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سرمقاله 1

افزايش موفقيت آميز فروش نيازمند تحليل است

كـار امـروز را به فردا نيندازيد

جدول كلمات متقاطع
فهرست عامليت های مجاز

كيا همراه با بزرگترين رويداد فوتبال اروپا

بزرگترين شركت هاي حمل و نقل دنيا

نظرسنجی ويژگی های خودروهای كياموتورز

منحنی لورنز و ضريب جينی ابزار تحليل نحوه توزيع ثروت در جامعه10

اطلس خودرو، در عرصه 
فعالـيت هاي اجـتماعي 

 در ط��ول چن��د دهه گذش��ته تح��والت چش��مگیری در محیط 
فعالیت های س��ازمانی صورت گرفته اس��ت. ش��ركت هاي بزرگ به 
می��زان قابل مالحظه ای به مقوالتی همچون حمايت از موسس��ات 
خیري��ه ، حمايت از رويدادهاي علمي تخصصي و ورزش��ي، كنترل 
آلودگی )هوا و صوت(، ايمنی و س��المت محیط كار، كیفیت ايمنی 

تولیدات و ... توجه می كنند.
ام��روزه خواس��ت و نیازه��ای جامعه از تج��ارت، صرفاً برحس��ب 
خواسته های بازار و اقتصادی تعیین نمی شود بلکه اكنون سازمان ها 
و ش��ركت ها با دامنه وسیعی از مس��ئولیت های ورای بازار، روبه رو 
می باشند كه مهم ترين آن ها  تقبل مسئولیت های اجتماعی توسط 

بنگاه های اقتصادی می باشد.
بدي��ن ترتیب ش��ركت ها موفقی��ت و تداوم حیات خ��ود را در گرو 
مس��ئولیت در برابر محیط اجتماع��ی می بینندكه در اين صورت با 
رويکردی آينده نگر مس��ئولیت اجتماعی نه تنها سیاستی هزينه  بر 
تلقی نخواهد شد بلکه نوعی سرمايه گذاری انسانی و اجتماعی تلقی 

می شود.
شركت كیاموتورز به عنوان يکي از مهم ترين خودروسازان فعال در 
عرصه جهاني، تمركز بر فعالیت هاي اجتماعي را يکي از محورهاي 
اساسي فعالیت هاي خود مي داند و با حمايت هاي بي شمار از مسايل 
زيس��ت محیطي، رويدادهاي ورزش��ي در میادين مختلف و از اين 

قبیل فعالیت ها دين خود را نسبت به اين موضوع ادا می نمايد. 
 ،ISPS حمايت مالي كیاموتورز از مسابقات تنیس، مسابقات گلف
جام ملت هاي اروپا 2012 و ارائه خودروهای دوستدار محیط زيست 

نمونه اي از اين فعالیت ها می باشند. 
ش��ركت اطلس خودرو نماينده رس��مي كیاموتورز نیز در راس��تاي 
انجام وظیفه و مس��ئولیت هاي اجتماع��ي خود به اجراي طرح هاي 
حمايتي نظیر حمايت از موسس��ات خیريه ، حمايت از رويدادهاي 
علمي- تخصصي و ورزش��ي و برگزاري مس��ابقات متنوع پرداخته 

است. 
ش��ايان ذكر است يکي از محورهاي اصلي كه شركت اطلس خودرو 
توجه و ن��گاه ويژه اي به آن دارد، دس��تگیري از ناتوانان و حمايت 
از موسس��ات خیري��ه متع��دد فع��ال می باش��د تا عالوه ب��ر اداي 
دي��ن و وظیفه مل��ي و میهني در دس��تگیري از هموطنان ناتوان، 
خريداران محصوالت كیاموتورز را نیز در انجام اين گونه فعالیت های 
جامعه مدارانه ش��ريك نمايد .  نمونه اي از اين اقدامات ، پش��تیباني  
اطلس خودرو از موسس��ه نیکوكاري حضرت فاطم��ه الزهرا )س( به 
عنوان يکي از حامیان اصلي اين موسس��ه اس��ت كه از اين شماره 

اقدام به معرفی اين موسسه خواهد گرديد.

رونمايی از پديده لوكس كيا14
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ش��رکت کیاموت��ورز آماره��ای فروش جهان��ی )فروش 
خارج��ی، داخل��ی و مونت��اژی( خودروه��ای س��واری، 
تفریح��ی و تجاری اش را در ماه آوریل منتش��ر کرد که 
ش��امل فروش 229،643 دستگاه خودرو است. این آمار 

نمایان گر افزایش 6.9 درصدی سالیانه است. 

کیا در ماه آوریل افزایش فروش سالیانه را در تمام نقاط 
جهان به جز بازار داخلی کره تجربه کرد- 22 درصد در 
اروپا )فروش 49،591 دس��تگاه(؛ 17.3 درصد در چین 
)40،525 دس��تگاه(؛ 3.2 درص��د در آمریکای ش��مالی 
)55،560 دس��تگاه(؛ 1.6 درص��د در بازارهای عمومی 
)43،962 دس��تگاه(؛ و یک کاهش 5.9 درصدی در کره 

)40،005 دستگاه(.
در مجموع از ژانویه 2012 فروش جهانی کیا 11 درصد 
افزایش داشته و به 886،041 دستگاه رسیده است. اروپا 
و آمریکای ش��مالی به ترتیب با 25درصد و 22.1درصد 

باالترین سود انباشته را تا این تاریخ داشته اند.
بهتری��ن م��دل کیا از نظر می��زان ف��روش در بازارهای 
خارجی در ماه آوریل ریو رده B )در چین با نام K2( با 
فروش 42،854 دستگاه بود. دومین خودروی پرفروش 

CUV جمع و جور اسپورتیج با فروش 29،898 دستگاه 

بود و به دنبال آن ها سراتو رده C، سدان اپتیما رده C و 
CUV س��ورنتو به ترتیب با 28618، 20886 و 17977 

دستگاه در رده های بعدی قرار می گیرند.
توماس اوه، معاون اجرایی ش��رکت کیاموتورز، گفت: » با 
وجود اعالمیه اخیر ما در مورد باالترین میزان سوددهی 
در س��ه ماهه اول س��ال، خرس��ندیم که رون��د افزایش 
ف��روش در بازارهای خارجی در م��اه آوریل ادامه یافته 
اس��ت. همچنین با فرستادن س��دان لوکسK9 به بازار 
داخل��ی، امیدواریم که این مدل پرچم دار با رس��یدن به 
بازاره��ای خارجی، تبدیل به نق��ش اول برند ما در خط 

تولید شود.«

کیاموتورز یکي از حامیان »روز جهانی محیط زیس��ت«  
در س��ال 2012 ب��ود . ای��ن کمپین  توس��ط برنامه روز 

جهانی محیط زیست سازمان ملل )UNEP( برگزار شد. 
ش��رکت کیا موتورز ب��ا امضای ی��ک یادداش��ت تفاهم 
ب��ا UNEP بر حمایتش از نش��ان س��ازمانی روز جهانی 

محیط زیست تاکید کرد.
مراسم رس��می امضا قرارداد که در مقر سازمان ملل در 
کنی��ا، نایروبی صورت گرفت، مه��ر تاییدی بود بر تعهد 

مداوم کیا به پایداری و حمایت از محیط زیست.
 بزرگداش��ت روز جهانی محیط زیس��ت که هر س��ال از 
س��ال1972در پنج��م ژوئن برگزار می ش��ود تبدیل به 
یکی از بزرگ ترین و مشهورترین مراسمی شده است که 
در تقدیر از فعالیت های مثبت در راس��تای ارتقا و بهبود 

محیط زیس��ت صورت می گیرد. فعالیت های روز جهانی 
محیط زیست شامل فراخوانی از موسسات و افراد است به 
 منظور بسیج آن ها در راستای حمایت از محیط زیست. 
کیاموت��ورز ب��ه پنج س��ازمان ک��ه باالتری��ن امتیاز را 
در ای��ن زمینه ب��ر اس��اس معیارهای UNEP کس��ب 
 کنن��د، یک خ��ودروی دوس��تدار محیط زیس��ت اهدا 

کرد.
پنج خودروی در نظر گرفته ش��ده شامل چهار دستگاه 
کیا ریو جدید و یک دستگاه کیا اپتیما هیبریدی 2012 

بود.

رشد فروش جهانی 6.9   درصدی کیاموتورز در ماه آوریل

     با ا ولین خودروی کیا آشنا شوید

کیا؛ حامی روز جهانی محیط زیست

آیا می دانس��تید نخس��تین خ��ودروی کیاموت��ورز تنها 
سه چرخ داشت؟ 

در واقع با تولید این خودرو س��بک، کوچک و سه چرخ 
ب��ا ن��ام Kia Master K-360 در س��ال 1962 ب��ود 

که کیا به جرگه خودروس��ازان پیوس��ت. کیا با امضای 
ق��راردادی برای همکاری تکنیکی و فنی با مزدای ژاپن 
در سال 1959، شصت و هفت دستگاه از این خودرو را 
در سال اول به تولید رس��اند. به دنبال آن کامیون های 
س��ه چرخ T-1500 و T-2000 با اندازه متوس��ط به 
ترتیب در س��ال های 1963 و 1967 تولید شدند. تولید 
کامیون کوچک س��ه چرخ  T-600 ک��ه برای حمل و 
نقل بارهای کوچک مناسب بود، نقطه عطفی در دوران 
سه چرخ ها بود. در بین تمامی این مدل ها، T-2000 و 
T-600 موفقیت هایی بودند که کیا را یک قدم به عصر 

خودروهای چهار چرخ نزدیک تر کردند.
بین سال های 1962 تا 1973، کیا در مجموع 25هزار 

خودرو س��ه چرخ به فروش رس��اند. در این بین س��هم 
 T-2000 هزار دس��تگاه و سهم T-1500 و K-360

و T-600 24 ه��زار دس��تگاه ب��ود و درآم��دی معادل 
40 میلی��ون وون ک��ره )35000 دالر آمریکا( به همراه 
داش��ت. دلیل محبوبی��ت فزاین��ده T-2000، تطبیق 

پذیری باالی آن بود. 
کیاموت��ورز از زم��ان معرفی و عرض��ه K-360 تا کنون 
راه طوالنی را پیموده اس��ت و اکنون ج��ز ده برند برتر 
خودروس��از جه��ان اس��ت ک��ه در 170 کش��ور عرضه 
می شود و بالغ بر 2.5 میلیون دستگاه در سال به فروش 

می رساند.

او تا آخرین روز زندگیش به دنبال ساختن یک رویای تازه 
بود. کارول شلبی که تولدش همزمان بود با اولین مراحل 
ش��کل گیری دنیای خودرو، در عمر 89 س��اله خود تمام 
تالش خود را به کار بس��ت تا این دنیا را به بهترین شکل 

ممکن تغییر و ارتقا دهد.
متاسفانه شلبی در خانه اش در داالس راهی بزرگراه ابدیت 
ش��د. گرچه برای هر طرفدار صنعت خودرویی، مرگ این 
نابغه بس��یار ناراحت کننده اس��ت، باید س��عی کنیم که 
اقدامات و نوآوری های او را به یاد بیاوریم و اجازه ندهیم که 

هیچ وقت فراموش شوند.
او در س��ال 1923 در تگزاس به دنیا آمد و به عنوان یک 
خلبان و مربی در جنگ جهانی دوم خدمت کرد. او تا قبل 
از جنگ در یک مزرعه مرغ داری کار می کرد.  اولین مسابقه 
او در سال 1952 شکل گرفت و بعد از آن، شلبی هیچ گاه 

پیست را ترک نکرد. اواخر همان سال اولین جایزه خود را 
برد و در س��ال 1956 جایزه با اهمیت »راننده سال« را از 
مجله »اسپرتس ایالستریتد« دریافت کرد. او سال بعد هم 
این جایزه را نصیب خود کرد. او در س��ال 1959 مس��ابقه 
بزرگ 24 س��اعته لمانز را با یک خودروی استون مارتین 
برد. اما بزرگ ترین اتفاق زندگی او در سال 1962 رخ داد. 
وقتی که مجبور شد به خاطر سالمت جسمی خود، لباس 
رانندگی را درآورده و به عنوان یک طراح و سازنده خودرو 
مش��غول به کار شود. او بعد از قرارداد با کارخانه انگلیسی 
AC Cars و با اس��تفاده از شاس��ی و بدن��ه این کارخانه، 

شاهکار خود را خلق کرد : شلبی کبرا. این خودرو با موتور 
فورد V8 قدرتمندی که داشت، تبدیل به یک افسانه شد 
و راننده های صاحب نامی مثل فیل هیل و ای. جی. فویت 
آن را راندند. روابط رس��می ش��لبی با فورد در سال 1965 

شروع شد. مدل شلبی GT350 حاصل این همکاری بود. 
این مدل که هم به عنوان یک خودروی شهری و هم یک 
مدل مسابقه ای فروخته می شد، توانست جایزه ترانس آم را 
در سال 1967 ببرد. همکاری شلبی با فورد در سال 1970 

به اتمام رسید

کیوان نادري مقام اول رده حرفه ای اولین دوره مسابقه طراحي 
کیاموتورز ایران در س��ال 1389، اخیرا موفق به اخذ بورسیه 
شرکت المبورگیني شد. نادري در چند سال اخیر در تعدادي 
از مسابقات طراحي بین المللي مطرح عناوین قابل توجهي را 
کس��ب کرده اس��ت . اولین جایزه مطرح نادري؛   
بود که یکي از معتبر ترین رقابت هاي جهان در حوزه طراحي 
محس��وب مي ش��ود طرح مش��ترک وي و ایمان مقصودي به 
مدت یکسال در موزه  سنگاپور به نمایش درآمد.  
مسابقه طراحي شرکت اطلس خودرو در تابستان سال 1389 
و با موضوع خودروي س��وپر اس��پرت کیا براي س��ال 2020 
برگزار ش��د داوري این مسابقه مش��ترکاً توسط تیم منتخبي 

از اس��اتید مطرح حوزه طراحي صنعتي کشور و تیم طراحي 
ش��رکت کیاموتورز انجام شد. به کار گیري المان هاي طراحي 
خودروهاي کیا که به تازگي توسط پیتر شرایر معرفي شده بود 
از معیارهاي اصلي انتخاب آثار برتر این مسابقه بود. شش ماه 
پس از مسابقه طراحي کیاموتورز انجمن خودروسازي کره نیز 
مسابقه اي را برگزار کرد و همین طرح نادري جزء آثار منتخب 

براي نمایش در نمایشگاه سئول شد.
 پس از کس��ب این موفقیت ها کیوان نادري به همراه حسین 
امیري یکتا در مسابقه Interior Motives شرکت کرد و 
طرح آن ها در زمینه بهترین اس��تفاده از تکنولوژي و بهترین 
ایده طراحي بدنه به عنوان یکي از س��ه طرح برتر انتخاب شد 

همین طراح در مسابقه میشلن نیز به عنوان طرح برتر شناخته 
و در نمایشگاه خودروي دیترویت 2012به نمایش گذاشته شد.

این وس��یله احتماال در نگاه اول یک سوپر خودرو فراری با 
س��رعت 250 مایل در ساعت به نظر می رسد اما در واقع 

گران قیمت ترین دوچرخه جهان است.
Fahrradi Farfall FFX طوری طراحی ش��ده اس��ت 

که ش��بیه سوپر خودروهای آینده به چشم بیاید و در واقع 
س��بک و اس��تایلش را از فراری FXX یک میلیون پوندی 
به عاریت گرفته اس��ت. اما به جای اس��تفاده از یک موتور 
 Fahrradi ،و آخرین تکنولوژی ه��ای فرمول یک V12

هیچ وابستگی به اسب بخار ندارد.
این سوپرخودرو دو سرنشینه به لطف طراحی آیرودینامیک 
ب��راق، نی��م رخ پایی��ن و دره��ای پروانه ای خ��ود تمام 
ویژگی های یک س��وپرخودرو فوق العاده را دارد. قیمت این 
وس��یله نقلیه نیز مانند قیمت سوپرخودروها بوده و ارزش 
آن برابر با 1.2 میلیون پوند تخمین زده ش��ده است اما با 

وارد ش��دن ب��ه درون Fahrradi و راه انداختن چرخ های 
باریکش با استفاده از پدال ها و 11 دنده تمام این قیاس ها 

پایان می یابد.
این مخلوق دوس��تدار محیط زیست، زاییده ذهن هنرمند 
اتریشی، هانس النگدر است که یک سال برای ساختن این 
وس��یله نقلیه صرف کرده اس��ت. این دومین سوپر خودرو 
پدالی این هنرمند بعد از ساختن یک پروشه سبک وزن در 
 TOP Gear سال 2010 است که ریچارد هاموند در برنامه

با آن رانندگی کرد.
نام خ��ودرو از واژه آلمان��ی Fahrrad به معنی دوچرخه 
 گرفت��ه ش��ده در حال��ی ک��ه Farfall از واژه ایتالیای��ی

 Farfalla به معنی پروانه گرفته شده است.
النگدر از کلمه پروانه به این دلیل اس��تفاده کرده است که 
مدع��ی اس��ت Fahrradi Farfall FFX می تواند پرواز 

کن��د. Fahrradi این ق��درت را به لطف دره��ای پروانه 
ای اش بدس��ت آورده اس��ت که در زیر پدال آویزان شده و 
باعث می شود تا خودرو اندکی از سطح زمین فاصله بگیرد.

وزن این دوچرخه 220 پوند اس��ت و فضای مناسب برای 
دو سرنشین دارد. 

کارول شلبی در 89 سالگی در گذشت

برترین طراح مسابقه کیاموتورز،موفق در عرصه جهانی 

گران ترین دوچرخه دنیا
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 1972 – میزباني بلژیک – قهرماني آلمان 
 1976 – میزباني یوگسالوی – قهرماني چکسلواکی

-  تولد ضربات پنالتی
-  افزایش شمار تیم های شرکت کننده در دور مقدماتی

 1980 - میزباني ایتالیا - قهرماني آلمان 
- نخستین تغییر اساسی : هشت تیم در دور نهایی شرکت داشتند که در دو گروه تقسیم شده 
بودند. تیم های اول هر گروه مس��تقیم به فینال صعود می کردند و دو تیم دوم هر گروه بر س��ر 

کسب مقام سوم، به مصاف هم می رفتند. 
 1984 - میزباني فرانسه - قهرماني فرانسه

 اضافه شدن مرحله نیمه نهایي
  1988- میزباني آلمان – قهرماني هلند
 1992 میزباني سوئد- قهرماني دانمارک

 1996- میزباني انگلستان - قهرماني آلمان
-   افزایش ناگهانی تعداد کشورهای اروپایی و فدراسیون های فوتبال در اروپا

-  افزایش شمار تیم های شرکت کننده در دور نهایی از 8 تیم به 16 تیم 
-  پیدایش گل طالیی

 2000- میزباني مشترک بلژیک و هلند- قهرماني فرانسه
 2004- میزباني پرتغال – قهرماني یونان

 2008- میزباني اتریش و سوئیس- قهرماني اسپانیا
-  حذف گل طالیی و یا گل نقره ای

 آمار و ارقام نشان می دهد مسابقات جام ملت هاي 2008 اروپا در شبکه تلویزیونی بیش از 200 
کشور جهان پخش شده است، کل زمان پخش آن  بالغ بر 30 هزار ساعت و هر یک از 31 بازی 

زنده حداقل 155 میلیون بیننده داشته است.
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درباره جام ملت هاي اروپا
مس��ابقات فوتبال ج��ام ملت ه��اي اروپا 
بزرگتری��ن رویداد فوتبال اروپا اس��ت که 
ه��ر چهار س��ال یک بار  برگزار مي ش��ود. 
در ای��ن مس��ابقات  16 تی��م از تیم هاي 
مل��ي مط��رح کش��ورهاي ق��اره اروپا به 
مص��اف ه��م مي رون��د و م��ردم سراس��ر 
 جهان ش��اهد این جدال ج��ذاب و دیدني

 هستند.
در س��ال 1930 ب��ود ک��ه اولی��ن دوره از 
مس��ابقات قهرمان��ی جهان برگزار ش��د و 
در س��ال 1960برای اولی��ن بار تورنمنتی 
کوچ��ک برای پی��دا کردن قهرم��ان اروپا 

صورت گرفت. 
کش��ورهای ب��زرگ اروپا از جمل��ه آلمان 
و انگلی��س در آن زم��ان ب��ا توج��ه ب��ه 
 وج��ود م��س��ابقات ق��هرمان��ی ج�هان 
جذابی��ت Attractiveness چندانی 
در برگزاری مسابقاتی ویژه اروپا نمی دیدند. 
در اولین دوره بازی ها در سال 1960 تنها 
17 تیم از 33 کشور ممکن، آماده شرکت 

در این رقابت ها بودند.
 تمای��ل به حض��ور در چنین مس��ابقاتی، 
در دوره ه��ای اول، بی��ش از همه در بین 

کش��ورهای بلوک شرق س��ابق محسوس 
بود ک��ه می کوش��یدند از طریق کس��ب 
موفقیت های ورزش��ی، در صحنه سیاسی 
دنیا نیز پررنگ تر ظاهر ش��وند و نامش��ان 
در صف کش��ورهای مطرح دنیا قرار گیرد.  
البته نقش و محبوبیت جام ملت های اروپا 
ب��ه مرور زمان تغییر ک��رد. ابتدا تورنمنت 
دور پایان��ی با حضور فقط چه��ار تیم در 
کش��ور میزبان Host برگزار می شد که 
میزب��ان نیز یک��ی از این چه��ار تیم بود. 
در چارچوب ای��ن مینی تورنمنت تنها دو 
 دیدار نیمه نهایی و یک دیدار فینال انجام 

می گرفت.
 این چهار تیم هم در پیکارهایی مقدماتی 
تعیین می ش��دند که بازی های گروهی و 
در پی آن، دیدارهای رفت و برگش��ت یک 

چهارم نهایی را در بر می گرفت.
تاریخچه مسابقات

 1960 - میزبان��ي فرانس��ه – قهرماني 
شوروي سابق

 - آغاز دشوار مسابقات
1964 -  میزبان��ی اس��پانیا- قهرمان��ی 

اسپانیا 
 1968- میزباني ایتالیا – قهرماني ایتالیا

کیا همراه با بزرگترین رویداد فوتبال اروپا

گردآوری و ترجمه: آتوسا کیازر- سرپرست روابط عمومی

  كياموتورز و حمایت از مسابقات
ش��رکت کیاموت��ورز به عنوان ی��ک برند 
اسپرت در چند سال اخیر به مقوله حمایت 
از ورزش در رش��ته هاي مختلف پرداخته 
اس��ت و آخری��ن اق��دام این ش��رکت در 
زمینه ورزش فوتبال، حمایت از مسابقات 
جام جهاني 2010 بوده اس��ت. کیاموتورز 
 امس��ال هم از حامیان اصل��ي رقابت هاي
 Euro 2012  اس��ت.  حمای��ت کی��ا از 
مسابقات جام ملت های اروپا این موقعیت 
را براي ش��رکت ایجاد مي کند تا به عنوان 
شریک رسمي UEFA به ترویج نام تجاری 
خ��ود از طریق تبلیغات محیطي در محل 
استادیوم ها، پخش تلویزیوني در طول این 
رویداد و استفاده از آرم رسمی این رویداد 
در رسانه های ش��رکت بپردازد. کیاموتورز 
همچنین خودروهای��ي تبلیغاتي دارد که 
براي استفاده در طول این مسابقات تدارک 
دیده اس��ت. اسپانس��رینگ این مسابقات 
جهش��ي ب��زرگ در راس��تاي باالب��ردن 

آگاهي مخاطب��ان، درباره برند کیا نه تنها 
در س��طح اروپا بلکه در می��ان طرفداران 
گس��ترده فوتبال در سراس��ر جهان است، 
 به عالوه این رویداد فرصت مناسبي براي 
معرف��ي Introduction مدل هاي کیا 
اس��ت.  »میشل پالتینی« رئیس یوفا طی 
سخنانی در مراس��م حمایت از توسعه در 
ش��رکت کیا موتورز در ک��ره جنوبي اظهار 
داش��ت: »ما واقعا از گس��ترش توافق نامه 
حمایت گ��روه خ��ودرو هیون��دای- کیا، 
خوشحال هستیم چون این گروه  یکی از 
نویدبخش ترین شرکت های جهان هستند. 
ما با شرکت کیاموتورز در راستاي پیشبرد 
اه��داف خود از طری��ق  حمای��ت از این 

مسابقات همکاري نزدیکي داریم .«
 در جلس��ه کمیته اجرایی یوفا در شهر 
کاردیف که در س��ال 2007 برگزار شد، 

کش��ورهای لهس��تان و اوکرای��ن به طور 
مشترک به عنوان میزبانان جام ملت های 

اروپا در سال 2012 انتخاب شدند.
 جام ملت های اروپا 2012

مس��ابقات فوتبال ج��ام ملت ه��ای اروپا 
 ک��ه امس��ال چهاردهمی��ن دوره خ��ود 
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محلی آن پولس�کا اس�ت. می گویند 
بيش از هزار س�ال پيش در سرزمين 
كنونی لهستان قومی زندگی می كرد 

كه به نام »له« مشهور بود.
وقتی نخس�تين بار در لهستان دولت 
مستقلی تشکيل ش�د نام این كشور 
را از نام این قوم گرفتند. البته بعدها 
این كشور نام قوم پولنی كه آن ها هم 
در ای�ن كش�ور می زیس�تند، را برای 

خود برگزید.
لهس�تان كشوری اس�ت كه كوه های 
اندك�ی دارد و در ع�وض آب فراوان 
در آن یاف�ت می ش�ود. همچنين آب 
و ه�وای لهس�تان اقيانوس�ی اس�ت 

طاق�ت  و  س�رد  زمس�تان هایش  و 
فرساست. درجه حرارت در تابستان 

تا 33 درجه باالی صفر می رسد.

آشنایي با اوکراین 

كش�ور اوكراین در ش�رق اروپا واقع 
اس�ت. این كشور با روس�يه، روسيه 
سفيد، مولداوی اسلواكی، مجارستان 
و رومان�ی مرز زمينی و با كش�ورهای 
روس�ي��ه، ب��لغارس�تان، تركي�ه و 
گرجستان مرز آبی دارد. مساحت آن 
حدود 600 هزار كيلومتر مربع اس�ت. 

در جن�وب اوكرای�ن آبه�ای دری�ای 
س�ياه و آزوف واقع شده است. دریای 
سياه از نظر حمل و نقل دریایی دارای 

ارزش فوق العاده ای است.
مهم تری�ن بن�ادر اوكرای�ن: اودس�ا، 
ایليچفس�کی، نيکالیف، سيواستاپل، 

یالتا و كرچ می باشند.
پایتخت اوكراین كی یف و بزرگ ترین 
ش�هرهای آن خاركف، اودس�ا، دنپر، 
دانتس�ک، زاپاروژه، كي�روارخ و لوف 

می باشند.
جمعي�ت اوكراین ح�دود 46 ميليون 
نف�ر اس�ت. غي�ر از اوكراینی ه�ا بر 
 اس�اس درص�د جمعيت�ی، روس ه�ا 

)1/4 ميليون(، یهودیان، بيلوروس ها، 
لهس�تانيان، مولداویایی ه�ا و غي�ره 
زندگ�ی می كنن�د. زب�ان رس�می در 
این كش�ور زبان اوكراینی اس�ت ولی 
در اغل�ب مکان ه�ای عمومی به زبان 
روس�ی محاوره می كنند ، دین آن ها 

مسيحيت وكاتوليک است.
اوكرای�ن به 25 اس�تان، 3۹4 ش�هر، 
 3 و  ناحي�ه   4۷۷ ش�هرک،   ۸۹2
ناحي�ه ب�زرگ اقتصادی: كن�اره رود 
دنپر، جنوب غربی و جنوبی تقس�يم 

می شود.

را پشت سر می گذارد، با حضور 16 تیم در غالب 4 گروه 4 تیمی، در 8 شهر از دو کشور میزبان 
برگزار خواهد ش��د. شهرهای ورشو، پوزنان، گدانسک و وروتسالو از کشور لهستان و شهرهای 
کی یف، دونتس��ک، خارکوف و لویو از کش��ور اوکراین میزبانان بزرگ ترین رویداد ورزشی قاره 

Continent اروپا هستند.

لهستان و اوکراین به عنوان میزبان در این جام حضور خواهند داشت و 14 کشور؛ آلمان، ایتالیا، 
اسپانیا، انگلستان، دانمارک، کرواسی، جمهوری چک، فرانسه، یونان، سوئد، روسیه، جمهوری 

ایرلند، پرتغال و هلند دیگر تیم های این مسابقات هستند.
تیم های لهس��تان، یونان، روس��یه و جمهوری چک در گروه »A« ق��رار دارند و آلمان، هلند، 

دانمارک و پرتقال در گروه »B« با هم مسابقه می دهند.
همچنین در گروه »C« تیم های اسپانیا، ایتالیا، جمهوری ایرلند و کرواسی به مصاف هم می روند 

و تیم های اوکراین، فرانسه، سوئد و انگلستان در گروه »D« قرار گرفته اند.
اسپانیا؛ مدافع عنوان قهرمانی در یورو 2008 و همچنین قهرمان جام جهانی 2010 بوده است.

 شعار و نماد یورو 2012 
شعار رسمی مسابقات “با هم تاریخ را می سازیم” در 23 آذر 1388 به همراه لوگوی رسمی 
معرفی و رونمایی ش��د.  این ش��عار بیانگر این است که برای نخس��تین بار در تاریخ قاره اروپا 
رقابت های یورو 2012 در مرکز و شرق اروپا برگزار خواهد شد.  در نماد بازی های یورو 2012 
که به ش��کل یک گل اس��ت، دو شاخه به صورت برگ وجود دارد که نماد هر یک از دو کشور 
میزبان یورو 2012 اس��ت. در میان این دو برگ، توپ فوتبال ترسیم شده است. شکل بصری 
نماد از هنر سنتی ویکینانکی که نوعی هنر برش کاغذ در نواحی روستایی اوکراین و لهستان 
است،گرفته شده است. هنر ویکینانکی نماد جانداران و گیاهان مناطق محلی این ناحیه در ادای 

احترام به طبیعت و رشد و باروری است.  

آشنایي با لهستان 
جمهوری لهستان یکی از كشورهای 
اروپ�ای مركزی اس�ت ك�ه تاریخی 
طوالنی دارد و طی سال های گذشته 
رشد اقتصادی خوبی را تجربه كرده 

است.
لهس�تان از غرب با آلمان، از جنوب 
با جمه�وری چ�ک و اس�لواكی، از 
ش�رق با اوكراین، بالروس و ليتوانی 
و از شمال با روسيه و دریای بالتيک 

همسایه است.
خل�ق  جمه�وری  بين ا لملل�ی  ن�ام 
ن�ام  و   )Poland( پولن�د  لهس�تان 

منابع:
www.kiafootball.com 
www.kiamotors.com
www.hamshahrionline.com
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 طراح ايتاليايي اپتيما كه 
پيش ازاي�ن در كمپاني 
المبورگين�ي و در پروژه 
ط��راحي الم�ب�ورگيني 
اوانت�ادور به عنوان يكي 
از اعضاي تي�م طراحي 
نقشي مهم ايف�ا نموده 
بود ب�ا قلم جادويي خود 
طراحي پيك�ره اي را به 
عه�ده گرف�ت كه پس 
از م�ع�رف�ي به عن�وان 
پديده اي از كيا شناخته 

شد

 در سال 2000 میالدي ، کیا موتورز از 
سدان سایز متوسط چهار درب خود با 

نام اپتیما پرده برداري کرد.
  Magentis نسل اول اپتیما که با نام
در بازاره��اي اروپ��ا و کانادا ش��ناخته 
مي ش��د در سه س��ایت تولیدي کیا در 
کره جنوبي ، چین و روس��یه به تولید 

مي  رسید.
در فاصله س��ال هاي 2000 تا 2005، 
کیا توانس��ت ب��ا اولین نس��ل از اپتیما 
بخش قابل توجهي از بازار خودروهاي 
اقتصادي سایز متوس��ط را از آن خود 

نماید.
نسل اول اپتیما با سه موتور 2/4، 2/5 
و 2/7 لیت��ري در بازاره��اي ه��دف به 

فروش مي رسید.
اپتیم��ا مدل��ي  اول  هرچن���د نس��ل 
تغییر برند یافت��ه » Rebadged«  از 
هیونداي س��وناتا بود ک��ه تغییرات آن 
نس��بت به خواه��رش در طراحي بدنه 
آن هم فقط در قس��مت دماغه و برخي 
تجهیزات رفاهي خالصه مي شد اما در 
بخ��ش فني کامال با یکدیگر اش��تراک 

داشتند.

درس��ال 2002 اپتیما وارد اتاق جراحي ش��د و تغییراتي جزئي جهت به روز رساني بر 
روي آن آغاز شد.

در ک��ره جنوب��ي مدل regal  اپتیما به عنوان نمون��ه اي لوکس Luxury براي مدتي 
کوتاه عرضه ش��د ، مجموعه تغییرات تیم طراحي براي اپتیما 2002 در فرم چراغ هاي 

جلو و عقب ، جلو پنجره و برخي المان هاي تزئیني خالصه مي شد.
نسل دوم اپتیما همانند نسل اول مشترکات فراواني با هیونداي سوناتا داشت.

این مدل که در س��ال 2005 وارد بازار ش��د با دو نام اپتیم��ا و Magentis به فروش 
مي رس��ید و سایت هاي تولیدي کیا در کره جنوبي و روسیه وظیفه تامین بازار آن را به 
عهده داش��تند. نام گذاري نس��ل دوم نیز همانند مدل اولیه در بازارهاي مالزي و ایالت 

متحده با نام Magentis  و در بازار کره جنوبي با نام Lotze  انجام شد.
نکته مهم در مورد نس��ل دوم اس��تفاده از پلت فرم جدید » MG« بود که تحت عنوان 
پلت ف��رم جهاني در خانواده هیونداي – کیا از آن نام برده مي ش��د و س��رمایه گذاري 

عظیمي جهت طراحي و گسترش آن انجام گرفته بود
در همین س��ال براي اولین بار اپتیما توانس��ت در تس��ت تصادف انجمن بزرگراه ها و 

ایمني امریکا 5 ستاره ایمني را کسب نماید.
س��ال 2008  اپتیما وارد اتاق جراحي تیم طراحي کیا ش��د، پیتر ش��رایر با توجه به 
تفکر س��ازماني جدید و خط مشي مدرن طراحي کیا اقدام  به طراحي دماغه اي جدید 
براي مدل فیس لیفت ش��ده نمود و  به همین منظور فرم س��پرهاي جلو وعقب، برش 
گلگیره��اي جلو ، چراغ هاي جلو، جلو پنجره و گرافیک و درب صندوق اپتیما تغییراتي 
اساس��ي نمود؛ ضمن اینکه بخش کامل از تجهیزات داخلي و چیدمان آن ها نیز مورد 
بازنگري Review قرار گرفت. تغییرات فوق به افزایش طولي 70 میلیمتري در اپتیما 

منجر شد.
در همین س��ال موت��ور جدید 2/4 لیتري Theta II چهار س��یلندر ب��ا بهره گیري از 

تکنولوژي » CVVT«  براي مدل به روز رساني شده اپتیما نیز ارائه شد.

در س��ال 2010 کمپان��ي س��وبارو با 
تغییراتي بس��یار جزئي ب��ر روي مدل 
2001- 2002 اپتیم��ا و صرف��ا جهت 
برخي بازارهاي کوچک، با حذف کلیه 
نش��ان هاي کی��ا از روي اپتیما آن  را با 
ن��امMediocrity 2011  وارد بازار 

نمود.

ب�ه  اپ�تيم�ا  ورود   
س���ال  در  ب��ازار 
ه��مانن��د   2010
در  مهيب  زلزل�ه اي 
همكالس هاي  بي�ن 
چ�را  ب�ود  ق�درش 
ك�ه ب�راي اولين بار 
با فروش  توانس�ت 
باالي خ�ود در بازار 
مهمي همانند ايالت 
مت�ح�ده از تويوت�ا 
كمري پيشي بگيرد

درطرفین از راحتي خوبي برخوردارند.
فضاي س��ر و ش��انه براي نفرات عقب در حدي مطلوب اس��ت ام��ا همانند تمامي 

خودروها با سقف کماني شکل باید با فضاي اسپرت داخل هماهنگ شوید.
در اپتیما پوش��ش داش��بورد از پالس��تیک س��خت به روکش نرم که نقش مهمي 
درکاه��ش صدمات در هنگام تصادف دارد، تغییر یافته اس��ت ضمن اینکه ترکیب  
قطعات کرومي و پالس��تیک با رنگ پردازي جذاب اپتیما را نس��بت به نس��ل قبل 

خویش کامال متفاوت نشان مي دهد.
ورود اپتیما به بازار در س��ال 2010 همانند زلزله اي مهیب در بین همکالس هاي 
ق��درش بود چرا که براي اولین بار توانس��ت با فروش باالي خ��ود در بازار مهمي 

همانند ایالت متحده از تویوتا کمري پیشي بگیرد.
نس��ل جدید اپتیما ه��ر چند همانند ه��ر خودرویي کامل و بي نقص نیس��ت ؛ اما 
به راس��تي نتیجه تفکر تیمي خالق و بي ادعا در قال��ب مجموعه اي پویا یعني کیا 

مي باشد،یا به عبارت دیگر انقالبي به سبک کیا.
از برتري هاي خودروي اپتيما در قياس با خودروهای هم س�گمنت موجود  

مي توان به موارد زیر اشاره كرد: 
  طراحي استثنائي 

 مصرف بهینه سوخت 
 شتاب بیشتر 

 قدرت موتور بیشتر نسبت به رقبا 
 پرفروش تری��ن مدل کیا در آمریکا در نیمه اول س��ال 2012 ) بیش از 15000 

فروش در ماه مارچ 2012( 
گفتني اس�ت كه خ�ودروي اپتيما جوای�ز متعددي از موسس�ات مختلف 

دریافت كرده است از جمله : 
 جایزه  در » بهترین، بهترین ها« در سال 2011 

 جایزه طراحي iF در سال 2011 
 رقابت اتومبیل ها در سال 2011

 جایزه Good Design در سال 2011
 جایزه طراحي abc در سال 2011 

نسل سوم 
 انقالبي در طراحي خودرو

پیتر ش��رایر پیش از معرفي نسل سوم از 
اپتیم��ا این نوید را به هم��گان داده بود 
که این مدل به عنوان یک مثال کم نظیر 
از پیکره س��ازي ، تناس��بات و زیبایي در 

طراحي خودرو در خواهد آمد.
ت��ا اینکه در س��ال 2010 نس��ل جدید 
براس��اس رهن��موده��اي  اپتیم��ا ک��ه 
 ش��رایر و »ماکلوس کواکس« و به ق��لم 
صاح��ب ن��ام   Designer ط����راح 
لیمونجلي« طراحي  »داوی�د  ایتالی��ایي 

و مدل سازي شده بود ، متولد شد.
ط��راح ایتالیایي اپتیما که پیش ازاین در 
کمپان��ي المبورگیني و در پروژه طراحي 
به عن��وان یکي  اوانت��ادور  المبورگین��ي 
از اعض��اي تیم طراحي نقش��ي مهم ایفا 
نموده بود با قل��م جادویي خود طراحي 
پیک��ره اي را به عهده گرف��ت که پس از 
معرفي به عنوان پدیده اي از کیا شناخته 

شد
اپتیم��ا TF ک��ه از پلت فرمي مش��ترک 
ب��ا هیونداي س��وناتا YF به��ره مي گیرد 
از حی��ث رعای��ت تناس��بات طالئي در 
طراح��ي، حجم س��ازي دقیق وحس��اب 
شده بدنه ، توالي و ریتم بي نقص خطوط 
ب��ه کار رفته درحجم کلي اتاق و دقت در 
رعایت اصول روز طراحي داخلي یکي از 
پدیده هاي طراحي خودرو دنیا محسوب 
مي شود تا آنجا که تقریبا تمامي نشریات 
خودرویي، سایت هاي معروف و برخ��ي 
  TF طراح��ان معروف در دنی��ا از اپتیما
به عن��وان خودروی��ي صاحب س��بک در 

طراحي نام برده اند.
نش��ریه  Auto Design ایتالیا به عنوان 
یک��ي از معتبرترین نش��ریات تخصصي 
طراحي خ��ودرو دنیا اپتیم��ا را این گونه 
معرفي مي کن��د: هرآنچه از طراحي یک 
خ��ودروي ک��ره اي تا به ام��روز در ذهن 
داری��د پاک کنید و حاال ب��ه اپتیما نگاه 
کنی��د ، هرآنچ��ه مي بینی��د متف��اوت از 
تمام��ي آن چیزي که تا ب��ه حال تصور 

مي کردید.
طراح��ي اپتیما نس��ل جدی��د در مرکز 
طراح��ي کی��ا در آلم��ان و ب��ا همکاري 
جمعي از مشاوران ایتالیایي انجام گرفته 
اس��ت و پروس��ه طراح��ي آن زماني در 
حدود 4 س��ال را به خود اختصاص داده 

است
چهره خش��ن ، وحشي و تهاجمي خودرو 
با خطوطي تیز Sharp و برش هاي بارز 
و آشکار حاصل شکست هاي حساب شده 
س��طوح و اس��تخوان بندي کامال اروپائي 
حجم��ي قابل تحس��ین را ب��ه  نمایش 

مي گذارد.

همانند اسپورتیج در طراحي اپتیما شما 
ب��ا انبوهي از جزئی��ات و ظرایف طراحي 

روبرو مي شوید.
برش خط باالیي شیش��ه جل��و بار دیگر 
المان��ي از هویت نوین کی��ا را به نمایش 
مي گ��ذارد و خطوط افق��ي جلو پنجره و 
چراغ که در طرفین به خط شانه خودرو 
مي رسد در کنار ورودي هاي تزئیني روي 
گلگیره��اي جانبي حجمي جس��ور را به 

نمایش مي گذارد.
ام��ا یکي از مهم ترین المان ها در طراحي 
فرم اتاق خط س��قفي است که از ستون 
جلو تا به س��تون عقب با حرکتي سریع 
و در قال��ب یک نوار کروم��ي خود نمایي 

مي کند.
فرم چراغ هاي عقب همانند دیگر اعضاي 
خان��واده حجمي گیرا و هماهنگ دارد و 
ضمن اینک��ه پف گلگیرهاي جلو و عقب 
به تنومند نشان دادن اتاق کمک شایاني 

نموده است.
بر روي آینه هاي جانبي زائده هایي جهت 
هدایت هرچ��ه راح��ت تر و س��ری��ع تر 
ب��اد Wind در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
ت��ا ضمن کاهش مقاوم��ت ائرودینامیک 
خودرو ب��ه صرفه جویي جزئي در مصرف 

سوخت نیز کمک نماید.
ب��ا گذر از طراحي ظاهري خودرو و ورود 
ب��ه داخل کابی��ن اولین الم��ان مهم در 
فرم پ��ردازي داخلي توجه وس��واس گونه 
طراحان به آسایش راننده است، کنسول 
میان��ي با زاویه اي 9 درجه اي به س��مت 
راننده متمایل شده تا دسترسي به کلیه 

ادوات به راحتي امکان پذیر باشد.
ف��رم صندلي ه��ا تا ح��د زی��ادي ضمن 
حمای��ت Support فرم ب��دن خصوصا 

انقالب�ي ب�ه س�بك کی�ا 
گ�ردآوری و ترجم�ه: عليرض�ا محم�د زاده-  مس�ئول نمایش�گاه مرک�زی 
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توجه 
کنید!

 رانندگي با دور موتور باال باعث افزایش 
مصرف سوخت تا 30درصد مي شود. فیلتر 

س��وخت را در زمان معینش تعویض کنید 
و فراموش نکنید که خودروي تنظیم ش��ده 

عالوه بر اینکه آلودگ��ي کمتري ایجاد مي کند 
مصرف سوخت کمتري نیز دارد. عالوه بر این در 

صورت عدم انجام تنظیمات، این مش��کالت در طول 
زمان شما را متحمل پرداخت هزینه هاي باالیي می کند.

 نس��بت به دور انداختن باتری های فرس��وده و مستعمل 
بس��یار حس��اس باش��ید. این باتری ها باید به مراکز ویژه ای 
ارس��ال شوند و در نهایت ایمنی بازیافت شوند. اسید موجود 

در این باتری ها موجب آلودگی طوالنی با سرب می شود.
 هر ماه فش��ار باد الستیک ها را بازبینی کنید. باد 

الستیک و چرخ ها باید همواره تنظیم باشند. اگر 
فشار هواي داخل الس��تیک ها پائین باشد به 

موتور ماشین فشار بیشتري وارد مي شود و 
این باعث افزایش مصرف سوخت مي شود. 
ع��دم نگهداري مناس��ب از الس��تیک  ها  

سرعت فرسودگي آن را نیز باال مي برد . 
 تنظیم سیس��تم تهویه هوا خودروتان 
را همیشه به وسیله یک تکنیسین مجرب 
انج��ام دهید ، چرا که درون کولر گازهاي 

مض��ر الیه اوزون وجود دارد که در صورت 
تنظیم نامناس��ب  این ذرات وارد اتمس��فر 

مي شوند.
 از س��رعت زیاد و ش��تاب ناگهاني خودداري 

کنی��د؛ چرا ک��ه این دو عادت، گاز را به ش��دت به 
داخل مي کش��د و باعث فشار به موتور و سیستم انتقال 

نیرو شود. از سیس��تم کروز کنترل با توجه به وضعیت روند 
ترافیک اس��تفاده کنید و تا حد امکان س��رعت خود را ثابت 
نگهداری��د. یکي دیگر از منافع این اقدام کمک به طول عمر 

ترمز است.
 از روشن نگه داشتن بي مورد خودرو جلوگیري کنید. 

)هنگام انتظار کشیدن براي دوستان و خانواده(
 هیچگون��ه ب��ار اضاف��ی را در داخ��ل خودرو 

باق��ی نگذارید. هرچه بار خودرو کمتر باش��د 
بنزین کمتري طي مسافت مصرف مي شود.  
همچنی��ن باربن��د و صندوق روی س��قف 
را در صورت عدم اس��تفاده ب��از کنید تا 
از فش��ار مقاوم��ت هوا حی��ن رانندگي 

جلوگیري نمایید.

۸

1۷ نکته براي كمتر هزینه كردن جهت مصرف بنزین 
 نرخ بنزین رو به افزایش است.  در زیر به برخي نکات اشاره شده است كه مي تواند به شما در حفظ بنزین 

و كمتر كردن هزینه با توجه به نرخ بنزین كمک كند : 
1- موتور ماش��ین خود را تنظیم ش��ده نگاه دارید . خودروهایي که تنظیم موتور آن ها در وضعیت بدي باشد 

بیشتر بنزین مصرف مي کنند.
2- بهترین مسیرها را برای رسیدن به مقصد انتخاب کنید تا از راندن بیهوده و غیر ضروري اجتناب کنید .

3- زماني که از کولر یا تهویه هوا Air Conditioner  اس��تفاده مي کنید، مصرف بنزین به طور 
قابل توجهي افزایش مي یابد. از کولر به صورت غیر مداوم اس��تفاده کنید . آن را روش��ن کنید تا 

فضاي داخل خنک ش��ود س��پس آن را خاموش کنید و اجازه دهید تا سیستم خنک کننده 
 هواي خنک را به جریان بیندازد . هیچ گاه در حالي که شیش��ه ها پایین هس��تند از کولر 

استفاده نکنید .
4- زماني که با س��رعت باال در حرکت هس��تید پنجره ها را بسته نگاه دارید. پنجره هاي 

باز ایجاد اصطکاک Friction و س��نگیني بیشتري کرده و مصرف بنزین را افزایش 
مي دهد . زماني که  در سرعت باال پنجره ها باز باشند خودرو بیشتر از زماني که کولر 

روشن است بنزین مصرف مي کند . )خصوصاً وقتي کولر در درجه پایین تنظیم باشد(
5-  فش��ار باد الس��تیک ها را چک کنید . فشار زیاد باد الس��تیک ها مي تواند 

مصرف بهینه سوخت را کاهش دهد. پس الستیک ها را زیاد باد نکنید .  
6-  در ص��ورت ام��کان س��اعت حرکت خود را طوري تنظی��م کنید که در 
ترافیک نمانید . ایستادن و در ترافیک ماندن در مصرف بنزین خدشه وارد 

خواهد کرد .
7-  وس��ایل غی��ر ضروري 
نگذارید.  خ��ودرو  داخل  را 
نیازي نیس��ت ک��ه زنجیر 
چرخ را در تابستان،  داخل 
ماش��ین نگاه دارید . فقط 
اطمین��ان حاص��ل کنی��د 
دوباره آن ها را در زمس��تان 

داخل ماشین قرار دهید .
8-  نگذاری��د موتور خودرو 
مدت زمان طوالني کار کند . 
اگ��ر در ترافی��ک هس��تید و 

حدس مي زنید که تا 5 دقیقه 
از جایتان حرکت نخواهید کرد 

حتماً خودرو را خاموش کنید .
9-  نیازي نیس��ت خودرو را براي 

م��دت زم��ان طوالن��ي گ��رم کنید. 
مخصوص��اً خودروهاي م��درن را، زیرا  

این خودروها طوري طراحی شده اند که نیازی به گرم شدن برای حرکت اولیه ندارند. 
10-  در سرعت باال با دنده هايGears سنگین حرکت نکنید مگر زماني که نیاز به کاهش سرعت 

دارید .
11- سعي کنید با سرعت مجاز حرکت کنید .  

12-  سعي کنید زماني که چراغ سبز مي شود با شتاب Acceleration کمي شروع به حرکت 
کنید . این یک مسابقه بین شما و راننده الین کناري نیست . کسي که از چهار راه با سرعت بیشتري 

عبور مي کند صرفاً بنزین بیشتري مصرف مي کند . 
13-  نیازي نیست که گران ترین نوع بنزین را تهیه کنید . اکثر ماشین ها طوري ساخته شده اند که با بنزین 

هاي معمولي بدون سرب کار مي کنند . خودتان چک کنید یا با یک مکانیک مشورت کنید.  
14- گاز دادن بیهوده مصرف بنزین را افزایش مي دهد . نیازي نیست که قبل از خاموش کردن خودرو گاز بدهید . 

15- در صورت امکان محل پارک خودرو را با یکي از همکاران خود ش��ریک ش��وید تا هزینه رفت و آمد به محل کار را 
کاهش دهید .

16-  از دوچرخه برای رسیدن به مقصد، کمک بگیرید.  همچنین گاهی می توانید تا محل مورد نظرتان بدوید ! 
17-  در آخر ، بزرگ ترین و مهم ترین گام جهت کاهش هزینه مصرف بنزین،  خرید خودرویي است که در مصرف بنزین 
بهینه باشد . تفاوت بین مصرف هر 32 کیلومتر با یک باک بنزین و هر 64 کیلومتر با یک باک، بسیار چشم گیرتر است.

چگون�ه در هزین�ه مص�رف 
بنزی�ن صرف�ه جوی�ي کنیم ؟

ك�ه  نيس�ت  ني�ازي 
گ�ران ت��ري�ن ن�وع 
بنزي�ن را تهي�ه كنيد. 
اكثر ماش�ين ها طوري 
ساخته ش�ده اند كه با 
بنزي�ن ه�اي معمولي 
ب�دون س�رب ك���ار 
خودت�ان  مي ك��نن�د. 
چ�ك كني�د يا ب�ا يك 
مكان�يك مشورت كنيد

۹

گردآوري و ترجمه:  طناز بحر كاظمی- كارشناس فروش
www.2sportcars.com :منبع
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منحن�ی لورن�ز و ضری�ب جین�ی اب�زار 
تحلی�ل نح�وه توزی�ع ث�روت در جامع�ه

گردآوری و ترجمه  : فرهاد احتشام زاد- معاونت اجرایی

منحنی لورنز و ضریب جينی )Lorenz curve & Gini coefficient( از جمله مهم ترین ش�اخص های سنجش نابرابری توزیع ثروت در جامعه 
می باش�ند. این ش�اخص ها به دليل نس�بی بودن و همچنين در نظر گرفتن پراكندگی آماری داده ها از ش�اخص هایی مانند توليد ناخالص ملی1  

Gross domestic product (GDP)یا درآمد سرانهPer capita income)PCI( 2  دقيق تر می باشند. 

علی رغم روند افزایشی درآمد سرانه، رشد نابرابری های اقتصادی در برخی از جوامع خود را نمایان می نماید و این به معنی فقيرتر شدن فقرا و 
ثروتمندتر ش�دن ثروتمندان یا افزایش فاصله طبقاتی می باش�د و لذا در اینگونه موارد نادیده گرفتن شاخص های دقيق تری مانند منحنی لورنز 

و ضریب جينی و صرفا توجه به شاخص های مانند در  آمدسرانه می تواند بسيار گمراه كننده باشد.

منحنی لورنز:
از ش��اخص های مه��م وضعی��ت لورن��ز«   »منحن��ی 
 »توزی��ع ث��روت« در جامع��ه می باش��د. بس��یاری از 
ب��رای  مهم��ی   Indexش��اخص را  آن  کارشناس��ان 
نمای��ش نابرابری ه��ای اجتماعی به ص��ورت کلی نیز 
می دانن��د. ارتب��اط ای��ن دو مفه��وم یعن��ی »نابرابری 
توزیع ث��روت« و »نابرابرهای اجتماع��ی« در جوامعی 
که دارای اقتصاد آزاد می باش��ند آش��کارتر اس��ت. در 
صفحه منحن��ی لورنز، محور عمودی نش��ان گر درصد 
 تجمع��ی درآمد و محور افقی نش��ان گر درصد تجمعی

 جمعیتPopulation جامعه است. در حالت »توزیع 
کامال یکنواخت ثروت می��ان اعضای جامعه«، منحنی 
لورن��ز به »خط توزیع کامال برابر« تبدیل می ش��ود. در 
حال��ت »نابرابری کامل« یعنی وضعیتی که همه ثروت 
جامعه دس��ت یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ 
دارای��ی یا درآمدی نداش��ته باش��ند منحن��ی لورنز به 
»خط توزیع کامال نابرابر« تبدیل می ش��ود. در جوامع 
 واقعی منحن��ی لورنز در فاصله بی��ن این دو خط قرار

می گیرد.
به عبارت س��اده، اگ��ر افراد مختلف ی��ک جامعه را به 
ترتی��ب صع��ودی درآمد، روی مح��ور افق��ی در بازه 
صفر تا ی��ک و درصد تجمعی درآم��د متناظر آن ها را 
ب��ر روی محور عمودی، ق��رار دهیم، به نم��وداری به 
ن��ام منحن��ی لورنز می رس��یم. منحنی لورن��ز در واقع 

 همان توزیع تجمع��ی درآمدی افراد جامعه به ترتی�ب
 ص��عودیAscending درآمد است)شکل شماره یک(.

     

مطاب��ق با تعریف فوق »هر چقدر منحنی لورنز در یک 
جامع��ه فرضی به »خط توزیع کام��ال برابر« نزدیک تر 
باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادالنه تر انجام گرفته 
اس��ت. خط چه��ل و پنج درجه مق��دار تجمعی ثروت 
در ش��رایط توزیع کامال برابر را نش��ان می دهد. در این 
ش��رایط برای مثال بیس��ت درصد اول جمعیت کشور 

بیست درصد ثروت جامعه و پنجاه درصد بعدی پنجاه 
درصد را خواهند داشت. در مقابل منحنی لورنز نشان گر 
توزیع واقعی ثروت در یک جامعه است و طبیعی است 
که این منحنی از خط قبلی فاصله داشته باشد و برای 
مثال در این شرایط منحنیCurve ممکن است نشان 
 دهد که اگر افراد را بر حس��ب ثروت شان مرتب کنیم 
بیست درصد پایین دارای ده درصد و پنجاه درصد اول 

قریب به 30 درصد ثروت جامعه را خواهند داشت.
 

  ضریب جيني:
»ضری��ب جین��ي« برگرفته از ن��ام آم��اردان ایتالیایی 
“کورادو جینی” می باشد. این ضریب وابستگی نزدیکی 
به مفهوم »منحنی لورن��ز« دارد. ضریب جینی عددی 
بی��ن صفر و ی��ک و فضای آن برابر اس��ت با »س��طح 
محصور« بی��ن »منحنی لورنز« و »خ��ط توزیع کامال 

)”A« برابر« )شکل شماره دو - ناحیه زرد رنگ
ضریب جینی حاصل تقس��یم مس��احت A بر مساحت 
A+B در ش��کل ش��ماره دو می باش��د. به بیان ریاضی، 

نس��بت مس��احت بین منحنی لورنز و خط 45 درجه 
به مس��احت مثلث پایین را ضری��ب جینی می گویند.
بنا بر توضیح اولیه در ش��رایط توزیع کامال برابر ثروت، 
منحن��ي توزیع درس��ت روي خط چه��ل و پنج درجه 
مي افتد و لذا اختالف مس��احت صفر مي شود. حال اگر 
توزیع Distribution نابرابرتر ش��ود منحني لورنز در 

دهک هاي پایی��ن به محور افقي نزدیک تر مي ش��ود و 
از خ��ط فاصله مي گی��رد و لذا ضریب جین��ي بزرگ تر 
مي ش��ود. در ی��ک حالت حدي که فقط ی��ک نفر همه 
ث��روت را در اختیار داش��ته باش��د منحن��ي لورنز روي 
محورهاي مختصات مي افتد )خط قرمز رنگ در ش��کل 
 ش��ماره دو( و ل��ذا ضریب جین��ي برابر با ی��ک خواهد 

گردید.
 

در اکثر کش��ورهای رش��د یافته به خصوص کشورهای 
اس��کاندیناوی ضریب جین��ی دارای کمتری��ن میزان، 
در حدود بیس��ت درصد و نش��اندهنده توزیع عادالنه تر 
ثروت در این جوامع می باشد و در مقابل در کشورهاي 
آمری��کاي التی��ن و آفریقا ک��ه یک اقلیت ف��وق العاده 
ثروتمند و قش��ر کثیري از فق��را The Poors را دارند 
از ضریب ه��ای جیني باالتر از ش��صت درصد برخوردار 
می باش��ند. لذا به کمک ضری��ب جینی می توان میزان 
اختالف طبقاتی در جوامع Societies مختلف را نیز با 

یکدیگر مقایسه نمود.
از آنجا که هیچ وقت توزی��ع درآمدها در هیچ جامعه ای 
یکنواخ��ت نخواهد بود، ب��ه این ترتی��ب منحنی لورنز 
از خ��ط 45 درجه به س��مت پایین ق��وس پیدا می کند 
و ه��ر چق��در ای��ن ق��وس عمیق ت��ر باش��د نمایانگ��ر 
 می��زان نابراب��ری بیش��تر درآم��دی مردم یک کش��ور 

است.

محاس��به  ک��ه  نمای��م  نش��ان  خاط��ر  اس��ت  الزم 
ض���ری��ب جی���ن��ي ک����ار ن���س��بتا پیچ�ی��ده اي 
تخمین ه��اي ب��ه  نی��از  و   )3 ش��ماره   است)ش��کل 
 آم��اري Statistical دارد و از آنجا که داده هاي خام 
آن یعني ثروت خانوارها از طریق نمونه گیري به دس��ت 
مي آید، به تناس��ب ریس��ک عدم اعالم می��زان صحیح 
دارایي توس��ط م��ردم، دقت محاس��بات ضریب جینی 

پایین خواهد آمد.
 

سایر شاخص های سنجش نابرابری اقتصادی:
از ش��اخص های دیگر وابسته به منحنی ل��ورنز می توان 
ش��اخ���ص رابی��ن هود 3 را نام برد. از نظر گرافیکی به 
راحتی می توان ش��اخص رابین هود را به کمک منحنی 
لورنز این گونه توصیف کرد که ش��اخص رابین هود برابر 
اس��ت با بیش��ترین فاصله منحنی لورنز و »خط توزیع 
کامال برابر«. این ش��اخص درصدی از درآمد کل جامعه 
که الزم است مجددا توزیع شود را نشان می دهد که در 
این صورت به برابری عادالنه تر ثروت در جامعه خواهیم 

رسید.
یک��ی دیگر از ش��اخص هاي س��نجش توزی��ع درآمد، 
نس��بت س��هم ثروتمندتری��ن ب��ه فقیرترین اس��ت که 
ب��ه بیان ریاض��ی بیانگ��ر نس��بت هزینه ده��ک دهم 
 )ثروتمند تری��ن( ب��ه ده��ک اول )فقیرتری��ن( اس��ت.

ش��اخص های علم��ی دیگ��ری نی��ز ب��رای س��نجش 

نابرابری های اقتصادی در س��طح جامعه وجود دارند که 
صرفا در اینجا به ذکر نام مهم ترین آن ها به ش��رح ذیل 

اکتفا می گردد: 
  شاخص اتکینسن4

 شاخص تیل5
 

منابع :

  1- http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_curve
  2- http://hypercarte.espon.eu  
  3- http://www.peterrosenmai.com

 »منحن�ی لورنز« از 
مهم  ش�اخص های 
وض��عي�ت »توزيع 
ث�روت« در جامع�ه 
می باش��د. بسياری 
از كارش��ناسان آن 
را ش�اخص مهم�ی 
ن��م�ايش  ب��رای 
ناب��راب��ری ه�ای 
به صورت  اجتماعی 

كلی نيز می دانند

Robin Hood Index
Atkinson index
Theil index

1-

2-
3-
4-
5-

 ارزش مجموع كاالها و خدماتی است كه طی یک دوران معين، 
معموالً یک سال، در ی���ک كشور توليد می شود
توليد ناخالص داخلی تقسيم بر جمعيت كشور

شکل شماره 3 - نرم افزار محاسبه ضریب جینیشکل شماره 2 - ضریب جینی

شکل شماره 1- منحنی لورنز
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نوشتن به شما کمک مي کند بتوانید به صورت رسمي مشکل را مطرح، ساختار آن را مشخص 
کرده و آن را به طور کامل تفسیر Interpretation کنید.

2. »چرایي« بروز یک مشکل را از خود پرسیده و پاسخ آن را زیر مشکل بنویسید.
3.  اگر پاسخي که دادید ریشه اصلي بروز مشکلي که در گام اول نوشتید مشخص نکرد، دوباره 

پرسش »چرا؟« را از خود بکنید و جواب را یادداشت کنید.
4.  گام س��وم را تا زماني که تمام افراد تیم به این نتیجه برس��ند که ریشه اصلي مشکل موجود 
مشخص شده ادامه دهید. به یاد داشته باشید که همان طور که پیشتر مطرح شد ممکن است 

این امر با بیشتر یا کمتر از 5 بار پرسش اتفاق بیقتد.
یک مثال از تکنيک »5 چرا؟« 

اعالم مش�کل: مش��تري ها به علت ارائه محصوالتي ک��ه ویژگي هاي موردنظرش��ان را ندارد 
خوشحال و راضي نیستند.

1. »چرا« به مشتري محصوالت بد و نا مناسب ارائه مي شود؟
 زیرا ش��رکت تولید کننده محصوالت را با مش��خصاتي متفاوت از مشخصات توافق شده بین 

مسئول فروش و خریدار تولید کرده است.
2.  »چرا« ش�ركت توليد كننده محصوالت را با مش�خصاتي متفاوت با آنچه مسئول 

فروش و خریدار توافق كرده اند توليد كرده است؟
 زیرا مسئول فروش براي شروع و تسریع Speed up کار مستقیما با شرکت تولید کننده 
تماس گرفته و احتماالً در هنگام انتقال مشخصات مورد نیاز مشتري یا ثبت آن ها توسط شرکت 

تولید کننده اشتباهي رخ داده است. 
3. چرا مسئول فروش براي به جریان انداختن كار به جاي پيروي از رویه كاري شركت 

مستقيماً با شركت توليد كننده تماس گرفته است؟
 زیرا قبل از اینکه کار بتواند به جریان بیفتد فرم ش��روع کار مي بایس��ت توسط مدیر فروش 
امضا شده که این فرایند تولید را کند مي کند. )یا متوقف مي کند، مثاًل زماني که مدیر فروش به 

دالیلي در دسترس نیست یا خارج از شرکت مي باشد.(
4.  چرا باید مدیر فروش فرم شروع كار را تایيد كند؟

 زیرا الزم است مدیر فروش به طور مداوم در جریان به روز مسائل فروش بوده تا بتواند آن ها 
را به اطالع رئیس شرکت برساند. 

در این مثال، تنها 4 »چرا؟« کافي بود تا مش��خص ش��ود نیاز به یک امضا باعث ایجاد خلل در 
 پروس��ه کاري شده اس��ت. همان طور که مي بینید، پاس��خ چراي آخر بیانگر ریشه اصلي بروز
 مشکل Problem بوده که الزم است براي رفع آن و به طبع آن رفع مشکل اصلي اقدامات 
الزم صورت پذیرد. مسلماً مي توان براي مطلع کردن مدیر فروش از راه هاي دیگري استفاده کرد 

که خللي در سرعت انجام کارها ایجاد نشود. 
در آخر، الزم است به یاد داشته باشیم که نحوه پرسش »چراها؟« و پاسخهایي که براي آنها پیدا 
مي کنیم در رفع به موقع و موثر مشکل موجود تاثیرگذار بوده و مي تواند فرایند رسیدن به ریشه 

اصلي مشکل را طوالني یا کوتاه کند. 
» اگر سواالت درست و مناسب نپرسيد، پاسخ صحيحي نخواهيد گرفت. سوالي كه به 
درستي مطرح و پرسيده شود به پاسخ خود اشاره مي كند. سوال پرسيدن الفباي علت 

یابي است. تنها ذهن كاوشگر مشکالت را حل مي كند.«    ادوارد هادنت     

منابع:
1-Advance: Root Cause Analysis
2-Six Sigma: Determine The Root Cause: Five Whys
3-Chally: Emergency Treatment for Ailing Sales Teams

»عل��ت ریش��ه اي« در هر فرایند فروش��ي 
فعالیتي مي باشد که ریشه اساسي مشکالت 
و دالیل��ي که منجر به ع��دم تحقق اهداف 
مي ش��ود  را شناس��ایي مي کند در حالي که 
آم��ار فروش یک فروش��نده در طول س��ال 
ب��ا توجه ب��ه فص��ل و قابلی��ت وي متغیر 
اس��ت، رکودهاي پیوس��ته معم��وال به یک 
م��ورد واحد و خاص ک��ه نماینده فروش به 
 درستي انجام نمي دهد نسبت داده مي شود. 
تحلیل Analysis ریش��ه اي عوامل عدم 
تحقق منجر به بهب��ود عملکرد تیم فروش 
مي گردد زی��را آن ها را قادر مي س��ازد که 
روي مش��کالت خاص��ي که منج��ر به عدم 
تحقق اهداف مي ش��وند  تمرکز نمایند. در 
زیر مراحل انجام یک تحلیل ریش��ه اي بیان 

شده است.
 در ابتدا لیستي از مشکالت و دالیل عدم 
تحقق اهداف فروش خ��ود تهیه نمایید. به 
طور مثال یکي از دالیل مي تواند مش��تري  

باشد که تمایل به خرید ندارد .
   س��پس آن را با درج دالیلي که مشخصا 
باعث بروز آن مشکل شده اند تحلیل کنید. به 
طور مثال، ممکن اس��ت مشتري به کیفیت 
محصول مشکوک بوده و اطمینان الزم را به 
آن نداشته باشد. سپس علت تاثیر گذاري این 
دالیل بر روي بروز مشکل اصلي را یادداشت 
کنید. این زنجی��ره Chain را تا جایي که 
به یک چرایي واحد و مش��خص که به تمام 
موارد قبلي رب��ط پیدا کرده و باعث بروز آن 
مشکل و در نتیجه کاهش فروش شده است 
دنبال کنید. این همان دالیل ریشه اي است 

که دنبالش بودید.
  س��پس دالیل ریشه اي را ارزیابي کرده و 
مشخص کنید بهترین راه حل براي مواجهه 
و تصحیح آن ها چیست در این مرحله الزم 
اس��ت با مافوق و یا مدیران ارش��د سازمان 
مش��ورت کنید تا ببینید که با تحلیل شما 
موافق هس��تند و آیا مي توانند به شما براي 

دسترسي به یک راه حل کمک کنند؟
 پس از مواجهه و رفع علت ریش��ه اي بروز 
مشکل، زنجیره بروز این مشکل را مرحله به 
مرحله به عقب برگردید. با رفع علت ریشه اي 
موارد دیگر نیز به طور زنجیر وار حل خواهند 
ش��د یا با کمي تغییر در ش��یوه فروش شما 

مي توانند حل شوند.

 راه حل ه��اي رفع آن مش��کل خاص را به 
خصوص کارهایي که در آینده به طرز دیگري 
انجامشان خواهید داد بر روي کاغذ یادداشت 

کنید. )به دنبال راهکارهاي بهبود باشید(
 به محض اینکه مشکل برطرف شد بر روي 
تغیی��ري که ایجاد کرده اید تمرکز کنید و از 
اص��ول Principles بنیادي فروش خود 
تبعی��ت نمایید . از تمرکز بیش از اندازه روي 
دالیل ریشه اي خودداري کنید زیرا شما را از 
توجه به اصول اساسي فروش تان بازمي دارند 
و ممکن است موجب به وجود آمدن مشکل 

دیگري شوند. 
 در انتها پس از اعمال تغییرات نتایج فروش 
خود را مجدداً ارزیابي کنید. اگر فروش شما 
به میزان قابل قبولي افزایش یافته اس��ت به 
انجام همان روش��ي که اتخاذ کرده اید ادامه 
دهی��د.  اگ��ر افزایش فروش حاصل نش��د 
ی��ا کمتر از حد انتظار ب��ود، این چرخه را از 
اول ش��روع کنید تا ببینید آیا علت ریشه اي 
دیگري بروز کرده یا علت ریش��ه اي بروز آن 
مشکل هنوز به طور کامل رفع نشده است. 

تکنيک »5 چرا؟« 
ش��ما مي توانی��د با تکرار پرس��یدن س��وال 
»چرا؟« الیه هاي نشانه هایي که مي تواند شما 
را به ریشه Root اصلي یک مشکل نزدیک 
کند کنار بزنید. خیلي اوقات، دالیل ظاهري 
یک مشکل، شما را به پرسش سوال دیگري 
وا مي دارد.  با وجود اینکه این ت���کن��یک 
»5 چرا؟« نام دارد،گاهي اوقات ممکن است 
شما با کمتر از 5 بار پرسیدن سوال »چرا؟« 
به ریشه اصلي مشکل برسید و گاهي اوقات 
ممکن اس��ت الزم باشد بیش��تر از 5 بار این 

سوال را بپرسید. 
مزایاي تکنيک »5 چرا؟«  

 این تکنیک به شما کمک مي کند بتوانید 
ریشه اصلي بروز یک مشکل را بیابید.

  همچنین به ش��ما کمک مي کند رابطه 
بین علل اصلي بروز یک مشکل را تشخیص 

دهید.
  یک ابزار س��اده براي شناسایي علت بروز 
یک مشکل  است که نیازي به تحلیل آماري 

ندارد.
  نحوه اجراي تکنيک »5 چرا؟« 

1.  همان طور که در ابتداي مطلب ذکر شد، 
مش��کل موجود را بر روي کاغذ بنویس��ید. 

 افزایش
 موفقیت آمیز فروش
 نیازمند تحلیل 
است

گردآوري و ترجمه : علی ملک- مربی آموزش فروش

چهارش��نبه، 3 م��ارچ 2012 می��الدی، بزرگ تری��ن و 
لوکس ترین عضو خانواده کیا یعنی K9 در محل تولدش 

)سئول( رونمایی شد.
همزمان با این رونمایی باش��کوه، فروش K9 در کش��ور 

مادر )کره جنوبی( نیز آغاز شد.
K9 ب��ه عن��وان بزرگ ترین عض��و خان��واده از طول 5.9 
مت��ری، عرض 1.9 و ارتفاع 1.49 متری برخوردار اس��ت 
و فاصل��ه بین دو مح��ور آن معادل 3.45 متر می باش��د. 

فض��ای کابین K9 با برخ��ورداری از تریم داخلی چرم با 
 ترکیب قطعات چوبی و کروم و سی�س��تم صوتی 17 باند

 lexicon تنها بخشی از امکانات رفاهی است که کیا در 
این مدل لوکس برای آس��ایش شما در نظر گرفته است.  
هرچند نباید از سیس��تم تش��خیص حرکت بین خطوط، 
سیس��تم کنترل هوشمند س��رعت و چهار دوربین جهت 

مانیتور فضای بیرونی خودرو غافل شد.
 به نظر می رسد کیا با عرضه این مدل قصد رقابتی جدی 

ب��ا لکس��وس و اینفینیت��ی را دارد. K9 در ابتدا با موتور 
3.8 لیت��ری MPI، V6 که توانای��ی تولید قدرتی معادل 
290 اس��ب بخار دارد، معرفی ش��ده است اما در کنار آن 
موتور 3.8 لیتری GDI، V6 با قدرت 334 اس��ب بخار و 

گیربکس 8 سرعته جدید نیز قابل عرضه است.
فروش جهانی K9 از اواخر س��ال جاری میالدی و تحت 

نامی جدید در بازارهای هدف آغاز خواهد شد.

رونمایی از پدیده لوکس کیا
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قابليت    EPB سيستم 
ص�ورت  ب�ه  عملك�رد 
هوش�مند را دارا ب�وده 
و ب�ا ارتباط�ي ك�ه ب�ا 
سيستم كنترل پايداري 
ESP دارد  خ����ودرو 
در  خ�ودرو  زمانيك�ه 
پش�ت چراغ قرمز مي 
ايس�تد ويژگ�ي ثاب�ت 
كنن�ده خ�ودرو را فعال 
ك�رده و مان�ع حرك�ت 

خودرو مي شود  

در خودروه��اي لوک��س و پیش��رفته 
ام��روزي ع��الوه ب��ر توجه به ش��تاب، 
قدرت و مصرف سوخت پایین خودرو ، 
به مواردي  همچون راحتي، آس��ودگي 
و ایمني سرنش��ینان و راننده نیز توجه 
بس��یار شده است . سیستم ترمز پارک 
الکترونیکي که بر روي خودروي کادنزا 
نص��بInstallation ش��ده س��اخت 

شرکت Mobis مي باشد.
 این نوع سیستم در خودروهاي آئودي  
A4 و A6 و فولک��س واگن پاس��ات و 

تیگ��وان )Passat & Tiguan( نی��ز 
نص��ب ش��ده اس��ت . این سیس��تم در 
حقیقت با کنت��رل عملکرد کالیپرهاي 
ترم��ز عقب به ص��ورت الکترونیکي به 
عن��وان ترمز پارک خودرو به س��رعت 
فعال ش��ده و از حرکت کردن خودرو، 
حتي در سرازیري هاي تند ، جلوگیري 

مي کند.
سیس��تم EPB  قابلی��ت عملک��رد به 
را   Inteligentهوش��مند ص��ورت 
دارا ب��وده و با ارتباطي که با سیس��تم 
کنت��رل پای��داري خ��ودرو ESP دارد 
زماني که خودرو در پش��ت چراغ قرمز 
مي ایس��تد ویژگ��ي ثابت کننده خودرو 
را فع��ال کرده و مان��ع حرکت خودرو 
مي ش��ود .  همچنین در مواقع ضروري 
این سیس��تم فعال ش��ده و ب��ا درگیر 
ک��ردن لنت ه��اي ترم��ز ام��کان ترمز 
 کردن و حفظ پایداري خودرو را فراهم

مي کند.

ESP )حف��ظ پایداري خودرو (وج��ود دارد ، ترمز پارک کنترل مي ش��ود تا به صورت 

اتوماتیک ترمز ها را درگیر یا آزاد کند . 
3. این سیس��تم دارای عیب یابی خودکار می باش��د. در زمان وقوع ایراد در عملکرد این 
سیستم چراغ اخطار مرتبط جهت اطالع به راننده در صفحه نمایشگرها روشن مي شود. 
4. در کارکرد سیس��تم ، نیاز به هیچ کابل س��یمي نیس��ت. بنابراین فضا و آزادي عمل 

بیشتري براي مهندس طراح فراهم شده است. 
5. ب��ه علت عدم وجود کاس��ه ترمز در مکانیزم ترمز چرخ هاي عقب ، س��ایز دیس��ک 

چرخ هاي عقب کاهش مي یابد. ) وزن کمتر و استحکام بیشتر(
6.   با توجه به اینکه مکانیزم مکانیکي اهرم بندي ترمز دستي حذف شده است ، آزادي بیشتر براي 
فضاي طراحي داخلي خودرو براي طراح فراهم شده و همچنین مي توان به  ارگونومي و کنترل 

آسان عملکرد در آن اشاره کرد که باعث آسودگی و راحتی راننده می شود.
7. داراي ویژگي هاي آزاد س��ازي اتوماتیک ، فعال س��ازي اتوماتیک ترمز پارک در زمان 
بستن سوییچ  )IGN Key Off( ، کاهنده شتاب خودرو در زمان دلخواه راننده )مواقع 

اضطراري( مي باشد. 
در ج�دول زی�ر مي توان به مقایس�ه سيس�تم EPB  با سيس�تم ترمز پارک 

معمولي اشاره اي داشت:

 از مزایاي  سيستم EPB   به موارد 
زیر مي توان اشاره كرد:

1.  این سیستم به راننده اجازه مي دهد 
با فش��ردن یک سوییچ و کنترل ناچیز 
بر عملکرد سیس��تم، خ��ودرو را پارک 
نمای��د بدین معن��ي که دیگ��ر نیازي 
نمي باش��د اهرم ترمز دس��تي یا پدال 
پایي براي درگی��ري ترمز پارک فعال 
شود بلکه به صورت اتوماتیک در مواقع 
ض��روري Essential ، ب��راي افزایش 

ایمني سیستم فعال مي شود.  
2. زماني که خودرو مي ایستد یا شروع 
به حرکت مي کند با همکاري مداومي 
که بین این سیس��تم و سیس��تم ترمز 

سیس�تم ت��رمز
 پارك الكترونیكي 

The Electronic Parking Brake

گردآوري و ترجمه : مسعود ايزدي – مربي آموزش فني
منبع: جزوات آموزشی خودرو کادنزا

سوییچ

EPB

طرح بندي

طرح بندي

1۷

اجزا، سيستم : 
اجزاء سیس��تم EPB نصب شده بر روي 
خودروي کادنزا VG ش��امل قطعات زیر 

مي باشد : 
1. سویيچ : این قطعه درخواست راننده 

را به واحد کنترل اطالع مي دهد . 
2. واح�د كنت�رل: اطالع��ات مختلف 
را دریاف��ت ک��رده و سیس��تم را کنترل 

مي کند.
3. كاليپ�ر : ب��ا فعال ش��دن، ترمزهاي 
عقب را جهت ثابت نگه داش��تن و ثابت 

کردن درگیر مي کند . 

 : EPB واحد كنترل -
این قطعه در زیر داش��بورد، در قسمتي 
که پدال ترمز دس��تي حذف ش��ده قرار 
گرفته اس��ت. واحد کنترل سیگنال هاي 
مختلف، از اجزاء خ��ود را دریافت کرده 
و   Processingپ��ردازش ضم��ن  و 
کنت��رل آن ه��ا ، اق��دام الزم را با توجه 
به منطق کارک��ردي خود انجام مي دهد 
و در ص��ورت خراب��ي هر ی��ک از اجزاء 

الکترونیکي آن را عیب یابي مي نماید . 

 : EPB سویيچ -
 اقدام انجام شده : عملکرد سوییچ

 فشار دادن:  فعال شدن سوییچ
 کشیدن:  غیر فعال شدن سوییچ

این س��وییچ در کنسول وس��ط خودرو 
واقع شده و در ساختمان داخلي خود دو 
وضعیتي مي باش��د ) فعال کننده و غیر 

فعال کننده ( . 
مش�خصات س�ویيچ EPB به شرح 

ذیل است:
عملکرد سوییچاقدام انجام شده

فعال شدن سوییچفشار دادن

غیر فعال شدن سوییچكشیدن

عملکرد سوییچاقدام

فعال شدن  AVHیکبار فشردن

غیر فعال شدن AVHیکبار فشردن

 : AVH وضعيت عملکردي
 زماني که خودرو متوقف است جهت ثابت نگه داشتن خودرو ، بدون اینکه راننده مبادرت 
به فش��ردن پدال ترم��ز نماید و یا دنده خودرو را خالص نماید این سیس��تم با هماهنگي 
سیس��تم ترمز ، ترمز هیدرولیکي را به صورت اتوماتیک فعال مي نماید. الزم به ذکر اس��ت 
ای��ن عملک��ردPerformance زماني فعال مي ش��ود که راننده س��وییچ AVH را در 
وضعیت ON قرار دهد، حال زماني که این سیس��تم فعال ش��ود اگر راننده خودرو را ترک 

نماید سیستم EPB به صورت اتوماتیک فعال و ترمز پارک را درگیر مي نماید. 
در حقیقت کاربرد این سیس��تم در زماني اس��ت که ، وقتي راننده این سیس��تم را فعال 
مي نمای��د هر زمان که خودرو ایس��ت کامل نماید ) توقف پش��ت چ��راغ قرمز( دیگر نیاز 
نمي باش��د راننده جهت جلوگیري از حرکت خودرو دنده را خالص کنید، یا پدال ترمز را 
فش��رده نگه دارد و یا دکمه ترمز پارک را فعال نماید بلکه این سیس��تم با ارتباطي که با 
سیس��تم ترمز کنترل پایداري خودرو )ESP( و کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک خودرو 
دارد ب��ه صورت اتوماتیک از حرکت کردن خودرو ممانعت مي کند و راننده مي تواند بدون 
هی��چ اقدامي ، پاي خ��ود را را از روي پدال ترمز بر دارد.  در ای��ن حالت  حتي اگر خودرو 
در یک س��ر باالیي و یا سراش��یبيDownhill متوقف شده باش��د خودرو هیچ حرکتي 

نخواهد داشت.

 EPB به AVH تغيير وضعيت از
اگر هر یک از ش��رایط زیر در زمان فعال بودن AVH محقق ش��ود این سیستم غیر فعال 

شده و یا به صورت اتوماتیک وضعیت EPB فعال مي گردد. 
1. اگر راننده جهت حرکت کردن خودرو مبادرت به فش��ردن پدال گاز نماید س��ریعا این 
سیس��تم غیر فعال مي ش��ود و خودرو با توجه به میزان فش��رده شدن پدال گاز شروع به 

حرکت مي کند.
2. رانن��ده وضعی��ت اهرم تعویض دنده را از هر وضعیتي که بوده ) عقب ، وضعیت D  و یا 
وضعی��ت تیپترونیک ( به وضعیت پارک )P(  حرکت دهد در این هنگام خودرو از وضعیت 

AVH به EPB مي رود. 

3. اگر زمانیکه سیس��تم AVH فعال اس��ت راننده جهت خروج از خ��ودرو درب راننده را 
باز نماید سیستم AVH غیر فعال شده و ترمز پارک الکترونیکي )EPB( فعال مي شود.

4. اگر در زمان فعال بودن AVH درب صندوق عقب و یا درب کاپوت باز شود سیستم از 
حالت AVH غیر فعال شده و ترمز پارک الکترونیکي )EPB( فعال مي گردد.

 :  EPB كاليپر -
کالیپره��اي ترمز چرخ عق��ب خودروي 
 EPB کادن��زا ک��ه مجهز ب��ه سیس��تم
مي باشند مجهز به یک موتور الکتریکي 
DC و گیربک��س داخل��ي جهت افزایش 

گش��تاور تولیدي موتور مي باش��د ، این 
قطعه ش��امل ی��ک قطعه دوکي ش��کل 
مي باش��د ک��ه در جهت عک��س حرکت 
مي کن��د و تابع حرکت دنده س��یاره اي 
مي باش��د . زماني ک��ه موتور با س��یگنال 
واحد کنترل فعالActive مي ش��ود با 
حرکت دوک، پیستون در جهت فعال و 
غیر فعال کردن لنت ترمز عمل مي کند. 
کالیپر ترمز EPB با سیستم هیدرولیک 
و موتور در یک مجموعه یکپارچه است، 
سیستم هیدرولیکي در زمان ترمز گیري 
معمول��ي و موت��ور الکتریک��ي در زمان 
عملک��رد ترمز پارک درگیر مي ش��ود و 
همینط��ور موتور الکتریکي DC توس��ط 
هیچ سنس��ور اضافي کنترل نمي ش��ود 
بلکه توس��ط تغییرات جریان الکتریکي 
که براث��ر تغیی��رات نی��روي اعمالي به 
لنت هاي ترمز در زمان عملکرد به وجود 

مي آید کنترل مي شود. 

مشخصات كاليپر : 
- موتور الکتریکي )DC( مگنت دائم 

 C°20 @ Ω 0.32  : مقاومت موتور  -
  )typical(

 μH 280 : مقاوم��ت القای��ي موت��ور -
  )typical(

- فاقد سنسور سنجش نیرو 

اتوماتي�ک خ�ودرو  كنن�ده  ثاب�ت 
 : )Automatic Vehicle Hold(

سیس��تم ثابت کنن��ده اتوماتیک خودرو 
)AVH( در ارتباط مس��تقیم با سیستم 

کنت��رل پای��داري )ESC(  مي باش��د و 
در جه��ت متوق��ف نگه داش��تن خودرو 
زماني که خودرو متوقف اس��ت از نیروي 
ترم��ز هیدرولیک��ي اس��تفاده مي کند و 
خ��ودرو را با اینکه پاي راننده روي پدال 
 Fixed ترمز ق��رار نگرفته اس��ت ثابت

نگه مي دارد. 

 : AVH سویيچ 
س��وییچ جهت فعال و غی��ر فعال کردن 
این سیستم تعبیه شده است و همچنین 
این سیستم مجهز به آزاد کننده خودکار 

ترمز پارک مي باشد. 

المپ هاي هشدار دهنده این سیستم : 

توضیحاتوضعیت چراغموارد

   AVH آماده باش بودن 
”AVH : ”ON متن سفید رنگسوییچ 

AVH متن سبز رنگ فعال شدن 

AVH متن زرد رنگ  خرابي – AVH خرابي سیستم

EPB یا كم بودن روغن ترمزدرگیري EBD فعال شدن

DBF  در مدت 
)ESC ( توسط

در زمان ترمز گیري دینامیکي یا زمان یافتن 
متوقف بودن خودرو   )DSD( روشن مي شود

خرابي سوییچ
در زمان خرابي سوییچ ترمزپارك یا قطعي بین 
سوییچ و كنترل یونیت و روشن بودن سوییچ 
خودرو و فشردن سوییچ در جهت فعال شدن 

EPB خرابي EPB در زمان خرابي سیستم
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بزرگتری�ن ش�رکت هاي حم�ل و نق�ل دنی�ا

 از آنجايي كه تقاضاي 
ب�ازار  در  ج��هان�ي 
كاال  نق�ل  و  ح��م�ل 
هم�واره با رش�د روبرو 
ش�ركت ه��اي  ب�وده، 
حمل و نقل سعي دارند 
ت�ا ب�ا ارتق�اي س�طح 
ني  س�ا م���ت ر خ�د
ب�ر  مش�تريان،  ب�ه 
رقابتي خود  مزيت هاي 
اف�زوده و س�هم خ�ود 
بهب�ود  ب���ازار  از  را  

بخشند

 ب��ا وجودي ک��ه طي س��ال هاي اخیر 
از  بس��یاري  اقتص��ادي  بحران ه��اي 
ش��رکت هاي بزرگ دنیا را با مشکالتي 
روبرو ساخته، شرکت هاي حمل و نقل 
)forwarder( قدرتمن��د توانس��ته اند 

خود را از این قاعده مس��تثني نموده و 
دامنه فعالیت هاي خود را بیش از پیش 

گسترش دهند. 
امروزه فعالیت هاي ش��رکت هاي حمل 
و نق��ل نس��بت به قبل بس��یار متحول 
شده اند. اولین ش��رکت هاي حمل و نقل 
مس��تقیماً با مشتریان ارتباط داشتند و 
تمام هماهنگي ها براي انتقال بار و انبار 
کردن آن را مدیری��ت مي کردند. حتي 
در بسیاري موارد از طریق ناوگان حمل 
و نقل خ��ود )کامیون،کش��تي و ...( به 
حمل Transportation کاال مبادرت 
مي نمودند. این فرآیند با گذش��ت زمان 
بس��یار پیچیده تر شده اس��ت. در حال 
حاض��ر ش��رکت هاي حم��ل و نقل در 
واقع مجموعه اي از ش��رکت ها هستند 
که مسئولیت انجام هماهنگي هاي الزم 
براي جا به جایي کاالها از مکاني به مکان 
دیگ��ر را بر عهده دارند بدون آنکه خود 
حمل کننده کاال باش��ند. عمده فعالیت 
آن ها شامل ایجاد هماهنگي بین عناصر 
موجود در زنجیره اي اس��ت که وظیفه 

بوده، ش��رکت هاي حمل و نقل س��عي دارند تا با ارتقاي س��طح خدمت رساني به مشتریان، بر 
مزیت هاي رقابتي خود افزوده و سهم خود را  از بازار بهبود بخشند. از همین رو رقابت شدیدي 
میان چند ش��رکت برتر دنیا در این زمینه وجود دارد. هر ساله رتبه بندي شرکت هاي حمل و 
نقل با شاخص هاي متفاوتي توسط کارشناسان Experts و متخصصان مربوطه انجام مي شود. 
با وجود به کارگیري شاخص هاي متفاوت در هر روش ارزیابي، معموالً بهترین رتبه ها به چند 
شرکت خاص تعلق مي گیرد. در آخرین ارزیابي صورت گرفته توسط موسسه TI که بر اساس 
در آمد حاصل از حمل هاي هوایي و دریایي انجام ش��ده، 10 شرکت اول حمل و نقل دنیا، 44 
درصد از کل درآمد بازار را به خود اختصاص داده اند. این سهم در سال 2006 میزان 40 درصد 
بوده اما با قدرتمند ش��دن ش��رکت هاي بزرگ و خارج کردن شرکت هاي کوچک از بازار، این 
سهم افزایش چشمگیري داشته است. در لیست حاصل از این ارزیابي Evaluation، شرکت 
DHL توانست رتبه اول را به خود اختصاص دهد. در آمد خالص این شرکت نسبت به شرکت 

K+N که در جایگاه دوم قرار دارد بس��یار باالتر است.  DHL  برخالف تصور همگان، در آلمان 

تاسیس نشده و ابتدا در کشور آمریکا و در ایالت سان فرانسیسکو شروع به فعالیت کرده است. 
این شرکت داراي 40 سال سابقه در صنعت حمل و نقل دنیا مي باشد. نام DHL از ابتداي نام 
س��ه موسس آن ) Dalsey,Hillbolm,Lynn( گرفته شده است. در سال 1969 این شرکت 
فعالیت خود را با حمل هوایي مدارک از ایالت سانفرانسیسکو به کالیفرنیا آغاز کرد. با گذشت 
زمان فعالیت هاي این شرکت گسترش یافته به طوري که در حال حاضر در 220 کشور دنیا 
در زمینه حمل و لجستیک خدمت رساني مي کند. به گفته مدیران این شرکت، نکته مهم در 
موفقیت شرکت DHL، تطابق آن با تحوالت فن آوري و تقاضاي بازار بوده است. در سال 2002 
شرکت DEUTSCHE POST آلمان که یکي از سهامداران شرکت DHL بود با افزایش سهام 
خود به 51درصد، بزرگترین سهامدار این شرکت شد. DHL در سال 2010 تعداد 500 هزار 

کارمند در سراسر دنیا داشته است. 
ش��رکتK+N که با نام Kuehne+Nagel نیز ش��ناخته مي ش��ود در رتبه دوم پر درآمدترین 
 ش��رکت هاي حمل و نقل دنیا قرار دارد. نام ای���ن شرکت ن���یز از نام م����وس����سان آن 
) Friedrich Nagel , August Kuehne( گرفته شده است. K+N در سال 1890 در شهر 

برمن آلمان تاسیس شد. این شرکت در ابتدا به طور سنتي فعالیت هاي حمل و نقل را انجام 
مي داد اما در حال حاضر با 120 سال سابقه و با بهره گیري از تکنولوژي پیشرفته توانسته جزء 
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گردآوري و ترجمه: پروین درودیان- كارشناس سفارشات هوایي واحد قطعات 

قدرتمندترین شرکت هاي حمل و نقل دنیا باشد. 
 این ش��رکت در س����ال 2011 ت��عداد 63 هزار 
ک��ارم��ن��د Employee داش��ته که در 1000 
دفت��ر کاري آن در 100 کش��ور دنی��ا فعالی��ت 
داشته اند. همچنین در حدود 7 میلیون متر مکعب 
فضاي انبار براي ساماندهي به محموله هاي هوایي، 

زمیني و دریایي در اختیار این شرکت است. 
در جدول روبرو لیست پر درآمدترین شرکت هاي 
حم��ل و نقل دنیا آمده اس��ت. اکثر ش��رکت هاي 
بزرگ در این لیست مربوط به کشورهاي اروپایي 
هس��تند. این در حالي است که بازار اصلي تقاضا 
ب��راي حم��ل و نقل و لجس��تیک در آس��یا قرار 
دارد. البته چین تاثیر بس��زایي در باال بردن سهم 
تقاضاي آس��یا از این صنعت داشته است. یکي از 
دالیل مهم در عدم شکل گیري شرکت هاي بزرگ 
حم��ل و نقل در آس��یا، س��رمایه Capital باالي 
م��ورد نیاز جه��ت ورود به این بازار اس��ت. عالوه 
بر این الزمه ش��کل گیري شرکت هاي حمل ونقل، 
توانای��ي در گ��ردآوري مجموع��ه اي هماهنگ از 
شرکت هایي اس��ت که تحت یک شبکه یکپارچه 
بتوانن��د باهم همکاري داش��ته باش��ند. در حال 
حاض��ر اکثر ش��رکت هاي حمل و نقل آس��یایي 
تنها در بخش��ي از ای��ن زنجیره خدمت رس��اني 
مي کنن��د و قادر ب��ه گس��ترش فعالیت ها جهت 
پوش��ش کامل فرآین��د حمل و نقل نیس��تند. با 
 ای��ن وجود کارشناس��ان پیش بین��ي مي کنند با

 تداوم Continuity رشد اقتصادي در کشورهاي 
جنوب شرق آس��یا، فرصت هاي مناسبي در بازار 
حمل و نقل و لجستیک منطقه ایجاد شده که در 
نهایت به ارتقاي چش��م گیر رتبه این شرکت هاي 
آس��یایي در دنی��ا منجر خواهد ش��د. چین، ژاپن 
و ک��ره جنوبي در زمینه کس��ب در آمد از صنعت 
حمل و نقل، نسبت به کش��ورهاي دیگر آسیایي 
 GLOVIS پیشتاز هس��تند. به طور مثال شرکت
از کره جنوبي با وجود س��ابقه کم فعالیت در این 
صنعت، توانس��ته جزء 25 ش��رکت بزرگ حمل 
و نق��ل دنی��ا قرار گی��رد. ش��رکت GLOVIS در 
واقع بخش��ي از گروه بزرگ خودرویي هیونداي- 
کیا اس��ت. ای��ن ش��رکت در س��ال 2001 با نام 
Hankook Logitech فعالیت خود را آغاز کرد. 

عمده فعالیت هاي این ش��رکت بر صنعت خودرو، 
 GLOVIS .مواد شیمیایي و صنعتي متمرکز است

داراي 13 شعبه در سراسر دنیاست. 

 Net Revenue
 )US $ Millions(

providerRank

19,816DHL Supply Chain & Global Forwarding1

5,727Kuehne+ Nagel2

9,120DB Schenker Logestic3

1,423Panalpina World Transport4

6,462UPS Supply Chain Soulutions5

5,670CEVA Logistics6

1,044Sinotrance LTD7

1,693Expeditors International Of Washington, Inc8

1,233Bollore/SDV Logistics9

1,678DSV A/S10

1,476Nippon Express Co.,Ltd11

2,972Pantos Logistics Co.,Ltd12

2,400Yusen Logistics Co.,Ltd13

1,701Agillity14

468)Kintetsu World Express,Inc.)KWE15

937Hellmann Worldwide Logistics GmbH &Co. KG16

1,556UTI Worldwide Inc17

1,200Damco International A/S18

1,673Geodis19

1,467C.H. Robinson Worlwide, Inc20

840Kerry Logietics21

1,333Logwin AG22

4,200Toll Holdings Limited23

6,303Hyundai GLOVIS Co. , Ltd24

490Sankyu Inc25

 

بارگیري، حمل و ارسال به موقع محموله 
را بر عهده دارند. در این زنجیره عناصري 
مانند کریرها )carriers(  ش��رکت هاي 
کشتیراني، نمایندگان گمرک، باربران و 

... با هم همکاري مي کنند.  
 از آنجای��ي که تقاض��اي جهاني در بازار 
حم��ل و نقل کاال همواره با رش��د روبرو 

منابع :

  1- Logistics Management  Magazine
2- www.dhl.com
3-www.kn.portal.com
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یک��ي از دالئل ب��ه تعویق Postponed انداختن کارها، کلي بودن موضوع و ناش��ناخته 
بودن جزئیات کاري اس��ت که مي خواهیم آن را انجام دهیم. براي اینکه مغز، ما را یاري 
کن��د ت��ا کاري را انجام دهیم، باید جزئیات کار را برایش روش��ن کنیم. به طور مثال اگر 
دوس��ت داش��ته باش��یم تفریح کنیم، ولي جزئیات این تفریح، از جمله نوع تفریح، مکان 
آن، افرادي که در این تفریح همراه ما هس��تند، زمان و لوازم آن براي ما مشخص نباشد، 
مطمئنا هیچ گاه دس��ت ب��ه عمل نخواهیم زد. این مس��ئله در مورد اه��داف بزرگتر نیز 
صادق اس��ت. براي رس��یدن به اهداف بزرگتر نیز باید از روش جزء به جزء کردن مس��یر 

و فعالیت هائي که باید انجام دهیم استفاده کنیم تا همه چیز براي مغز ما روشن باشد.
دومین دلیل به تعویق انداختن کارها، نداشتن انگیزه Motivation الزم براي شروع کار 
است. در صورتي که انجام عملي براي یک فرد اولویتي نداشته باشد، مطمئنا آن را پشت 
گوش مي اندازد، چون هیچ خطري را از این به تعویق انداختن ها احس��اس نمي کند و 
چ��ون اهمیتي هم برایش ندارد ب��ه راحتي امروز و فردا مي کند. فرض کنید فردي 
مایل است روزي 30 دقیقه پیاده روي کند، ولي هر روز به دالئلي آن را به فردا 
یا شنبه هفته بعد مؤکول مي کند. چرا؟ چون هیچ دلیلي ندارد خودش را به 
خاطر چیزي که ضرورتي ندارد دچار اس��ترس کند. آیا فکر مي کنید اگر 
همین فرد، در حضور یک پلنگ وحش��ي قرار بگیرد، به همین راحتي 
حرک��ت دویدن را به فردا مؤکول مي کند؟ خیر، چرا که عمل دویدن 
در ای��ن موقعی��ت، براي وي اضطرار دارد و اگ��ر ثانیه اي تأخیر کند 
خط��ر جاني برایش به دنبال دارد. پس اگر مي بینید انجام کاري را 
به تعویق مي اندازید، ش��اید آن کار براي شما اولویت نداشته باشد. 
بهتر است بیهوده خود را گول نزنید و به طور کلي از خواسته تان 

دست بکشید و هدف دیگري را براي خود انتخاب کنید. 
 س��ومین دلیل، افکار و احساس��ات مزاحم هس��تند. هنگامي 
که نوع فعالیتتان مش��خص اس��ت و انگیزه الزم نیز در ش��ما 
وج��ود دارد، چی��زي که مانع حرکت ش��ما مي ش��ود افکار و 
احساس��ات منفي اي هس��تند که به طرق مختلف قصد دارند 
ش��ما را به زمین زده و از حرکت باز دارند. ش��اید کس��ي از 
اینکه ش��ما پیش��رفت کنید هراس Fear داشته باشد و براي 
اینکه جلوي ش��ما را بگی��رد مدام از القاء وسوس��ه ها و افکار 

مطمئن�ا وقتي كه مي خواهيد كاري را انجام دهيد، ولي مدام آن را به تعویق 
مي  اندازی�د، یک جاي كار ایراد دارد. اگر بتوانيم این موانع را بشناس�يم و با 
ماهيت آنها آش�نا شویم، خيلي راحت مي توانيم از پس آنها برمي آیيم، ولي 
اگر دالئل این به تعویق انداختن ها همچنان براي ما ناشناخته باشد، این دور 

باطل، همانند گذشته ادامه خواهد یافت. 
پيشنهاد می شود نگاهی گذرا به دالیل این امر بيندازیم:

 ک��ار ام��روز را
 به فردا نیندازید

21

 به ياد داشته باشيد، 
موفقي�ت در نهايت 
از آن كس�اني است 
ك�ه وظايف خ�ود را 
بدانن�د و س�ر وقت 
ب�ه آنه�ا بپردازن�د. 
كارهاي�ي ك�ه باي�د 
انجام دهيد را س�ر 
وق�ت خودش�ان به 

انجام برسانيد

فالن کار را انجام مي دهم«؛ اما بعد از یک ماه متوجه مي ش��وید که آن کار س��اده که 
یک س��اعت وقت هم براي انجامش کافي بوده است، هنوز تمام نشده! مشکل اصلي، 

مبهم بودن زمان انجام است. 
اگر به هنگام نوش��تن در دفترچه یادداش��ت و یا تلفن همراه خود زمان دقیقي را هم 
براي انجامش��ان مش��خص کنید، در واقع بدون آنکه متوجه باش��ید، نیمي از آن کار 
را انجام داده اید. بهتر اس��ت در صورت امکان یک بازه زماني مش��خص را هم براي آن 
وظیفه تخمین بزنید. براي مثال، کارها را این گونه براي خود بازگو کنید: “یکش��نبه 
ساعت پنج باید لباس ها را به خشکشویي تحویل بدهم. شاید یک ساعت زمان کافي 

باشد.” و بعد، آن را یادداشت کنید تا فراموش نشود. 
  ليستي از مزایا و معایب كارهایي كه باید انجام دهيد، تهيه كنيد.

 اغلب اوقات، بهانه گرفتن، باعث به تعویق افتادن کارها مي شود. وقتي نوبت به انجام 
دادن کاري مي رس��د، به صورت ناخوداگاه Unconscious، سعي داریم خودمان را 
متقاع��د کنیم که این کار زمان زیادي مي گیرد و وقت کافي براي انجامش نیس��ت؛ 
ه��ر بهان��ه و دلیلي را براي انجام ندادن و یا انجام یک کار س��اده و یا بي نتیجه دیگر، 

مي آوریم. 
ام��ا اگر بتوانید قبل از بهان��ه آوردن، در مورد نتایج انجام آن و فواید و منافعش براي 
خود فکر کنید، هیچ بهانه اي نمي تواند کارس��از باش��د. انجام برخي از اعمال، بازدهي 
دراز مدت دارد. کارهایي مانند ورزش کردن، ممکن است براي شما خستگي و حتي 
درد به همراه داش��ته باشد، اما س��المتي حاصل از آن در آینده را هم نباید فراموش 

کرد. 
تمرین سخت داشته باشيد.

 توصیه مي شود، خود را به سختي هاي سازنده عادت دهید. منظور، حرکت به سمت 
س��ختي ها براي رس��یدن به اهداف اس��ت. کارهایي که مي توانند شما را به اهدافتان 
نزدی��ک کنند، ممکن اس��ت درد، ناراحتي و زحمت به همراه داش��ته باش��ند. حتي 
مي توانند فش��ارهاي جس��مي و روحي به شما وارد کنند. اما زندگي، براي کساني که 
واقعاً مي خواهند موفق باشند، پر از این سختي ها است و شما باید براي مقابله با آنها، 
تمرین کنید. به هر ش��کل، حس هایي مانند افتخار Honor، سالمتي، ثروتمند بودن 
و خوش��بختي، به سادگي به دس��ت نمي آید. پس عادت کنید، وظایف و کارهایي که 
حت��ي همی��ن امروز یا فردا باید انجام دهید، با ش��ور و عالقه و بدون نگرش منفي به 

انجام رسانید. 
 به یاد داشته باشيد كه كمال گرایي، دشمن موفقيت و پيشرفت است.

 بس��یاري از کارهایي که به تعویق مي اندازیم، قرباني کمال گرایي مان مي ش��وند. اگر 
آدمي باش��یم که براي رسیدن به اهداف، بیش از حد ایده آل Ideal فکر کنیم هرگز 

تبدیل به قهرمان زندگي مان نمي شویم. 
تمرین، عاملي موثر براي موفقيت است.

 تصور کنید که شما هر روز کاري را که هم جهت با هدف نهایي تان است انجام دهید. 
ب��ا اینکه این امور تکراري و جزئي، حس دور بودن از هدف را به ش��ما القا مي کنند، 
باعث مي شوند، نقاط ضعف خود را بشناسید و از اشتباهات و موارد منفي کارتان آگاه 
شوید. همین تمرینات کوچک در کاري که انجام مي دهید، نهایتاً شما را به موفقیتي 
که از خود انتظار دارید، نزدیک مي کنند، باعث پیشرفتتان مي شوند و منجر به کسب 

تجربه در شما مي گردند. 
اگ��ر ب��ه دنبال موفقیت ه��اي جزئي باش��ید، لذت��ي از تمرین و تالش براي کس��ب 
موفقیت هاي بزرگت��ر نمي برید. کارها، تمرین ها و وظایف خ��ود را فراموش مي کنید 
و در آخر س��رخورده مي شوید. چون به چیزي که واقعاً مي خواهید، حتي نزدیک هم 
نخواهید ش��د. پس تمرین Practice را فراموش نکنی��د. تمرین هاي کوچک، عامل 

موفقیت هاي بزرگ تان خواهند شد. 
 پس از انجام هر كار به خود پاداش دهيد.

 بهتر است بعد از انجام هر وظیفه، پاداشي را براي خودتان در نظر بگیرید. در غیر این 
صورت به مرور زمان، به اتمام رساندن کارها جذابیتي برایتان نخواهد داشت. در نظر 
گرفتن یک امتیاز مثبت براي خود، بهترین سیاس��ت براي ایجاد پیش��رفت در کارها 
است. شما باید راهنماي خودتان باشید. بدین ترتیب از تمام زمان هاي ُمرده، نهایت 
اس��تفاده را خواهید برد.  به عنوان پاداش ب��ه خود، مي توانید زماني را براي کارهایي 
که دوس��ت دارید اختصاص دهید. ناگفته پیداست هر چیزي که بتواند به شما انرژي 

دهد، یک پاداش خوب محسوب مي شود.  

منفي اس��تفاده کند. ممکن اس��ت این 
فرد در قالب یک دوس��ت ظاهر ش��ود 
و خود را بس��یار دلس��وز ج��ا بزند و در 
عین حال که اعتماد ش��ما را به سمت 
خود جلب کرده است، مدام افکار منفي 
در ش��ما ایجاد کند که شما را از ادامه 
راه منصرف کند. به طور مثال، هنگامي 
که قصد دارید براي ورود به دانش��گاه و 
در رش��ته مورد عالقه تان، با تمام وجود 
مطالعه کنید، ممکن است فردي که از 
این پیش��رفت شما - حال به هر دلیلي 
- خش��نود Satisfied نیست، ش�روع 
 به ایج��اد ای�ن افک�ار در ش��ما ک�ن�د: 
» درس خواندن به چه دردي مي خورد؟ 
از زندگیت ل��ذت ببر. مي داني در طول 
این همه مدتي که مش��غول ورق زدن 
این همه کتاب هاي بي فایده هستي، ما 
چ��ه تفریحاتي که نمي کنیم؟ ولي تو با 
این فش��ارهائي که به خودت مي آوري، 
فقط خودت را خس��ته مي کني و بعدها 
افس��وس مي خوري که چرا به این همه 
 ش��ادي و تفریح پشت کردي. این همه

 ف��ارغ التحصی��ل Graduate بی��کار 
داریم. ت��و هم بعد از ف��ارغ التحصیلي 
مي ش��وي ج��زوي از آنها. « ش��اید هم 
اگ��ر موف��ق به منص��رف کردن ش��ما 
نش��د بخواهد ب��ا تهدیدات��ش مبني بر 
اینکه اگر بخواهی��د راهتان را بروید، او 
هم دوس��تیش را با ش��ما قطع خواهد 
کرد، عواطف و احساس��ات ش��ما را به 
ب��ازي بگیرد. در این گون��ه مواقع بهتر 
اس��ت به جاي اینکه تس��لیم این گونه 
افکار وسوسه انگیز ش��وید، به راهي که 
مي روید ایمان داش��ته باشید.  حال اگر 
کارها را س��ر وقت انجام دهیم، نه تنها 
احساس خوبي پس از اتمام شان داریم، 
بلک��ه م��ا را از ضرره��اي احتمالي نیز 

مصون مي دارد. 
اما آیا ش��ما کارهایتان را س��ر وقت به 
انجام مي رس��انید یا آن را با هزار بهانه 

به تعویق مي اندازید؟ 
 کارهایي مانند ورزش کردن، پرداخت 
قب��وض، تمیز کردن خان��ه، تماس هاي 
تلفن��ي و وظای��ف مش��ابه معم��والً به 
ای��ن سرنوش��ت دچار مي ش��وند و بعد 
از چندی��ن ب��ار عقب افتادن ب��ه انجام 
مي رس��ند. البته برخ��ي از آنها ممکن 
اس��ت هیچوقت به مرحله انجام نرسند 
ک��ه در نهایت ضررش ب��راي خود فرد 

باقی می ماند. 
نبای��د بگذاریم بهانه های��ي مانند »االن 
کار دیگ��ري دارم«، »حس خوبي براي 
انجامش ندارم« و »االن دوس��ت ندارم 
انجامش دهم« ما را فریب دهند. چون 

فردا هم روزي مانند امروز است. 
من و ش��ما ب��ه خوبي آگاهی��م که در 
نهایت باید این کارها را انجام دهیم؛ اما 
چرا آنها را به تعویق مي اندازیم؟ چرا سر 

وقت انجامشان نمي دهیم؟ 
ب��ه ی��اد داش��ته باش��ید، موفقیت در 
نهایت از آن کس��اني اس��ت که وظایف 
خ��ود را بدانن��د و س��ر وق��ت ب��ه آنها 
بپردازن��د. کارهای��ي ک��ه بای��د انجام 
دهید را س��ر وقت خودش��ان به انجام 
 برس��انید. در اینجا پیش��نهاداتي براي 
پیش��گیري Prevention از به تعویق 

انداختن کارها را از نظر مي گذرانیم:
در ی�ک زم�ان، تنها ب�ر روي یک 

وظيفه خاص تمركز كنيد.
 اگر ش��ما کارهایتان را سر وقت انجام 
نمي دهی��د، ش��اید دلیلش این اس��ت 
که مي خواهی��د همزمان ب��ه چند کار 
برس��ید. ش��اید بهتر اس��ت تنه��ا روي 
یک کار تمرکز کنی��د. اگر کار دیگري 
داری��د که فک��ر مي کنی��د همین االن 
وقت انجام آن است، بهتر است به جاي 
انجام همزمانش در کنار یک کار دیگر، 
اولویت بندي کنی��د. کار مهم تر را، اول 
انجام دهید. درست است که کار دوم را 
به تعویق انداخته اید، اما این بد نیست. 
چرا که به محض انجام اولي، مي توانید 
 به سراغ وظیفه Duty دوم خود بروید. 

 ب�راي هر كار، زمان�ي خاص تعيين 
كنيد.

در بسیاري از اوقات، مهم ترین دلیل به 
تعویق افت��ادن کارها، عدم تعیین زمان 
مش��خص براي انجامش��ان است. شما 
ممکن است با خود بگویید: »این هفته 
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 pr@atlaskhodro.comشما می توانید  نظرات خود را به نشانی
ارسال نمایید و شانس خود را در قرعه كشی جوایز اطلس خودرو 

امتحان كنید.

1 2

دوستدار محیط زیست

طراحی

3 4

ایمنی عملكرد

نتيجه قرعه كشی: خانم مریم مللی- برنده یک عدد كارت هدیه پيک اطلس

Track'ster
KV7

Naimo
Kia GT

3 421

نظر سنجی شماره 22

نظر سنجی شماره 23

کدامیك از ویژ گی های  کیا 
را بیش�تر دوست دارید؟

س�وال نظرس�نجی: كداميک از خودروه�ای مفهومی كيا را می پس�ندید؟

11 درصد70 درصد13 درصد6 درصد
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افقي:
1- م�دال برن�ز چهارمي�ن المپياد 
ای�ن  آن  از  كياموت�ورز  منطق�ه اي 
پایتخ�ت كش�ور   - ش�ركت ش�د 

قرقيزستان
الکتریک�ی-  ب�اردار  ذره   -2
جوانمردی و س�خاوت  - مساوي به 

زبان عاميانه
3- الزم گرداني�دن  - ش�هری در 
كرم�ان - رف�وزه - جد رس�تم در 

شاهنامه
ب�ه   - موس�يقی  پنج�م  ن�ت   -4
تغييرات�ی گفت�ه می ش�ود ك�ه در 
خ�ودرو اعمال می ش�ود تا عالوه بر 
زیبای�ی خ�ودرو از لح�اظ فنی نيز 

ارتقا بيابد - برادر شيرازی
5- از اعض�اي تي�م اطل�س خودرو 
منطق�ه اي  المپي�اد  چهارمي�ن  در 

كياموتورز - اشاره به دور
6- خواننده - دورگه 

۷- درخت زبان گنجشک - پنداري 
و گوئي

۸- خاک صنعت�ي - اراده - جدید 
- چله كمان

۹- دومين مهره گردن - دیوار بلند
10- چيزي كه مورد نياز باش�د - در 

رگ ها جاریست
11- قطعه ای اس�ت كه هوای محيط 
پ�ره ه�ای  از الب�ه الی  را  خ�ارج 
رادیات�ور مکي�ده و آب را خن�ک 

می كند - تعداد روزهای ماه آبان
12- طایفه - زدني بهانه گير - چاه 

جهنم - پاكان
13- پدیده لوكس كيا - شکستن

14- مامور انتظامي - ناپاک شرعي 
- تيره و تار - زمين شوی دسته دار
15- ح�رف K در K9 برگرفت�ه از 
این كلمه یوناني است - نام یکي از 

خودروهاي مفهومي كيا

 عمودي:
1- در ش�رایطي نظي�ر ب�رف و ی�خ 
زدگي این سيس�تم باع�ث اختالل 
در عملکرد ترمز مي ش�ود - جان و 

روان - سازمان جهاني نفت
2- دراز و بلن�د - از خودراض�ی – 
از برنده�اي خودروی�ي - قومي در 

ایران
3- نوع�ي قایق - بمب كاش�تنی - 

خشت پخته - مرزبان
4- در تاری�خ، پ�س از مرگ پدرش 
حاكم خوارزم ش�د - همة موجودی 

و دارایی
5- قبال�ه خری�د چي�زی - كلم�ه 

احترام مردان
ضمي�ر   - عالق�ه  و  دوس�تی   -6

فرانسوي - خسيس
۷- گرفتار - خوراک خرگوش

۸- یک�ی از عل�وم خفيه - پایتخت 
روسيه سفيد

۹- خان�م متعجب مي گوید - س�از 
چوپان -  محبت

10- ش�هری در خراسان رضوي - از 
كميت هاي فيزیکي

11- آش�نا به راه - نفس خس�ته - 
قرائت كردن

12- حرف دهن كجي - حامي مالي 
  ISPS سومين دوره مسابقات گلف

- عالمت مفعولي
13- پس�وند ش�باهت - ویتامي�ن 
انعقاد خون - رود فرانس�ه - نوعي 

زغال
14- یکي از خودروهاي كيا - قاعده 

و قانون
15- یکي از شهرهاي محل استقرار  
چادر امداد نوروزي اطلس خودرو - 
 یک�ي از خودروه�اي كياموتورز كه

 5 س�تاره ایمني تس�ت تصادف را 
كسب كرده است.

حل جدول - پيک اطلس  شماره22

جدول شماره 23 جدول كلمات متقاطع
آدرسنمابرتلفن   ثابتکد شهر استان عاملیتردیف

تبريز-كیلومتر 5 جاده تهران-باالتر از میدان بسیج – نرسیده به كوچه قديم 4769834 )0411( 6374111 )0411( 521تبريزآذربايجان شرقیرحیم برزگر كهنمويي1
نمايشگاه بین المللي - پائین تر از شركت آناتا كد پستي 5159137443 

 ارومیه - خیابان شیخ شلتوت - مركز تجاری ارومیه - روبروی نمايندگی 2238992 )0441(2354112 )0441(512ارومیهآذربايجان غربیجمال احمدی شیخ سرمست2
سايپا )شاكری(- پالك 563 - كدپستي 5714147187

 اصفهان - خیابان ارتش -  جنب پل هوائي حسین آباد -6252828 (0311)4- 6261181 )0311(  311اصفهاناصفهانعباس حاجی نیلی 3
  پالك 335- کد پستي  1698481759

 كرج – 45متری گلشهر – بلوار هوشیار – پالك 14 34679360 )026(34679259  )026(121كرجالبرزمحمدرضا معینی - خسرو زمانی  4
- كد پستي 3198777777

 تهران-پاسداران- خیابان کالهدوز(دولت)-پالك 135 - 22584127(021)6-22763992)021(101تهرانتهرانامیر حسین محسنیان5
کد پستي 1959916494

تهران – بزرگراه اشرفي اصفهاني – 35 متري شهید مخبري – جنب 44419266 )021(44404664 )021(103تهرانتهرانبالیران6
آتش نشاني – پالك 7 -کد پستي  1476785491

 تهران –45 متري رسالت – بین پل سیدخندان و اتوبان 88474049 (021)88463507 )021(104تهرانتهرانسید محمد دیبازر حسینی7
صیاد شیرازي- پالك 1320 - کد پستي 1631693411

 تهران-میدان جمهوري -خیابان باستان جنوبی- خیابان دانشگاه 66902557 )021(66928821 )021(105تهرانتهراناسماعیل شیدايی كندوانی8
جنگ-پالك 299 ، 301 ، 303- كد پستي 1318883444

 تهران - خیابان شریعتی – پایین تر از پمپ بنزین بهار شیراز –77536639 (021)77601840 (021)108تهرانتهرانامیر هوشنگ مهاجر9
 ایستگاه عوارضی – پالك 346-کد پستي 1564915587

 تهران- خیابان پاسداران- انتهای خیابان ساقدوش- بعد از میدان 22309045 (021)3-22306402 (021)109تهرانتهرانشرکت آرتین خودرو پرشین10
بنی هاشم-پالك 317-کدپستی: 1665844144

 تهران-خیابان مطهري-بعد از چهارراه سهروردي-88418801(021)88403723(021)111تهرانتهرانکارکین آرمنیانس11
پالك79 - کد پستي 1567719641

 تهران-میدان رسالت- خیابان سلمان طرقي-22309045 )021(3-22306402 )021(112تهرانتهرانسیدامیر حسیني12
 نبش خیابان فرجام- پالك  101- كد پستي 1676743713

 تهران-خیابان قزوین-خیابان مخصوص- روبروي بیمارستان55410347(021) 55407848(021)113تهرانتهرانمصطفي امجد13
 لقمان الدوله- پالك 237 - کد پستي 1333653111

 تهران - بزرگراه شیخ فضل اهلل نوری - خیابان شهید تیموری  66519246 (021) 66510280 (021)114تهرانتهرانعبدالرضا محمدی طامه14
پالك 257و 259  -  کد پستی 1451784797

 بیرجند- بلوار دانشگاه – مجتمع تجاری و کارگاهی هدایت (0561) 32226590-2237030 (0561)431بیرجندخراسان جنوبیمحمد علی هدایتی15
 پالك 1 - کد پستي 9717919474

 مشهد - انتهای بلوار خیام-بلوار صدمتری- حدفاصل7528800(0511)7528811 (0511)422مشهدخراسان رضویعلیرضا سیاسی16
 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 زاده17
 پالك1082 - كد پستي  6164813545

 اهواز-اتوبان آيت ا... بهبهاني – بعد از میدان جمهوري – پالك  957 5545557 )0611(5545653 )0611(613اهوازخوزستانشركت سام خودرو كار18
 كد پستي 6198693569

 زنجان – كمربندي جنوبي ) خیام (- جنب نمايندگي ايران خودرو 3262449)0241(3-3237071)0241(532زنجانزنجانرسول قربانیان19
كدپستي 4516635416

 شیراز –خیابان سعدي - بین مكتبي وايزدي- 2243088 )0711( 2222897 )0711( 643شیرازفارسسید 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 - بلوار امین - جنب مدرسه شاهد-2928158 (0251)2914003 (0251)332قمقمحمید  آرمضانی22
 کد پستي 3713955446

 كرمان- خیابان 17 شهريور- 200 متر باالتر از چهارراه بهار- 3312199 (0341)3310006 (0341)451كرمانكرمانجاويد امیری- يوسف امیری مقدم23
كدپستی 7616673386

 رشت - خیابان شهدا- روبروي کارخانه شیر پاستوریزه- 4-8842002 (0131)4-8842002 )0131(232رشتگیالن کامبیز پور رستگار24
کد پستي2593282851

 ساري - بلوار كشاورز - نرسیده به مهدشت - كوچه پاتريس - 3419243 )0151(3419245 )0151(221ساریمازندراناحمد نادری علمداردهی25
كد پستي 4813637639

 بابل – کمربندي امیرکال - جنب پمپ بنزین - 3251919(0111)3252020)0111(  223بابلمازندرانشرکت بزرگ روشن 26
کد پستي 4731659439

آمل - جاده محمودآباد - ابتدای جاده سرخ رود3482222)0121(3481111)0121( 224آملمازندرانسید مجتبی موسوی27
کد پستي 4615989475

 اراك - خیابان شريعتي- بین فرمانداري و پمپ بنزين - نمايشگاه اتومبیل2230518)0861(2247106)0861(371اراكمركزيمصطفي شاپوري28
 شاپوري- پالك  74 - كد پستي 3813144738

 مالير- بلوار بعثت - میدان نیروي انتظامي – روبروی مسجد - 2232231 )0851(4-2248041 )0851(341ماليرهمدانحبیب اله فرهادی فر29
كد پستي 6571789949

 يزد - بلوار دانشجو- سه راه تعاون- كوچه تعاون-8253075 )0351(5-8254024 )0351( 321يزديزداحرار يزد30
 كد پستي 8916713395

 يزد - خیابان مطهری- چهارراه فرهنگیان- كدپستی 62653898918617167 )0351(6265141 )0351(322يزديزداحمد قنادباشی31

 فهرست عاملیت های مجاز تحت پوشش شرکت اطلس خودرو از تاریخ 1391/03/01




