheel Speed Sensors( ، واحد كنترل 
هيدروليكی)HCU( و يک واحد كنترل الكترونيكی 

. )ECU(
روش کار

سيستم های مختلفی برای ABS طراحی شده است.  
در اين قسمت  به ساده ترين نوع آن می پردازيم.  زمانی 

كه سنسوری اعالم كند  كه در اثر ترمز كردن چرخی 
قفل شده ،كامپيوتر به دريچه و پمپ فشار آن چرخ،  
دس��تور كاهش فشار روغن را به وسيله بستن دريچه 
چرخ می دهد، تا زمانی كه سنسور سرعت اعالم كند 
علی رغم فشردن پدال توسط راننده، چرخ به حركت 
افتاده، در اين هنگام دريچه باز می ش��ود و فش��ار باز 
می گردد و در صورت قفل شدن مجدد، همين عمل 
دوباره تكرار می شود و اين كار ممكن است 1۵ تا ۲0 بار 
در ثانيه تكرار شود.  در ه�نگامی كه ABS ف�عال می 
شود،  ممكن است يک نوع باال و پايين رفتن به صورت 
پالس بر روی پدال احساس شود كه اين امر ی طبيعی 
در سيستم ABS اس��ت و به دليل باز و بسته شدن 
دريچه هاست.  ترمزهای ضد قفل با جلوگيری كردن 
از سر خوردن چرخ ها در هنگام ترمز كردن، دو مزيت 
دارند:  اول اينكه خودرو زود تر متوقف می ش��ود و دوم 
اينكه می توان خودرو را هنگام ترمز كردن ، هدايت كرد.

در ترمز های ضد قفل چهار بخش اصلی وجود دارد:
- حسگر های سرعت 

- سوپاپ ها 
- پمپ 

-كنترل كننده
 پمپ و سوپاپ ها در ترمز ضد قفل

 حسگرهای سرعت
سيستم ترمز ضد قفل بايد بداند چه موقع چرخ در حال 
قفل كردن است، حسگرهای سرعت كه در هر چرخ 
يا در بعضی مواقع در ديفرانس��يل قرار گرفته  اند،  اين 

اطالعات را فراهم می كنند.

  سوپاپ ها
در هر لوله ی ترمز كه به هر ترمز می رود يک سوپاپ 
وجود دارد كه با كنترل كننده، كنترل می ش��ود.  در 

بعضی از سيستم ها سوپاپ سه حالت دارد:
- در حالت اول سوپاپ باز است و فشار از سيلندر اصلی 

مستقيما به ترمز می رسد .
- در حالت دوم سوپاپ لوله ی ترمز را می بندد و ترمز 
را از سيلندر اصلی جدا می كند؛  اين حالت از افزايش 
بيش از حد فشار ترمز وق�تی راننده روی پ�دال ف�شار 

می آورد، جلو گيری می كند .
- در حالت سوم س��وپاپ مقداری از فشار ترمز را كم 

می كند .
پمپ

چون س��وپاپ می تواند فشار ترمز را كم كند بايد به 
طريقی اين فشار از دست رفته را جبران كرد و اين كاری 
است كه پمپ انجام می دهد. بعد از اينكه سوپاپ فشار 
را در يک ترمز كم كرد، پمپ دو باره فشار ايجاد می كند.

 کنترل کننده
كنترل كنن��ده يک پردازنده اس��ت كه ب��ا توجه به 

حسگرهای سرعت،  سوپاپ ها را كنترل می كند.
الگوريتم ه��ای كنترل گوناگونی،   ب��رای ترمز های 
ضدقفل وجود دارد.  در اينجا درباره ی طرز كار يكی از 

ساده ترين انواع آن توضيحاتي می دهيم.
كنترل كننده هميشه حسگرهای سرعت را كنترل 

می كند و به دنبال كاهش سرعت غير معمول در چرخ ها 
می گردد.  دقيقا قبل از اينكه چرخی قفل كند، كاهش 
سرعت شديدی را تجربه می كند.  اگر اين چرخ كنترل 
نشود بسيار زودتر از زمانی كه خودرو برای متوقف شدن 
نياز دارد  قفل خواهد كرد. يک خودرو كه با س��رعت 
60مايل در ساعت حركت می كند درشرايط ايده آل 
حدود ۵ ثانيه زمان الزم دارد تا بايستد ،  اما يک چرخ در 
كمتر از يک ثانيه از چرخيدن می ايستد و قفل می كند.
كنترل كننده  می داند كه يک چنين كاهش سرعتی در 
چرخها غيرممكن است.  بنابراين در چرخی كه كاهش 
سرعت غير معمول داشته فشار ترمز را كاهش می دهد 
تا زمانی كه حس��گر آن چرخ  افزايش سرعت را ثبت 
كند آنگاه كنترل كننده دوباره فشار ترمز را   افزايش 
می دهد تا اينكه حس��گر ها كاهش سرعت را گزارش 
كنند. كنترل كننده،  اين كار را بسيار سريع  وقبل از 
آنكه تاير تغيير سرعت زيادی داشته باشد انجام می دهد 
نتيجه اين است كه حركت چرخ ها با همان شدتی كه 
از سرعت خودرو كم می شود كند می گردد و ترمز ها 
چرخ ها را نزديكی نقطه ی قفل كردن نگه می دارند كه 
اين به سيستم ، بيشترين نيروی ترمز كردن را می دهد . 
وقتی ترمز ضد قفل در حال كار كردن است شما ضربات 
منظمی در پدال ترمز احساس می كنيد كه  به خاطر باز 
و بسته شدن سريع سوپاپ ها  است.  بعضی از ترمزهای 

ضد قفل تا 1۵بار در ثانيه اين كار را انجام می دهند .
 انواع ترمزهای ضد قفل

ترمزهای ضد قفل طراحی های مختلفی دارند كه به نوع 
ترمز به كار رفته بستگی دارد. ما به آنها بر اساس تعداد 
كانال ها )تعداد سوپاپ هايی كه به طور جداگانه كنترل 
می شوند( و تعداد حسگر های سرعت،  اشاره می كنيم:

چهار کانال و چهار حسگر سرعت
اين بهترين طراحی اس��ت ك��ه در آن برای هر چرخ 
حس��گر و سوپاپ جداگانه ای وجود دارد.  با اين روش 
كنترل گر،  هر چرخ را به طور مجزا بررسی می كند تا به 

هر چرخ  بيشترين نيروی اصطكاک وارد شود.

 سه کانال و سه حسگر سرعت 
اين روش بيشتر در وانت ها و كاميون ها با چهار چرخ 
ضد قفل استفاده می شود و در آن برای هر چرخ جلو 
يک حسگر و يک سوپاپ وجود دارد؛  اما برای  دو چرخ 
عقب فقط يک حسگر و يک سوپاپ وجود دارد.  حسگر 

سرعت چرخ های عقب ، روی محور عقب قرار دارد.
 در اين حالت برای هر چرخ جلو، كنترل جداگانه وجود 
دارد،   بنابراين چرخ های جلو به بيشترين نيروی ترمزی 
می رسند. چرخ های عقب قبل از فعال شدن سيستم 
ضد قفل، قفل می كنند.  با اين سيستم ممكن است 

يكی از چرخ های عقب هنگام ترمز كردن قفل كند كه 
نسبت به حالت چهار كاناله باعث كاهش كارايی ترمز 

می شود.
 یک کانال و یک حسگرسرعت 

اين سيستم در وانت ها و كاميون ها با مح��ور عق�ب 
ضد قفل،  وجود دارد كه يک سوپاپ برای كنترل هر دو 
چرخ عقب و يک حسگر سرعت واقع در محور عقب  دارد.

  اين سيستم مشابه قس��مت عقب سه كاناله عمل 
می كند.  دو چرخ عقب با هم كنترل می شوند و قبل 
از فعال شدن سيستم ضد قفل،  هر دو قفل می كنند. 
در اين روش هم ممكن است يكی از چرخ های عقب 
هنگام ترمز كردن قفل كند،  كه باز هم باعث كاهش 

كارايی ترمز می شود.
 اين سيستم به سادگی قابل تشخيص است. معموال 
يک لوله ترمز وجود دارد كه با يک اتصالT شكل به دو 
چرخ عقب وصل می شود.  شما می توانيد حسگر های 
س��رعت را با مش��اهده   اتص��االت الكتريكی نزديک 

ديفرانسيل در محورعقب پيدا كنيد.

  ABS   مزایاي   سيستم
كاهش خط قرمز افزايش پايداري خودرو در جاده هاي 
لغزن��ده ، افزايش كنترل فرمان،  كاهش اثر ش��رايط 
متفاوت جاده بر روي الستيک ها، كاهش  مقدار لرزش 
الس��تيک و سيستم تعليق در ترمز و پايداري خودرو 
در جاده هاي ناهموار به هنگام ترمز شديد از فوايد اين 

سيستم است. 

نكات    ایمني 
با اين كه سيستم   ABSداراي ايمني بااليي است،  ولي 
وجود آن در خودرو نبايد باعث سرپيچي راننده از رعايت 
مقررات رانندگي به خصوص س��رعت هاي غيرمجاز، 
رعايت نكردن فاصله ايمني و سرعت مناسب در پيچ ها 
شود.  به عبارت ديگر بهره مندي از سيستم هاي ايمني 

به معناي ناديده گرفتن ايمني نيست. 
انجام تغييرات شخصي نيز  در خودرو )مثال ترمز، بدنه ها 
و يا چرخ ها( مي تواند بر عملكرد سيستم ABS تاثير 

منفي  بگذارد.

منابع
www.parsikhodro.com 
www.howstuffworks.com
www.drivingfast.net
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گردآوری و ترجمه: رضا رحمانی- سرگروه فروش 

 Wheel speed sensor

hydraulic motor 
 and pressure  
 release valves Brake pipe 

 leading to caliper 

 aBs control module

پیک اطلس   شماره سیزدهم، مرداد 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com

تاريخ برگزاري
  3۱  ارديبهشت 90   لغايت   5  خرداد 90  به مدت 5 روز

مكان برگزاري
4 عامليت در تهران شامل

  ۱0۱)محس��نيان(، ۱07)ريحان��ي(، ۱۱۱)آرمنيانس(، 
۱۱3 )امجد(

 7 عامليت در شهرستان ها شامل
  ۱۲۱ )معيني، زماني - كرج (، ۲۲۱ )نادري - ساري(، 
3۱۱ )نيل����ي - اص��فهان(، 3۲۱ )فرش����ي- ي��زد(، 

4۲۲ )سياس��ي - مش��هد(، 5۲۱ )كهنموي��ي - تبريز(، 
۶43 )شجاعي- شيراز(

بازدي��د تخصصي از خودروه��اي اپتيما، در ۱۱ عامليت 
مجاز  تهران و شهرس��تان ها، با حضور كارشناسان فني 

شركت اطلس خودرو برگزار شد. 
اطالع رساني برگزاری اين طرح،  از طريق ۲ نوبت ارسال 
پيام كوتاه به كليه مش��تريان و اعالم در س��ايت اطلس 

خودرو انجام پذيرفت.
كارشناس��ان فني ش��ركت اطلس خ��ودرو، با حضور در 
عامليت هاي منتخب، ضم��ن نظارت بر نحوه ع��ملكرد 
عامليت ه��ا در طرح، كارشن��اس��ان فن��ي عامليت ها را 

نيز در بررس��ي و عيب يابي خودروه��ا همراهي نمودند؛ 
همچنين به بررس��ي مش��كالت مطرح ش��ده توس��ط 
مش��تريان پرداختن��د. اي��ن طرح ني��ز مان�ن��د دي�گر 
بازدي�ده���اي تخ�ص�صي ش��رك�ت اطل��س خودرو،  با 

استقبال بي  نظير مشتريان مواجه شد.

شرح خدمات ارائه شده در طرح 
-   بازديد فني و چك با دس��تگاه عيب ياب خودروها به 

 صورت رايگان
-  كارواش خودرو به  صورت رايگان

-  ارائه هدايا به مشتريان

بازديد تخصصي خودرو  اپتيما
گرد آوري : مريم رحيميان - كارشناس خدمات ويژه

اهدای هديه به مشتريان -  عامليت 221 مشاوره فني به مشتريان - عامليت 113پاسخگويي به سئواالت مشتريان - عامليت 113

تست با دستگاه عيب ياب -  عامليت 643بررسي و تعمير خودرو-  عامليت 121بررسی و تعمير خودرو - عامليت 422
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تاريخ برگزاري
  ۲۸ خرداد 90   لغايت   ۲ تير 90   به مدت ۶ روز

مكان برگزاري
۲9 عامليت مجاز منتخب، در ش��بكه خدمات پس از 

فروش در سراسر كشور.
اطالع رس��اني اين طرح نيز همچون گذشته،  از طريق 
۲ نوبت ارس��ال پيام كوتاه، ۲ نوبت اع��الم در روزنامه 
همش��هري و  همچنين درج  اطالعات  مرتبط با طرح 

در سايت اطلس خودرو، صورت گرفت. 
با توجه به تغيير فصل و گرم شدن هوا، عالوه بر بازديد 

كليه سيستم هاي خودرو، سيستم سرمايشي خودروها 
نياز به بازديد فني و س��رويس س��االنه دارند. شركت 
اطلس خودرو با توج��ه به اهميت موضوع و به منظور 
كس��ب رضايت بيش��تر مشتريان، س��رويس كلينيك 
تابس��تانه خودروهاي كيا را به ص��ورت رايگان در كليه 
عامليت هاي مجاز منتخب در ش��بكه خدمات پس از 
فروش سراس��ر كشور ، برگزار كرد.  چهارمين سرويس 
كلينيك تابستانه ش��ركت اطلس خودرو، مانند ديگر 
طرح ه��ا و كلينيك های فصلی ش��ركت كياموتورز،  با 
اس��تقبال چشمگيری مواجه شد و با موفقيت به پايان 

رسيد. 
كارشناس��ان فني ش��ركت اطلس خودرو با حضور در 

عامليت هاي منتخب، عالوه ب��ر نظارت بر هرچه بهتر 
برگزار شدن طرح، عامليت ها را در عيب يابي خودروها 
همراهي كردند و با ش��نيدن نقطه نظرات مشتريان به  

بررسي مشكالت آنان پرداختند.

شرح خدمات ارائه شده در طرح 
-  بازديد فني رايگان 

-  بازديد رايگان سيستم سرمايشي 
-  توزيع روغن موتور توتال رايگان 

-  ۱0درصد  تخفيف اجرت سرويس دوره اي 
-  ۱0درصد  تخفيف قطعات مصرفي 

-  كارواش رايگان   

سرويس كلينيک تابستانه 90
گرد آوري : مريم رحيميان - كارشناس خدمات ويژه

پذيرايي از مشتريان - عامليت 105 ورودي تعميرگاه - عامليت 121كارواش خودرو - عامليت 103

تست با دستگاه عيب ياب - عامليت 103تست با دستگاه عيب ياب - عامليت 422تعميرخودرو - عامليت 121

   تاريخ برگزاري
۱۲ خرداد90   لغايت   ۱5 خرداد 90   به مدت 4 روز

مكان برگزاري 
جاده هاي پر تردد كشور شامل

مش��هد، قم ،  ساري ،  قزوين، كرج ، رشت ، چالوس ،  بابلسر  
و  رامسر 

عامليت هاي فعال
۱۱۲ )حس��يني - تهران(،۱۲۱ )معين��ي، زماني - كرج(، 
 4۲۲)سياس��ي - مش��ه��د( ، 33۲)آرمض����اني - ق�م(، 

۲۲۱ )نادري - ساري(، ۲5۱ )احمدي، نعمتي - ق�زوين(،
۲3۲ )پوررستگار - رشت(. 

در تع��طيالت  خ��رداد ماه، شب�كه ام��داد و ام�دادگران 
عاملي��ت هاي مج��از شركت اطلس خودرو در جاده هاي 

پر تردد كشور،  پشتيبان خانواده كيا بودند.
اطالع رس��اني امداد جاده ای۱4 خ��رداد، از طريق ۲ نوبت 
ارس��ال پيام كوتاه به كليه مش��تريان و اعالم در س��ايت 

اطلس خودرو صورت گرفت. 
ش��ماره تلفن ه��اي ثاب��ت و هم��راه جهت پاس��خگويي، 
راهنمايي و امدادرساني به صورت ۲4 ساعته از طريق پيام 

كوتاه به مشتريان اعالم شد.

بر اس��اس نتايج به دست آمده از نظرسنجي، رضايتمندي 
مش��تريان از انجام طرح امداد جاده اي، بس��يار چشمگير 

بوده است. 
از طرف ديگر، با انجام نظرسنجي از مشتريان، كارشناسان 
ب��ه نق��اط ضعف و قوت  طرح پي بردند و با بررس��ي آنها،  
ب��راي  بهبود روند ط��رح در آينده، اق��دام نمودند. هدف 
اصلي اطلس خ��ودرو از برگزاري چنين طرح هايي، تحقق 

شعار»پشتيبان، همچون خانواده« است. 
از اين گذش��ته انجام چنين طرح هايي، اطمينان خاطر در 

سفر را براي مشتريان،  به ارمغان مي آورد.

امداد جاده اي 14 خرداد
گرد آوري : مريم رحيميان - كارشناس خدمات ويژه

امدادرساني شبانه در محل مشتري- چالوس تعميرات خودرو در جاده پر تردد نوشهربررسي فني خودرو - رشت

پركردن برگه نظرسنجي - جاده چالوسجايگاه خودرو امداد در عوارضي قزوينجايگاه خودرو امداد در نمك آبرود
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 افقي
۱- نام رئيس هيات مديره كمپاني كيا 

موتورز - كاالی دست نخورده
۲- شهيد صدر اسالم - صوت و نغمه – 

دانشگاه فرنگي
3- نوع��ی مدل فرمان خ��ودرو - براي 

اينكه
4- زم��ان بي آغاز - راه تركی - هاگ - 

سرماي سخت
5- پوشش پرندگان - شكاف و رخنه - 

نوعي تنبيه - جعبه ميز
۶- مقابل كندی - نيمسال تحصيلي

7- قطعاً و مسلماً- پسر مازندراني
۸- تجاوز از حد اندازه - ترديد - ضمير 

دوم شخص مفرد
9- ماده بيهوشي - موي صورت مردان

۱0- ش��خصی را گويند كه از بودن در 
ش��هری و دياری كه غيروطن اوس��ت 
دلگير ش��ده و ب��ه تنگ آمده باش��د- 

يكدندگي
۱۱- خ��ط روزنام��ه - مجموع��ه اي از 
قطع��ات در خودرو ك��ه وظيفه كاهش 
گرم��اي هواي كابين خودرو را بر عهده 

دارد
۱۲- يك قطعه فلزی استوانه ای شكل 
است كه در داخل سيلندر باال و پايين 
م��ی رود - چي��ن و چروك پوس��ت  - 

رسوب يخچال طبيعي
۱3- خصل��ت - دارو - جرق��ه آتش - 

ناراستی
۱4- س��الن پذيرايي بزرگ - ورزشكار 

راكت به دست - ضمير انگليسي
۱5- خطاب چهارپا - با طراحي مدرن 
بدنه و كيفيت عمومي باال، فضايي كافي 
و راح��ت را ب��ه عنوان ي��ك خودروي 

شاسي بلند فراهم مي كند 

 عمودي
۱- اين خ��ودرو با نام Magentis نيز 

شناخته می شود  - خام
۲- حرف آخ��ر الفبا - اي��ن منطقه از 
توابع هريس اس��تان آذربايجان شرقی 
می باش��د - حرارت ب��االي بدن - آرام 

و آهسته
3- داروي ملين - وس��يله اي است كه 
گش��تاور انتقالي از موتور را دو قسمت 
مي كند تا هر قسمت جداگانه چرخي را 

به گردش درآورد
4- لوله گوارشي - حالل رنگ - از خود 

بيخود - برگ برنده
5- زود نيست - حامي ششمين كنگره 

بين المللي مراقبت هاي ويژه پزشكي 
۶- زگيل - جديد

7- داستان كوتاه - پايتخت يونان 
۸- بيم��اري پوس��تي - نماد ش��يميايی 

واناديوم - يادداشت
9- فكر و ذهن - بايگاني

۱0- داروي تزريق��ي براي پيش��گيري از 
بيماري ها  - زاهد

۱۱- منقار كوتاه! - نام طراح خودروهاي 
كياموتورز  - افزودني كه براي جلوگيري از 
سايش فلز با فلز به روغن اضافه مي گردد

۱۲- جامه ش��وي - رش��ته كوه��ی در 
آمري��كای ش��مالی - مادر ع��رب - كالم 

صريح
۱3- م��اه ده��م - مقابل كيف��ی - برنج 

نكوبيده
۱4- بخش��ايش گناه - نيم تن��ه آقايان - 
اولين كارخانه مونت��اژ محصوالت كيا در 

آمريكا در اين ايالت افتتاح گرديد 
۱5- هم��ان كي��ا بورگو اس��ت  - عنصر 

شماره 75 اتمي

حل جدول - پيك اطلس  شماره12

جدول شماره 13 جدول كلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبریز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قدیم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبریزآذربایجان شرقیرحیم برزگر كهنمویي1
نمایشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 تبریز- ابتداي جاده زنجان )تهران( – مابین فلكه استاد شهریار و3339887)0411( 1-3339890)0411( 523تبریزآذربایجان شرقیجاوید جواد خاني2
 خروجي دانشگاه آزاد اسالمي - کد پستي 5157978444

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمایندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربایجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست3
سایپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 )0311(4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 4
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 4679360 )0261(4679259  )0261(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - 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 شهید مخبري –44419266)021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران7
 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-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدایی 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 - میدان شهداء - خیابان هفده شهریور - بعد از پل آهنگ -33015121 )021(33015060 )021(107تهرانتهرانسیدرضا 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-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-77807665)021(77894648)021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني14
 نبش خیابان 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

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان سهرورد)طرشت( -  66509080 )021( 66510280 )021(114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه16
کد پستی 1451784797

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و كارگاهی 2226590 )0561(3-2237030 )0561(431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی17
هدایت - پالك 1 - كد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800)0511(7528811 )0511(422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی18
 پمپ گاز و میدان خیام- جنب نمایندگی سایپا - کد پستي 9187813111

 اهواز- بزرگراه ملت- بین خیابان عامري و دانیال-4479097 )0611( 6-4479093 )0611(611اهوازخوزستانتقی خیاط زاده19
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز- سه راه خرمشهر- به سمت جاده خرمشهر -  3799413 )0611( 3799414 )0611(612اهوازخوزستانعلي اکبر کمیلي20
روبروي کالنتري 19 - کد پستي 6136935157

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وایزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید سامان شجاعي 21
كد پستي7135836495

 قزوین – کیلومتر 3جاده قدیم تهرا ن –  روبروی پمپ بنزین- 2292550 )0281(4-2292553 )0281(251قزوینقزوینابراهیم احمدی - یعقوب نعمتی22
کد پستي 3416763317

 قم - ابتدای جاده قدیم تهران - بعد از پل دستغیب - انتهای كوچه - 2-6643440 )0251(2-6643440 )0251(331قمقماسماعیل آخوندی خضرآباد23
پالك 121 - كد پستي 3718785461

 قم - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 )0251(2914003 )0251(332قمقمحمید  آرمضانی24
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهریور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 )0341(3310006 )0341(451كرمانكرمانجاوید امیری- یوسف امیری مقدم25
كدپستی 1031041046

 كرمانشاه – سه راه پمپ گازوئیل-خیابان45متري كارگر- 7210570 )0831(  8213900 )0831(  552كرمانشاهكرمانشاهبهرام خروشي26
باالترازمدرسه شیرزادي- كد پستي 6714714964

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 )0131(4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار27
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتریس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی28
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919)0111(3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 29
کد پستي 4731659439

 اراك - خیابان شریعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزین - نمایشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري30
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالیر- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341مالیرهمدانحبیب اله فرهادی فر31
كد پستي 6571789949

 یزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321یزدیزداحرار یزد32
 كد پستي 8916713395

 یزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617183 )0351(6265141 )0351(322یزدیزداحمد قنادباشی33

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1390/05/01
(AKC-FR094/V00)



پیک اطلس   شماره دوازدهم، تیر 1390
انتخاب برترین مقاله از نگاه خوانندگان پیک اطلس

www.atlaskhodro.com
pr@atlaskhodro.com
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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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