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نقش روابط عمومي خالق و پويا در موفقيت ســازمان

کوتاه و خواندنی

تجليل از کارمندان نمونه شرکت اطلس خودرو

اشتباهات رايج در تبليغات شبکه هاي اجتماعي
مديران ارشد کيا موتورز کره جنوبي در اطلس خودرو
رونمايي از خودروي K3 توربو جديد و کيا نيرو در نمايشگاه خودروي چين

باالترين حد ايمني با کيا اپتيما و اســپورتيج 

آشــنايي با سنسورها در خودرو

چگونه اعتماد ديگران را به دســت بياوريم؟ 

خانواده اطلس

ليســت عامليت هاي شرکت اطلس خودروخانواده اطلس

 نقش روابط عمومی خالق 
و پویا در موفقیت سازمان

ســرمقالــه

ــی  ــردی زیربنای ــگاه راهب ــل جای ــه دلی ــی ب ــط عموم رواب
ــی  ــف را در همگام ــای مختل ــازمان ه ــد س ــی توانن ــود م خ
بــا پیشــرفت و تحــوالت جهانــی یــاری دهــد، چراکــه 
ــازمانی  ــک س ــا و ارگانی ــد پوی ــک واح ــی ی ــط عموم رواب
اســت کــه هیــچ گاه در آن ســکون و تعطیلــی وجــود 
ــط  ــداوم رواب ــت م ــتلزم فعالی ــازمانی مس ــات س ــدارد. حی ن
ــده  ــی زن ــط عموم ــدون رواب ــازمان ب ــت و س ــی اس عموم
ــز  ــه حای ــود. آن چ ــد ب ــش نخواه ــق و اثربخ ــا، موف و پوی
ــؤولیت  ــف و مس ــادی وظای ــر م ــت غی ــت، ماهی ــت اس اهمی
اوال:  کــه  معنــا  بدیــن  اســت.  عمومــی  روابــط  هــای 
تمامــی پیکــره ســازمان بــا روابــط عمومــی در ارتبــاط 
ــر  ــی ب ــت مبتن ــی اس ــی فعالیت ــط عموم ــا: رواب ــت. ثانی اس
 فرهنــگ، اجتمــاع، گــروه هــا، باورهــا، اندیشــه هــا و...  
ــات و در  ــر ارتباط ــی در عص ــط عموم ــگاه رواب ــت جای اهمی
پیشــتاز  عرصه هــا  همــه  در  اطالع رســانی  کــه  دورانــی 
ــدون و  ــی م ــط عموم ــت. رواب ــده اس ــدان ش ــت، دوچن اس
برنامــه ریــزی شــده یکــی از ابزارهــای قــوی مدیریــت 
عمومــي  روابــط  رویکــرد،  همیــن  بــا  اســت،   افــکار 
ــال هــاي مختلــف ارتباطــي وظایــف  اطلــس خــودرو در کان
خــود را بــا جدیــت دنبــال مــي کنــد. انتشــار پیــک اطلــس، 
فعالیــت مســتمر در شــبکه هــاي اجتماعــي، برگــزاري 
ــت  ــردن فعالی ــد ک ــار، رص ــکاس اخب ــدد، انع ــم متع مراس
ــد  ــه در واح ــت ک ــاي اس ــت ه ــه فعالی ــا و ... از جمل رقب
روابــط عمومــي بــا اســتمرار و در طــي ســال هــا در جهــت 

ــت. ــوده اس ــان ب ــا اطمین ــو و ب ــه جل ــي رو ب حرکت

خبرنامه داخلی
شرکت اطلس خودرو
۲۴ صفحه رايگان
 شماره 71

توليــد محتــوا و اجــرا:                       واحــد طــرح و برنامــه
شـــرکت اطلس خودرو

اجرا و توليد:                             مريم ســديو
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3کوتاه و خواندنیکوتاه و خواندنی۲

هفته فرهنگی ایران و کره
همزمــان بــا ســفر رئیــس جمهــور کــره خانــم پــارک گئــون هــی در تاریــخ 
مرکــز  در  ایران-کــره  فرهنگــی مشــترک  تبــادل  از  نمایشــی  اردیبهشــت،   ۱۳
ــزار  ــران، برگ ــای ته ــن نماده ــی از مهمتری ــران، یک ــالد ته ــرج می ــای ب ــش ه همای
شــد. ایــن رویــداد بــا موضــوع پیونــد فرهنگــی، شــامل کنســرتی مشــترک 
ــا  ــران ب ــی ای ــتر مل ــره و ارکس ــوگاک ک ــی گ ــز مل ــوگاک از مرک ــتر گ ــن ارکس بی
ی  برنامــه  وهمچنیــن  ســینا«  ابــن   « و  آریرانــگ«   « هــای  آهنــگ  اجــرای 
نمایــش ورزش ســنتی زورخانــه ای ایــران و تکوانــدوی کــره برگــزار گردیــد.
در حاشــیه ي ایــن رویــداد، شــرکت اطلــس خــودرو بــه عنــوان نماینــده ي 
ارائــه  بــراي  را  محلــي  ایــران،  در  کــره جنوبــي  کیاموتــورز  رســمي شــرکت 
ــیاري از  ــه بس ــورد توج ــه م ــد ک ــرکت برگزی ــروش ش ــرایط ف ــوالت و ش ي محص
ــت.  ــرار گرف ــي ق ــره جنوب ــور ک ــس جمه ــراه رئی ــت هم ــدگان و هیئ ــد کنن بازدی
ــت  ــراه مدیری ــه هم ــورز ب ــرکت کیاموت ــد ش ــران ارش ــي از مدی ــن روز، برخ در ای
گــروه خودرویــي گــروه اقتصــادي گلســتان، جنــاب آقــاي محمــد گرامــي، بازدیــدي 
ــران،  ــالد ته ــرج می ــس از آن از ب ــته و پ ــودرو داش ــس خ ــرکت اطل ــه ي ش از غرف
ــد. ــدن نمودن ــا، دی ــي دنی ــاي مخابرات ــرج ه ــن ب ــد تری ــي از بلن ــوان یک ــه عن ب

تجلیل از کارمندان نمونه شرکت اطلس خودرو
به گزارش روابط عمومي شــرکت اطلس خودرو روز دوشــنبه 20 اردیبهشــت ماه ۱۳95 در 
راســتاي تکریــم و تجلیل از کارمندان نمونه اطلس خــودرو و معاونت انفورماتیک هلدینگ 
اطلــس داران جشــني در ســالن تحویــل شــرکت با حضــور مدیران و پرســنل برگزار شــد. 
شــرکت  ایــن  واحدهــاي  نمونــه  پرســنل  از  نفــر   ۱4 از  مراســم  ایــن  طــي 
بــا اهــداي لــوح تقدیــر و 4 نفــر از پرســنل نمونــه کل شــرکت بــا اهــداي 
آمــد. بعمــل  تجلیــل  احســن  نحــو  بــه  نقــدي  پــاداش  و  تقدیــر  لــوح 

محمــد گرامــي، رئیــس هلدینــگ اطلــس داران، ضمــن تبریــک بــه پرســنل نمونــه و 
همچنیــن کلیــه پرســنل شــرکت بیــان کــرد؛ همــه شــما نمونــه هســتید و زحمــات پــر 
تــالش تک تک شــما بر کســي پوشــیده نیســت و بــا همدلــي و همکاري صمیمانه شــما، 
شــرکت به ســوي رشــد، تعالي و شــکوفایي و همچنین  گســترش اندیشــه ورزي اســت.

همچنین طي مراســم، جشــن با شــکوهي همراه بــا پذیرایــي، برنامه هایي شــاد و دیدني، 
موســیقي و طنــز بســیار زیبــا، فضــاي دل انگیــزي را بــراي حاضریــن بــه همــراه داشــت.

حضور قائم مقام و معاون اجرایی کیاموتورز کره 
جنوبی در اطلس خودرو 

ــد  ــران ارش ــه از مدی ــد پای ــی بلن ــاری هیئت ــال ج ــاه س ــن م ــخ ۱8 فروردی در تاری
ــور  ــه منظ ــای OH ب ــاب آق ــتی جن ــه سرپرس ــی ب ــره جنوب ــورز ک ــرکت کیاموت ش
ــران  ــه ای ــفری ب ــش رو س ــای پی ــال ه ــل در س ــای متقاب ــکاری ه ــم هم تحکی
ــر ســاخت هــا  ــات، زی ــدک حضــور ایشــان بازدیــدی از امکان داشــتند. در مــدت ان
و منابــع انســانی اطلــس خــودرو صــورت پذیرفــت و همچنیــن طــی جلســه ای بــا 
حضــور ریاســت محتــرم هلدینــگ گلســتان و مدیــران ارشــد هلدینــگ اطلــس داران 
راه هــای همــکاری هــای نزدیــک تــر بــه منظــور تســهیل در امــور اجرایــی و برنامــه 
ریــزی هــای کالن در ســال هــای پیــش رو  مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ایــن  طــی  جنوبــی  کــره  موتــورز  کیــا  اجرایــی  معــاون  و  مقــام  قائــم 
خــودرو  اطلــس  توســط  شــده  انجــام  اقدامــات  از  تقدیــر  ضمــن  ســفر 

جشن 10 سال با هم بودن
از ســال 2006 تــا کنــون رافائــل نــادال تنیســور معــروف همــکاری خــود را بــا کمپانــی 
ــور  ــن تنیس ــکاری ای ــالگرد هم ــن س ــال دهمی ــا امس ــود. ام ــاز نم ــورز آغ ــا موت کی
ــد اســت ــه عنــوان ســفیر ایــن برن ــورز ب ــا کیــا موت ســلطان زمیــن هــای خــاک رس ب
ــزد  ــد در ن ــن برن ــای ارزش ای ــا و ارتق ــن ه ــرکت در کمپی ــادال ش ــل ن ــت رافائ ماموری
 مشــتریان مــی باشــد. رافائــل بــا داشــتن روحیــه جنگنــده، اخالقــی متواضــع و بازیکنــی 
حرفــه ایــی بــه خوبی توانســته اســت ایــن همکاری را بــه اوج شــهرت و محبوبیت برســاند
بعــد از قهرمانــی ایــن تنیســور در مســابقات مســتر مونــت کارلــو 20۱6، کیــا 
ایــن  نمــود.  دعــوت  را  تنیســور  ایــن  مادریــد  در  خــاص  رخــداد  یــک  بــرای 
مراســم بــرای رونمایــی نســل چهــارم کیــا اســپورتیج ترتیــب داده شــده بــود
در  شــرکت  و  خــود  آمادگــی  خصــوص  در  نــادال  رافائــل  مراســم  ایــن  در 
داشــت. هــا  رســانه  بــا  ایــی  مصاحبــه   20۱6 مادریــد  اوپــن  مســابقات 
کیــا موتــورز مفتخــر اســت که بــا همکاری بــا این تنیســور و گســترش اقدامــات تبلیغاتی 
ــردارد. ــعار "Power to Surprise" گام ب ــق ش ــتای تحق ــود در راس ــی خ و عملیات
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  منبع: 

نتایج دوره چهارم گرید بندي عاملیت هاي مجاز در 
سال 94 اعالم شد

چهارمیــن  بــراي  خــودرو  اطلــس  شــرکت  مجــاز  هــاي  عاملیــت  عملکــرد 
شــد. اعــالم  آن  نتایــج  و  گرفــت  قــرار  ارزیابــي  مــورد   ۱۳94 ســال  در  بــار 

مجــاز  عاملیــت  مرکــزي،  تعمیــرگاه  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
کــرج  شــهر   ۱2۱ عاملیــت  زفرقنــدي،  ســمیعي  آقــاي  تهــران   ۱۱7 
آقایــان معینــي– زمانــي، عاملیــت ۳۳۱ شــهر قــم آقــاي آخونــدي، عاملیــت 
ــجاعي  ــاي ش ــیراز آق ــهر ش ــت 64۳ ش ــرواني، عاملی ــاي خس ــمنان آق ــهر س 44۳ ش
ــدند. ــد A ش ــودرو گری ــس خ ــرکت اطل ــک ش ــطح ی ــد س ــب گری ــه کس ــق ب موف
و  حضــوري  ارزیابــي  هــاي  شــاخص  اســاس  بــر  یــک  ســطح  بنــدي  گریــد 
قطعــات  فــروش،  از  پــس  خدمــات  فــروش،  حــوزه  ســه  در  حضــوري  غیــر 
امتیــاز  و  ملــک  ترهیــن  وضعیــت  نظیــر  هــا  شــاخص  ســایر  همچنیــن  و 
ISQI بــوده کــه هــر ســه مــاه یکبــار انجــام و نتایــج ایــن بررســي بیانگــر 
باشــد. نهایــي عاملیــت هــاي مجــاز شــرکت اطلــس خــودرو مــي  وضعیــت 

کیا کارنیوال )سدونا(: خودرویی که بایستی حتماً با آن 
تست رانندگی کنید!

ــود، دارای  ــی خ ــی طراح ــت اصل ــل ماهی ــه دلی ــوالً ب ــی ون، معم ــای مین خودروه
ــوع را  ــن موض ــالف ای ــوال 20۱6 خ ــا کارنی ــا کی ــتند، ام ــاال نیس ــی ب ــذت رانندگ ل
ــا توجــه بــه غوغــا و هیاهویــی کــه ایــن خــودرو در نمایشــگاه   ثابــت کــرده اســت. ب
از جانــب مجلــه   ایــن خــودرو  بپــا کــرد،  المللــی خــودروی نیویــورک  بیــن 
تســت  بایــد  حتمــاً  کــه  خودروهایــی  از  یکــی  عنــوان  بــه   Autotrader
ــاال،  ــی ب ــتانداردهای ایمن ــه اس ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــی ش ــود، معرف ــی ش رانندگ
انتخــاب  یــک  عنــوان  بــه  کارنیــوال  خــودرو  رفاهــی،  امکانــات  و   تکنولــوژی 
ــد،  ــه دارن ــی عالق ــه ماجراجوی ــه ب ــرادی ک ــن اف ــواده و همچنی ــرای خان ــده آل ب  ای
ــای  ــد ارتق ــه تعه ــا ب ــه کی ــود ک ــی ش ــث م ــاق باع ــن اتف ــد. ای ــي باش ــرح م مط
ــری  ــرار گی ــار ق ــد" معی ــد باش ــش متعه ــش از پی ــی بی ــول و طراح ــت محص کیفی
در ایــن لیســت بــه بخــش هــای مختلفــی تقســیم مــی شــود. ایــن معیارهــا شــامل 
ــتاندارد  ــار، اس ــای ب ــم فض ــودرو، حج ــل خ ــواد داخ ــت م ــی، کیفی ــی خارج طراح
 و تکنولــوژی هــای اســتفاده شــده و کیفیــت رانندگــی مــي باشــد. در کنــار 
ویژگــی هــای خانوادگــی بــاالی ایــن خــودرو، کیــا کارنیــوال بــا توجــه بــه طراحــی 
ــای  ــت ه ــری V6 و قابلی ــور ۳.۳ لیت ــار موت ــود در کن ــی و خارجــی خ ــای داخل  زیب
بــی نظیــر تاثیــر زیــادی بــر روی راننــده تســت مجلــه Autotrader گذاشــته اســت.

“تمامــی   ،Autotrader ارشــد  ویراســتار   ،Brian Moody گفتــه  مطابــق 

 گــروه تســت ایــن خــودرو عالقــه منــد بــه قابلیــت و ویژگــی جابجایــی عرضــی 
صندلــی هــای ردیــف دوم در مــدل SXL ایــن خــودرو شــده انــد، در کنــار ایــن 
ردیــف  هــای  صندلــی  جانمایــی  قابلیــت  و  خــودرو  بــزرگ  روف  ســان  مــورد، 
اســت”. ســاخته  خانوادگــی  خــودروی  یــک  از  فراتــر  را  خــودرو  ایــن   ســوم 

کیــا  بــرای  را  روشــنی  آینــده  و  تاکیــد  متقابــل  هــای  همــکاری  ادامــه  بــر 
نمودنــد. بینــی  پیــش  خــودرو  اطلــس  همــکاری  بــا  ایــران  بــازار  در  موتــورز 
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اطلــس خــودرو از جملــه ســازمان هايــی 
اســت کــه در آن حــس اتحــاد و همدلــی 
را  اول  حــرف  انســانی  نيروهــای   بيــن 
ايــن  شــعار  عبارتــی  بــه  زنــد.  مــی 
همچــون  "پشــتيبان  يعنــی  شــرکت 
ــان او نســبت  ــرف آرم ــه مع ــواده " ک خان
ــت  ــاره ی مديري ــت، درب ــريان اس ــه مش ب
ــی ســازمان نيــز صــدق مــی کنــد؛ از  داخل
ــته ی  ــات گذش ــه زحم ــه ب ــن رو توج اي
ــاس داشــت دســتاوردهای  ــان، پ کارکن
از  اســتقبال  و  هــا  آن  حــال  زمــان 
کــه  شــرکت  ســرمايه هــای جديــد 
آن هــا آينــده ی جديــدی  بــا حضــور 
تجربــه خواهــد شــد، از خــط مشــی هــای 
مديــران ايــن شــرکت اســت. "معرفــی 
اعضــای جديــد اطلــس خــودرو و اطــالع 
رســانی ارتقاءهــای ســازمانی همــکاران" 
ی  نشــريه  بــه  کــه  اســت   بخشــی 
ــا  ــت ت ــده اس ــه ش ــس اضاف ــک اطل پي
ــه  ــه تازگــی ب ــی کــه ب ــه همکاران هــم ب
مجموعــه پيوســته انــد، خــوش آمــد 
درون  تغييــرات  بــا  هــم  و  بگوييــم 

شــرکتی آشــنا شــويم.

نام و نام خانوادگي: ســينا جاللي

تاريخ تولد: 67/08/19

ميزان تحصيالت: کارشناسي ارشد MBA- مکانيک

زمينه فعاليت: کارشناس توسعه عاملين

سوابق کاري: 
در شــرکت  تحصيــل  بــا  ســال 1387 همزمــان  در 
رايــن خــودرو مشــغول بــه کار شــده و پــس از آن 
ــوزش در  ــي و کارشــناس آم ــوان کارشــناس فن ــه عن ب
نمايندگــي کرمــان موتــور مشــغول بــه کار بــوده ام

ــمت  ــا س ــخ 94/۱2/۱2 ب ــه از تاری ــحالم ک ــیار خوش بس
ــواده  ــع خان ــه جم ــاز ب ــن مج ــعه عاملی ــناس توس کارش
ــن  ــم در ای اطلــس خــودرو پیوســته ام  و امیــدوارم بتوان
ــکاران  ــک هم ــا کم ــده و ب ــع ش ــر واق ــر ثم ــت مثم پس
ــم.  ــالش نمای ــرکت ت ــداف ش ــه اه ــتیابي  ب ــت دس جه

نام و نام خانوادگي: مهدي بشــيري پور

سمت سابق: کارشناس سرمايه انساني

سمت جديد: سرپرست سرمايه انساني

 22 اردیبهشت روز کارمندان نمونه 
شرکت اطلس خودرو و معاونت انفورماتیك هلدینگ اطلسداران

نخســتین جشــن ســال 95 بــه مناســبت معرفــي کارمنــد 
ــا  ــاني و ب ــرمایه انس ــد س ــط واح ــال 94 توس ــه س نمون
ــاي  ــژه واحده ــرکت بوی ــاي ش ــه واحده ــکاري کلی هم
ــه  ــادن ب ــد. ارج نه ــزار ش ــي و اداري برگ ــط عموم رواب
ــته و  ــال گذش ــي س ــنل ط ــاي پرس ــت ه ــالش و زحم ت
قدردانــي از ایشــان بــا انتخــاب و معرفــي پرســنل نمونــه 
واحدهــا و شــرکت و معاونــت انفورماتیــک هلدینــگ 
اطلســداران و تقدیــم هدایــا بــه ایشــان صــورت پذیرفــت. 
پــس از پذیرایــي اولیــه از میهمانــان، مراســم با ســخنراني 
مصطفــي مــروج )معاونــت انفورماتیــک اطلســداران( 
ــودرو(  ــس خ ــي اطل ــت اجرای ــالمي )معاون ــد اس و حام
)قائــم  جعفــرزاد  مهــدي  ادامــه  در  و  شــد  شــروع 
مقــام مدیــر ســرمایه انســاني اطلــس خــودرو( بــه 
تشــریح فرآینــد انتخــاب کارمنــد نمونــه پرداختنــد. 
در فراینــد انتخــاب کارمنــد نمونــه، پرســنل هریــک 
از واحدهــا بصــورت مجــزا در دو ســطح سرپرســتي/ 
کارگــري  تکنســین/  کارمنــدي/  و  کارشناســي 
ذیــل  مراحــل  کــه  گرفتنــد  قــرار  ارزیابــي  مــورد 
ــد: ــي کن ــریح م ــد را تش ــن فراین ــام ای ــي انج چگونگ
     تهیه لیســتي از پرســنل که بیش از یکســال ســابقه 

همکاري با گروه GBG دارند .

     انتخاب نفرات داراي باالترین امتیاز ارزیابي ۳60 درجه 
      استعالم از واحد اداري بابت نداشتن سابقه توبیخ و 

مسائل انضباطي
       اســتعالم ســاعات مرخصي منفي و تأخیرات پرسنل
       ارســال لیســت نفرات برتر واحدها در هر دو ســطح 

بــه مدیران مربوطه جهت اعالم نظر و تکمیل فرم
       ارزیابــي عملکــرد نفــرات برتر هر واحد در هریک از 

سطوح توسط مدیران مربوطه
       جمــع آوري فــرم هاي مربوط به پرســنل برگزیده 

واحدها در هر سطح
       اخذ تأیید نهایي مدیر ســرمایه انســاني و مدیر عامل   
محتــرم/ معاونت انفورماتیــک و انتخاب ۳ کارمند نمونه 
برتر در سطح شرکت و ۱ نفر کارمند نمونه برتر در سطح 

معاونت
ــه  ــدان نمون ــه کارمن ــر ب ــوح تقدی ــداي ل ــا اه ــم ب مراس
واحدهــا ادامــه یافــت کــه  حضــور محمــد گرامــي رئیــس 
ــن اجــراي مراســم شــور و  ــگ اطلســداران در حی هلدین
هیجــان خاصــي بــه حضــار بخشــید و موجــب مســرت و 
تقدیــر کلیــه پرســنل شــد. ایشــان دقایقــي را بــه ایــراد 
ــما  ــه ش ــد: » هم ــد کردن ــد و  تاکی ــخنراني پرداختن س
ــما  ــک ش ــک ت ــالش ت ــر ت ــات پ ــه هســتید و زحم نمون

ــکاري  ــي و هم ــا همدل ــت و ب ــیده نیس ــي پوش ــر کس ب
ــي و  ــد، تعال ــوي رش ــه س ــرکت ب ــما، ش ــه ش صمیمان
شــکوفایي و همچنیــن گســترش اندیشــه ورزي اســت.«

ــراي  ــا اج ــم ب ــي، مراس ــد گرام ــخنراني محم ــس از س پ
ــان ادامــه  یــک مســابقه ي هیجــان و شــاد بیــن میهمان
ــه  ــذاري خالقان ــواي صداگ ــا محت ــابقه اي ب ــت. مس یاف
و طنــز آمیــز روي ویدئــو کلیپــي کوتــاه از مذاکــره 
ــن بخــش از مراســم شــور و نشــاط  ــران شــرکت. ای مدی
ــي بیــن پرســنل ایجــاد کــرد و۱0 نفــر از پرســنل  فراوان
خــالق و طنــز پــرور مجموعــه در ایــن مســابقه شــرکت 
ــن اجــرا را  ــه بهتری ــر ک ــه 6 نف ــا  ب ــه در انته ــد ک نمودن
ــد. ــدا ش ــزه اه ــوان جای ــه اي بعن ــتند کارت هدی داش
ــه در ســطح  ــدان نمون ــي کارمن ــه معرف ــت ب ســپس نوب
شــرکت و معاونــت انفورماتیــک رســید کــه بــه منظــور 
تجلیــل از ایشــان عــالوه بــر  لــوح تقدیــر  بــه هرکــدام از 
ایشــان یــک عــدد ربــع ســکه بهــار آزادي نیــز اهدا شــد.
مراســم  مخصــوص  کیــک  بریــدن  بــا  مراســم 
شــرکت  برتــر  کارمنــدان  توســط  نمونــه  کارمنــد 
انتهــا  در  و  یافــت  ادامــه  انفورماتیــک  معاونــت  و 
از  پذیرایــي  و  جمعــي  دســته  عکــس  گرفتــن  بــا 
رســید. پایــان  بــه  جشــن  کیــک،  بــا  میهمانــان 

سمتنام و نام خانوادگينام واحدرديف
(كارمند نمونه واحد  )سرپرست حسابداري فروش سعيد تجري1
(كارمند نمونه واحد  )كارشناس حسابداري حقوق و دستمزد ليال رمضانپور2
(كارمند نمونه واحد  )كارشناس امور پرسنلي فريبا منصوري3
(كارمند نمونه واحد  )كارگر خدماتي اميد محمدي آشياني4
(كارمند نمونه واحد  )كارشناس فروش نمايشگاه وليعصر گالره ساساني5
(كارمند نمونه برتر شركت  )كارشناس امور گارانتي و بيمه امير سميعي6
(كارمند نمونه واحد  )كارشناس آموزش فني مونا قديانلو7
(كارمند نمونه واحد  )تكنسين تعميرگاه مركزي محمد سعيدي8
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بيشتر بدانيم بيشتر بدانيم ۱0۱۱

ســال هاســت ديجيتــال مارکتينــگ فراگيــر شــده اســت و اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی 
در بيــن کاربــران موضوعــی نيســت کــه بتــوان آن را بــه ســادگی ناديــده گرفــت و از کنــار 
ــا نيــز از اهميــت  آن بی تفــاوت عبــور کــرد. کمپانی هــای کوچــک و بــزرگ در سراســر دني
بســترهای جديــد تبليغاتــی خبــر دارنــد و ســبک جديــدی از بازاريابــی را مبتنــی بــر 
ــا  ــا بســياری از آنه ــد. ام ــه راه  انداخته ان ــان ب ــای بی پاي ــن دني ــی در اي شــبکه های اجتماع

ــد. ــده ا ی می زنن ــه اشــتباهات آزاردهن ــوز دســت ب هن

اشتباهات رایج در تبلیغات شبكه هاي اجتماعي 
گرد آوري:

فريد حاجي رحيم 
سمت:
کارشناس طراحي

جذابیــت و امکانــات ارائــه شــده توســط شــبکه های 
ــا  ــبوک ی ــتاگرام و فیس ــر اینس ــف نظی ــی مختل اجتماع
واتــس اپ  وایبــر،  ماننــد  پیام رســان  اپلیکیشــن های 
ــودن  ــه ب ــه کم هزین ــه ب ــا توج ــده ب ــبب ش ــرام س و تلگ
و در عیــن حــال جامعــه ی آمــاری بــاالی کاربــران 
و  تبلیغــات  بــرای  خوبــی  بســتر  ســرویس ها،  ایــن 
ــود  ــم ش ــزرگ فراه ــک و ب ــای کوچ ــی کمپانی ه بازاریاب
ســرویس های  و  خدمــات  محصــوالت،  بتواننــد  تــا 
ــد. ــی کنن ــران معرف ــه کارب ــش ب ــش از پی ــود را بی خ
ــت  ــتره ی فعالی ــا گس ــی، طبیعت ــبک بازاریاب ــن س  در ای
شــما وســیع تر بــوده و دســت شــما بــرای اجــرای 
ــه  ــات گرفت ــواع تبلیغ ــر اســت. از ان ــن بازت ــه ی نوی برنام
تــا برگــزاری مســابقات مختلــف عکس هــای ســلفی 
و عکــس بــا محصــوالت مختلــف شــرکت ها، همــه 
و همــه ســبب می شــود کاربــران بیشــتری نســبت 
ــبکه های  ــر ش ــی ب ــی مبتن ــر بازاریاب ــته درگی ــه گذش ب
شــوند. پیام رســان  اپلیکیشــن های  و  اجتماعــی 
یــا حتــی  تــازه وارد  از شــرکت های  امــا بســیاری   
ــوع  ــت موض ــه کلی ــا ب ــزرگ تنه ــرکت های ب ــی ش برخ
ــی  ــی مبتن ــه بازاریاب ــل از اینک ــد؛ غاف ــت می دهن اهمی
خــاص  قواعــد  و  اصــول  اجتماعــی  شــبکه های  بــر 
ــن  ــرور ای ــه م ــم ب ــد نداری ــه قص ــودش را دارد. گرچ خ
ــه  ــت ک ــن اس ــا ای ــدف م ــتر ه ــم و بیش ــن بپردازی قوانی
ــبکه های  ــر ش ــی ب ــی مبتن ــج در بازاریاب ــتباهات رای اش
ــی در  ــه گاه ــم ک ــو کنی ــما بازگ ــرای ش ــی را ب اجتماع
عیــن ســادگی و مضحــک بــودن می توانــد اثــرات و 
ــند. ــته باش ــی داش ــما در پ ــرای ش ــی را ب ــات منف تبع

 
تمرکز بر تعداد دنبال  کننده  ها

 بســیاری از شــرکت ها تنهــا ســعی می کننــد بــرای 

ــا بیشــتری  ــه اصطــالح فالوئره ــا ب ــده ی ــود دنبال کنن خ
جمــع آوری کننــد و تصــور می کننــد اگــر بــه هــر 
قیمتــی کــه شــده دنبال کننــده ی بیشــتری داشــته 
باشــند موفق تــر خواهنــد بــود. قطعــا ایــن تفکــر اشــتباه 
اســت و تعــداد دنبال کننده هــا آنقــدری کــه آنهــا تصــور 
ــد  ــما بتوانی ــی ش ــی وقت ــدارد. ول ــت ن ــد اهمی می کنن
محصــول یــا خدمــت خــود را بــه خوبــی معرفــی کنیــد و 
کاربــران نیــز از کیفیــت آنهــا راضــی باشــند، بــدون شــک 
برنامــه ی بازاریابــی شــما نتیجه ی مثبــت داده و به صورت 
ــود. ــما بیشــتر می ش ــدگان ش ــداد دنبال کنن ــودکار تع خ

 
ارسال غيرمعمول محتوای بی ربط

 ســاالنه ۱76 میلیــون نفــر در دنیــا خریدهــای خــود را به 
صــورت آنالیــن انجــام داده و محصــوالت و ســرویس های 
مــورد نظــر خــود را پیــدا می کننــد و بــدون شــک در ایــن 
ــداوم و غیرمعمــول  ــه ی م ــا ارائ ــد ب ــن شــما نمی توانی بی
ــران را  ــان و کارب ــده مخاطب ــط و آزاردهن ــوای بی رب محت
ــداری کننــد. ــا از محصــوالت شــما خری مجــاب کنیــد ت

 
 هيچگاه دنبال کننده ها را به چشم يک 

خريدار دست به نقد نگاه نکنيد
 براســاس تحقیقــات انجــام شــده تنهــا ۱2 درصــد 
ــات  ــدن تبلیغ ــد از دی ــی بع ــران شــبکه های اجتماع کارب
ــد و در  ــات دارن ــا خدم ــول ی ــد محص ــه خری ــل ب تمای
نتیجــه تعــداد پســت های زیــاد زمانــی موثــر اســت کــه 
بتوانــد فــروش خوبــی را بــرای شــما در پی داشــته باشــد.

 روی کانال های ورودی زياد متمرکز نشويد
ــور  ــرکت ها تص ــیاری از ش ــا بس ــان ی ــی از بازاریاب خیل
تلگــرام،  فیســبوک،  اینســتاگرام،  اگــر  می کننــد 

واتــس اپ، وایبــر و کلــی شــبکه اجتماعــی و اپلیکیشــن 
پیام رســان دیگــر حضــور داشــته باشــند می تواننــد 
ــه  ــک ب ــدون ش ــه ب ــد ک ــه کنن ــی را تجرب ــروش خوب ف
ــه  ــن نظری ــی ای ــرل کاف ــز و کنت ــتن تمرک ــل نداش دلی
ــال  ــوان مث ــه عن ــد. ب ــد ش ــرو خواه ــت روب ــا شکس ب
اســنپ  چــت رشــد بســیاری  ســرویس هایی چــون 
ولــی  فعــال هســتند؛  خوبــی داشــته اند و همیشــه 
ــه  ــتند ک ــرادی هس ــبوک اف ــر فیس ــارد کارب ۱.2۳ میلی
از ایــن نــوع تبلیغــات در طــول روز زیــاد می بیننــد.

 
نداشتن شخصيت برند 

شــخصیت برنــد در بازاریابــی و ارائــه ی محصــوالت 
از  بســیاری  و  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از 
نتوانســته اند  اینکــه  برخــالف  هنــوز  شــرکت ها 
ــخصیت برنــد  ــی داشــته باشــند و ش برندســازی خوب
ــی مبتنــی  ــا در عرصــه ی بازاریاب ــد، پ ــدا کنن خــود را پی
بــر شــبکه های اجتماعــی می گذارنــد. جالــب اســت 

ایجــاد  ارزش  کمپانی هــا  درصــد   22 هنــوز  بدانیــد 
ــد. ــود درک کرده ان ــد خ ــی برن ــخصیت را در بازاریاب ش

 
ارسال اسپم

ــان  ــرکت ها و بازاریاب ــود ش ــی خ ــران حت ــه ی کارب هم
ــراری  ــت و ف ــپم ناراح ــت های اس ــا و پس ــا از پیام ه آنه
ــی  ــه صــورت پیاپ ــی ب ــچ دلیل ــدون هی ــی ب هســتند؛ ول
خــود  دنبال کننــدگان  و  کاربــران  بــرای  بی وقفــه  و 
می کننــد. ارســال  آزاردهنــده  و  مختلــف  مطالــب 

 
انجام تمامی کارها به صورت شخصی

زمان بنــدی  ابزارهــای  از  خیلی هــا  کــه  حالــی  در 
خیلی هــا  هنــوز  مقابــل  در  می کننــد،  اســتفاده 
ــی  ــخصی تمام ــورت ش ــه ص ــان ب ــد خودش ــل دارن تمای
ــبکه های  ــر ش ــی ب ــی مبتن ــه بازاریاب ــوط ب ــای مرب کاره
ارســال هــزاران  یــا  از جملــه کمپین هــا  اجتماعــی 
ــن روش هیچــگاه  ــا ای ــه ب ــد ک ــده بگیرن ــر عه ــام را ب پی

ــود. ــما ادا نمی ش ــی ش ــام تبلیغات ــق پی ــی ح ــه خوب ب

 ارسال پيام مشابه در
 چند کانال بازاريابی مختلف

ــد ســبک خاصــی از  ــی نیازمن ــر پلتفرم ــدون شــک ه  ب
ــد  ــی اســت. حتمــا پیــش می آی ــه ی محتــوا و بازاریاب ارائ
ــران و دنبال کننــدگان شــما در چنــد شــبکه ی  کــه کارب
مختلــف پیگیــر اخبــار و تبلیغــات شــما باشــند که انتشــار 
ــود. ــد ب ــده خواه ــا آزاردهن ــرای آنه ــراری ب ــوای تک محت

 
نداشتن استراتژی مشخص 

90 درصــد مشــاغل دارای اســتراتژی شــبکه های اجتماعی 
ــردی و  ــل کارب ــه تحلی ــدون هرگون ــن ب ــتند؛ بنابرای هس
مشــخص کــردن اهدافشــان اقــدام بــه برگــزاری کمپیــن 
یــا ارســال محتــوای تبلیغاتــی نمی کننــد. ولــی همچنــان 
هســتند شــرکت هایی کــه بــدون برنامــه اقــدام می کننــد 
و انــرژی، هزینــه و وقــت خــود را بیهــوده هــدر می دهنــد.

                                                آکادمي دیجیتال مارکتینگ  منبع:                      



خرداد  1395 اطلس خودرو شــماره 71خبرنامه داخلی

در امتداد اطلس در امتداد اطلس ۱۲۱3

مدیران ارشد کیا موتورز کره جنوبي در اطلس خودرو
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۱4۱5 تازه هاي کياتازه هاي کيا

رونمایي از خودروي K3 توربو جدید و کیا نیرو 
در نمایشگاه 2016 خودروي چین 

شــرکت )Dongfeng Yueda  )DYK  کــه 
چیــن  در  موتــورز  کیــا  تجــاري   شــرکت 
کیــا  خــودروي  مــدل   ۱4 از  باشــد،  مــي 
نمایشــگاه  در  چیــن  بــازار   مخصــوص 
کــرد.  رونمایــي   20۱6 پکــن  المللــي  بیــن 
در ایــن رخــداد کــه بــه عنــوان نمایشــگاه 
خودرویــي چیــن نیــز شــناخته مــي شــود، 
ــازار  ــوص ب ــو مخص ــودروي K3 تورب DYK از خ
چیــن کــه در ســایر بــازار بــا نــام )ســراتو 
ــن  ــود و همچنی ــي ش ــناخته م ــورت( ش ــا ف ی
هــاي  ویژگــي  کــه  نیــرو  کیــا   خــودروي 

منحصــر به فردي را دارا بوده رونمایي کرد.

 خودروي اسپرت و باز طراحي شده 
K3 توربو جديد

ــه طــور اختصاصــي  ــد، کــه ب ــو جدی خــودروي K3  تورب
ــرار داده  ــدف ق ــي ه ــوان چین ــاي ج ــتري ه ــازار مش ب
اســت، بــا نمایــش روح اســپرت و طراحــي هنرمندانــه بــه 
بــازار معرفــي شــده اســت. بــا توجــه بــه شــعار طراحــي 
کیــا »طراحــي ســاده بــا خطــوط مســتقیم« K3 توربــو بــا 
طراحــي اســپورت دماغــه ببــر مانند خــودرو و اســتفاده از 
چــراغ هــاي عقــب باریکتــر، معــرف خودرویــي متناســب 
ــت.  ــک اس ــدان کوچ ــاي س ــده آل در رده خودروه و ای
ــر  ــودرو ب ــروم در خ ــي و ک ــات صیقل ــتفاده از قطع اس
میــزان حــس لوکــس بــودن خــودرو اضافــه کــرده اســت.

ــي  ــوژي رانندگ ــه تکنول ــز ب ــو، مجه ــودروي K3 تورب خ
هوشــمند )Drive Wise( مــي باشــد کــه بــه رانندگــي 
بهتــر در خــودرو کمــک شــایاني مــي کنــد. یکــي از ایــن 

  Baidu CarLife قابلیــت هــاي قابــل توجــه تکنولــوژي
ــاي  ــل ه ــتم عام ــال سیس ــکان اتص ــه ام ــد ک ــي باش م
ــد. در  ــي نمای ــن م ــودرو ممک ــه خ ــد را ب ــل و اَندروی اَپ
 بــازار خــودروي چیــن، عمــوم مــردم عالقمنــد بــه 
ایــن  کــه  باشــند  مــي   Baidu هــاي  اپلیکیشــن 
و  راحتــي  ایجــاد  باعــث  خــودرو  ایــن  در  قابلیــت 
رانندگــي ایمــن تــر بــراي مشــتریان شــده اســت. 
ــان  ــه جوان ــودرو ک ــن خ ــدف ای ــازار ه ــه ب ــه ب ــا توج ب
بــه ســرعت جــاي خــود  توربــو   K3 باشــند،  مــي 
کــرد. خواهــد  بــاز  چینــي  هــواداران  قلــب  در  را 

Kia Niro نخستين رونمايي از
DYK همچنیــن از اولیــن خــودروي SUV هیبریــدي کیــا 
ــن  ــه قوانی ــه ب ــا توج ــرد. ب ــي ک ــداد رونمای ــن رخ در ای
ــا  ــن خــودرو ب سرســختانه محیــط زیســتي در چیــن، ای

ــي  ــادي و کارای ــرف اقتص ــاي مص ــي ه ــر ویژگ ــه ب تکی
بــاال، انتخــاب جذابــي بــراي بــازار خــودروي چیــن 
ــده آل  ــوخت ای ــرف س ــه مص ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب خواه
ــادار  ــن خــوش اســتایل و ج ــار کابی ــن خــودرو در کن ای
ــده  ــوان برن ــي ت ــرو را م ــا نی ــدرن، کی و ویژگــي هــاي م
ــت. ــن دانس ــي چی ــازار خودروی ــرا در ب ــون و چ ــي چ ب

 DYK ،ــرو ــد و نی ــو جدی ــودروي K3 تورب ــار دو خ در کن
)optima( K5 ــر ــا نظی ــودرو کی ــر خ ــدل دیگ از ۱2 م

بــازار  مخصــوص  کوچــک   SUV )خــودروي   KX3
در  جدیــد(  اســپورتیج  )خــودروي   KX5 و  چیــن( 
رونمایــي  نمایشــگاهي،  فضــاي  مربــع  متــر   ۱.2۳2
ــه  ــا ک ــن فض ــري از ای ــمت دیگ ــن در قس ــرد. همچنی ک
ــناخته  ــوان K-series Turbo  و K-series ش ــه عن ب
ــترین  ــه بیش ــي ک ــاي کیائ ــد، از خودروه ــده ان ــي ش م
ــد.  ــرداري ش ــرده ب ــد پ ــته ان ــن را داش ــروش در چی ف
ــوق  ــودروي ف ــي خ ــل اختصاص ــاي مجل ــالوه در فض بع
 K900 ــام ــه ن ــا ب ــي از بازاره ــه در برخ ــس K9 )ک لوک
ــد.  ــش داده ش ــت( نمای ــده اس ــي ش ــس معرف ــا کوری ی

ــوص  ــمایل مخص ــکل و ش ــا ش ــودروي Kia  X-Car ب خ
بــا  شــد.  داده  نمایــش   X-Car قســمت  در  خــود 
توجــه بــه همــکاري بــا شــبکه Fox چیــن، غرفــه 
ــه  ــز ب ــودرو مجه ــن خ ــراي ای ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ
ــاي  ــا ویدئوه ــراه ب ــن هم ــاي آنالی ــازي ه ــرگرمي و ب س

ــود. ــس ب ــه عک ــاي X-Men و غرف ــاس ه X-Car، لب
در  نیــرو  کیــا  و  جدیــد  توربــو    K3 خودروهــاي 
نمایــش  بــه  معــروف  هــاي  برنــد  ســایر  کنــار 
آخریــن  بــا  نمایشــگاه  ایــن  در  همچنیــن  درآمــد، 
شــد. آشــنا  چیــن  بــازار  بــراي  کیــا  محصــوالت 
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۱6۱7 سبقتسبقت

باالترین حد ایمني با کیا اپتیما و اسپورتیج

ــدن  ــل ش ــرای تبدی ــورز ب ــا موت ــالش کی ــتای ت در راس
مقولــه  موتــورز  کیــا  اطمینــان،  قابــل  برنــدی  بــه 
ایمنــی را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت. بــا 
هــای  تکنولــوژی  از  گســترده  اســتفاده  بــه  توجــه 
ــه  ــر ب ــورز مفتخ ــا موت ــا، کی ــای کی ــی در خودروه ایمن
دریافــت باالتریــن نشــان ایمنــی از موسســه ایمنــی 

خــودروی  دو  بــرای   )IIHS( آمریــکا  هــای  بزرگــراه 
ــت. ــده اس ــپورتیج 20۱7 ش ــا 20۱6 و اس ــد اپتیم جدی
ــوص  ــه در خص ــن موسس ــئولیت ای ــه مس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــن موسس ــکا، ای ــود در آمری ــای موج ــی خودروه ایمن
ســطح  باالتریــن  و  تریــن  گیرانــه  ســخت  از  یکــی 
اســتانداردها را در بحــث ایمنــی دارا مــی باشــد. بــا 

توجــه بــه وضــع قوانیــن جدیــد و ســخت گیرانــه تــر در 
ــق  ــپورتیج موف ــا و اس ــودروی اپتیم ــاری، دو خ ــال ج س
 Top Safety Pick Plus (TSP+( ــد ــت گری ــه دریاف  ب
ــمت  ــر 5 قس ــا در ه ــن خودروه ــر دوی ای ــد. ه ــده ان ش
آزمــون ایــن موسســه )برخــورد آرام از جلــو، برخــورد بــا 
ســرعت متوســط از جلــو، ضربــه از پهلو، مقاومت ســقف و 
پشــت ســری( بیشــترین امتیــاز ممکنــه را دریافــت کرده 
انــد. همچنیــن ایــن خودروهــا در مقولــه پیــش گیــری از 
تصــادف از روبــرو باالتریــن امتیــاز را کســب کــرده انــد.
ایــن نتایــج نشــان گــر قــدرت بــاالی مهندســی در 
خودروهــای کیــا مــی باشــد. بــا در نظــر گرفتــن 
جایــزه طراحــی Red Dot Design  در مــاه مــارچ 
جایــزه  دو  ایــن  دریافــت  خــودرو،   دو  ایــن  بــرای 
ــی در  ــطح ایمن ــن س ــی و باالتری ــن طراح ــرف بهتری مع
ــد. ــی باش ــکا م ــازار آمری ــروش در ب ــر ف ــودروی پ دو خ
ارزنــده،  جوایــز  ایــن  دریافــت  رغــم   علــی 
کیــا موتــورز از تــالش خــود بــرای دســتیابی بــه 
ــرد  ــد ک ــذار نخواه ــمندانه فروگ ــر و هوش ــی باالت ایمن
ــورد  ــده در م ــی در آین ــای خوب ــر خبره ــد منتظ و بای
خودروهــای ایــن شــرکت در بــازار جهانــی باشــیم.

خودروی اسپورتيج در بدترين شرايط نيز بهترين محافظت را از شما به عمل می آورد!

www.kiabuzz.com  منبع:                        



خرداد  1395 اطلس خودرو شــماره 71خبرنامه داخلی

۱8۱9 دانشدانش

آشنایي با سنسورها در خودرو

)WTC( سنسور دمای آب
آب  دمــای  سنســور  سنســور:  داخلــی  ســاختار 
بــا  متغیــر  مقاومــت  )یعنــی  بــوده   )NTC( نــوع  از 
عــدد  دو  آن  داخــل  و  منفــی(  حرارتــی  ضریــب 
ــا  ــی از آنه ــه یک ــده ک ــی ش ــی طراح ــور مقاومت سنس
بــرای ارســال ســیگنال بــه ECU و دیگــری بــراي 
ــی رود. ــه کار م ــر ب ــت آمپ ــاي آب در پش ــش دم  نمای
ــد: ــی ده ــر را انجــام م ــای زی ــای آب کار ه سنســور دم

   ایجاد حالت ساسات در حالت سرد بودن خودرو.
نــس جرقه در موقع     تنظیــم زمــان پاشــش و آدوا

گرم شــدن خودرو.
   در بعضی از مدل ها فن سیســتم خنک کننده را فعال 

می کند.
   انتقال دمای آب در پشت آمپر.

   افزایش دور موتور خودرو در هواي ســرد براي زودتر 
گرم شدن موتور خودرو

   با باال رفتن دمای موتور و گرم شدن خودرو دور موتور 
را کاهش تا به دور نرمال برسد.

در  معمــوال  آب  دمــای  سنســور  قرارگیــری  محــل 

ــت ــتات اس ــه ترموس ــا در روی محفظ ــودرو ه ــر خ اکث
        مدار الکتریکی سنسور دمای آب 

پایه ۱ اتصال بدنه
ECU پایه 2 ارسال سیگنال به

پایه ۳ ارسال سیگنال در پشت آمپر

     شرح کار سنسور دمای آب
ــای  ــه دم ــا توجــه ب ــه ECU و ب ــای آب ب ــا ارســال دم ب
ــده نســبت ســوخت و هــوا  ــع خنــک کنن ــا مای ــور ی موت
ــود  ــات را بوج ــل ساس ــی مث ــت های ــح و حال  را تصحی
خــودرو  شــدن  روشــن  بهتــر  بــرای  آورد  مــی 
در  و  شــتابد.  مــی  آرام  دور  سنســور  کمــک  بــه 
و  فــن  یونیــت  سیســتم  هــا  مــدل  از  بعضــی 
کنــد. مــی  فعــال  نیــز  را  پنــل  روی  آب  آمپــر 

     عيب يابی سنسور دمای آب
    در صورت خرابی اگر سنســور دمای زیاد را گزارش 

کند خودرو در هوای ســرد روشــن نمی شود.
    در صــورت خرابــی اگــر سنســور، دمــای پاییــن 

روشــن  راحتــی  بــه  خــودرو  کنــد  گــزارش   را 
مــی شــود ولــی بعــد از گــرم شــدن خــودرو بــد 
کار مــی کنــد چــون گــزارش دمــای پاییــن باعــث 
ــع  ــوده و در موق ــت ساســات ب قرارگیــری بیشــتر در حال
گــرم بــودن خــودرو باعــث خــام ســوزی و مصــرف 
ــد کار  ــور ب ــی شــود و در نتیجــه موت  بیشــتر ســوخت م
مــی کنــد و دوده ســیاه در اطــراف شــمع را مــی گیــرد.

 روش تست اهمی سنسور دمای آب 
    سنســور را از خــودرو خــارج و اُهــم متــر را بــه 
 دوســر آن متصــل و سنســور را در ظــرف آب گرمــی 
مــی گذاریــم و بــا دماســنج دمــای آب را مشــخص کنیــم.
   سنســور را خــارج و آن را در دســت گرفتــه تــا 
دمــای آن بــا دمــای بدنمــان یکــی شــود در ایــن 
صــورت دمــای 40 درجــه ســانتی گــراد ، مقاومــت 
دهــد. مــی  نشــان  را  اهــم  کیلــو   ۱.۱5 تقریبــی 
سنســور  در  مقاومــت  بــودن  ســرد  حالــت  در    
اســت. بیشــتر  بــودن  گــرم  حالــت  بــه  نســبت 
ــاگ  ــا دســتگاه دی ــگام چــک کــردن خــودرو ب     در هن

اگــر میــزان دمــا را 40-  نشــان داد سنســور خراب اســت.

نکته هايی در مورد سنسور دمای آب
     اگر در هوای ســرد خودرو روشــن نشد و فشنگی آب 

ســالم بود به سراغ استپر موتور بروید.
    سنســور کمکی سنســور دمای آب )WTC( سنســور 

)ATC( است. دمای هوا 
هــای  خــودرو  در   )WTC( آب  دمــای  سنســور     
کاربراتــوری کار یــک ســوئیچ را انجــام مــی دهــد 
یعنــی جریــان را قطــع یــا وصــل میکنــد ولــی در 
رئوســتا  یــک  بصــورت  انژکتــوری  هــای  خــودرو 
اســت. دمــا  بــه  نســبت  متغییــر  مقاومــت  یــا 

    در دمــای بــاالی موتــور موقعــی کــه خودرو گرم اســت 
ــد میــزان پاشــش را کاهــش دهــد  ECU بهتــر مــی توان
همچنــان ســوخت بهینــه و احتــراق را کاملتــر مــی کنــد.

)KNOCK SENSOR( سنسور ضربه
یــک نــوع سنســور پیــزو الکتریــک اســت )فشــار 
کــه  کنــد(  مــی  ولتــاژ  تولیــد  بــه  تبدیــل  را 
دارد. قــرار  چدنــی  مرتعــش  قــاب  دو  داخــل 

  محل قرار گيری سنسور ضربه   
ــک  ــه ی ــی ک ــیلندر در صورت ــار س ــای چه ــور ه در موت
سنســور باشــد بین ســیلندر 2 و ۳ قــرار دارد و در صورتی 
کــه دو سنســور داشــته باشــد بیــن ســیلندر هــای ۱و2 و 
بیــن ۳ و4 مــی باشــد و در موتــور هــای شــش ســیلندر 
)V( شــکل یــا خورجینــی معمــوال دو عــدد اســت یکــی 
ــه  ــرف بلوک ــن ط ــی ای ــیلندر و یک ــه س ــرف بلوک آن ط
ــور. ــرف موت ــر دو ط ــات ه ــت آوردن ارتعاش ــرای بدس ب
از  ناشــی  ضربــات  کــه  اســت  ایــن  سنســور   کار 
ــاد  ــش ایج ــه کوب ــراق زودرس( را ک ــوزی )احت ــود س خ
مــی کنــد بــه )ECU( گــزارش و )ECU( بــا ریتــارد 
ــرد. ــی ب ــن م ــه را از بی ــات حاصل ــه ضرب ــردن جرق ک
بایــد  ســیلندر  بلــوک  بــه  سنســور  اتصــال  پیــچ 
چــون  باشــد.  اســتاندارد  تــورک  محــدوده  در 
ارســال  و  سنســور  لقــی  باعــث  آن  بــودن  شــل 
 ســیگنال خطــا بــه )ECU( و روشــن مانــدن چــراغ 
ــدازه  ــش از ان ــودن بی ــی شــود و ســفت ب ــاب م ــب ی عی
ــود. ــی ش ــش م ــاب مرتع ــدن دو ق ــری ش ــث س آن باع

مدار برقی سنسور ضربه
سنســور ضربــه دو نــوع اســت یکــی دو ســیم و دیگــری 
ســه ســیم اســت کــه در صــورت ســه ســیم بــودن ســیم 
ــالف شــیلد( اســت  ــر )غ ــت گی ــه پارازی ــوط ب ســوم مرب
کــه معمــوال ســیم آن مثــل کابــل آنتــن تلویزیــون 
رنگــی اســت و بــه رنــگ ســفید و مشــکی اســت.

پایه ۱ تغذیه 5 ولت مثبت
پایه 2  ارسال سیگنال به )ECU( است

پایه ۳  غالف شیلد یا همان پارازیت گیر است ) در صورت 
سه سیم بودن(

اشــکاالت پدیــده ضربــه: باعــث کاهــش کارایــی و 
 قــدرت موتــور و افزایــش انــرژی و فشــار حرارتــی 
مــی شــود. در نتیجــه باعــث بوجــود آمــدن فشــار 

ــادی روی واشــر ســر ســیلندر و پیســتون و  ــی زی حرارت
اطــراف ســوپاپ هــا شــده و آســیب دیدگــی سیســتم را 
ــد  ــده وقتــی بوجــود مــی آی ــن پدی بوجــود مــی آورد ای
کــه مخلــوط ســوخت و هــوای جدیــد در قســمت بــاالی 
ــیدن  ــل از رس ــار قب ــن انفج ــود ای ــر ش ــیلندر منفج س
جرقــه شــمع بوجــود مــی آیــد ایــن احتــراق ناخواســته 
ــد. ــی گوین ــده( م ــرق نش ــوط محت ــوزی )مخل را خودس
وقتــی ایــن حالــت در یکــی از چهــار ســیلندر رخ 
 بدهــد سنســور ضربــه ارتعاشــات حاصــل از پدیــده 
ــا ارســال  ــه بلوکــه را حــس مــی کنــد و ب خودســوزی ب
یــک ولتــاژ حداکثــر، )ECU( را از ایــن خودســوزی 
ــی از  ــات دریافت ــا اطالع ــد و )ECU( ب ــی کن ــع م مطل
ــش داده  ــه را کاه ــس جرق ــزان آوان ــور، می ــن سنس ای
ــی را  ــوای غن ــوخت و ه ــوط س ــوازات آن، مخل ــه م و ب
بــرای جلوگیــری از افزایــش بیــش از حــد درجــه حــرارت 
گاز هــای خروجــی اگــزوز وارد ســیلندر مــی کنــد.

    عيب يابی سنسور ضربه
در صــورت خرابــی ایــن سنســور موتــور بــا لــرزش 
رود. مــی  بــاال  نیــز  آب  دمــای  و  کنــد  مــی  کار 
    بدلیــل ســاختار داخلــی ایــن قطعه تســت اهمــی ندارد.
    در خودروهــای جدیــد بــرای تفکیــک ضربــات حاصــل 
از خــود ســوزی موتــور و ضربــات حاصــل از لــرزش 
خــودرو در حیــن رانندگــی سنســوری بــا همیــن کیفیــت 
بــه نــام سنســور شــتاب روی بدنــه خــودرو نصــب اســت.
    تغییراتــی کــه در هنگام رانندگــی در جاده های ناهموار 
در دور موتــور ایجــاد مــی شــود ممکــن اســت بــه عنــوان 
ــاوت  ــوند تف ــزارش ش ــیلندرها گ ــص در س ــراق ناق احت
ــای  ــواری ه ــل ناهم ــه دلی ــور ب ــرات دور موت ــان تغیی می
جــاده و احتــراق ناقــص توســط سنســور شــتاب گــزارش 
ــاده  ــوار ج ــرایط ناهم ــنج در ش ــتاب س ــود و ش ــی ش م
موقتــا عملکــرد سنســور ضربــه را غیــر فعــال مــی کنــد.
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)CPS( سنسور دور موتور
 ECU ــه ــی ب ــه ارتباط ــتن دو پای ــا داش ــور ب ــن سنس  ای
ــات  ــی اطالع ــبه سینوس ــواج ش ــورت ام ــد بص ــی توان م
ــال  ــه ECU ارس ــور را ب ــه ای موت ــه دور لحظ ــوط ب  مرب
ســر  بــاالی  در  درســت  سنســور  ایــن   کنــد. 
ــه  ــرار گرفت ــور ق ــل دور موت ــای فالیوی ــده ه ــرخ دن چ
اســت. انتهــای ایــن سنســور القایــی حســاس کــه 
ــا  ــت ب ــچ اس ــیم پی ــک س ــم و ی ــای دائ ــد آهنرب واح
چــرخ دنــده هــای فالیویــل دور موتــور کــه کمــی 
چنــد  اســت  موتــور  اصلــی  فالیویــل  از  جلوتــر 
ــده  ــامل60 دن ــل ش ــن فالیوی ــه دارد. ای ــر فاصل میلیمت
انــد. برداشــته  را  اســت کــه دو دندانــه آن  منظــم 
در هنــگام چرخــش فالیویــل بــه ازای گذشــت هــر دندانه 
از جلــوی سنســور یــک پالس شــبه سینوســی در سنســور 
ــن  ــذا اولی ــه ECU ارســال مــی شــود ل ــد شــده و ب تولی
ــد  ــی کن ــالم م ــه ECU اع ــور ب ــن سنس ــه ای ــزی ک چی
ــاد  ــتارت ایج ــط اس ــوال توس ــه معم ــل ک ــت فالیوی حرک
مــی شــود. ایــن نقطــه تنهــا نقطــه اشــتراک اســتارت و 
سیســتم انژکتــور موتــور اســت و در حالــت کلــی ارتبــاط 
ــدارد. حیــن چرخــش  مســتقیمی بیــن ایــن دو وجــود ن
ــه ســر  ــاک شــده ب ــه پ ــه دو دندان ــی ک ــل هنگام فالیوی
انتهایــی سنســور رســید دو پیســتون۱و4 در نقطــه مــرگ 
ــیگنالی  ــچ س ــه هی ــن لحظ ــون در ای ــتند و چ ــاال هس ب
 ارســال نمــی شــود و بدیــن ترتیــب ECU متوجــه 
مــی شــود و بــا فعــال کــردن کویــل و انژکتورهــا دســتور 
جرقــه و پاشــش ســوخت را مــی دهــد و همینطــور 
پــس از۱80درجــه کــه نقطــه مــرگ پیســتون2و۳ 
اســت همیــن عمــل بــرای آنهــا انجــام مــی شــود.
در حــذف کــردن دو دندانــه بــه جــای یــک دندانــه بایــد 
ــاب 60  ــا احتس ــده ب ــذف ش ــه ح ــرد. دو دندان ــت ک دق
دندانــه در ۳60 درجــه شــامل ۱2 درجــه مــی شــود. ایــن 
بــه ایــن معنــی اســت کــه ECU ۱2 درجــه قبــل از نقطــه 

ــتاتیکی  ــس اس ــرد )آوان ــی گی ــاال ســیگنال را م ــرگ ب م
ــک  ــر ی ــت(. اگ ــه اس ــدود 8 الی۱0درج ــا در ح خودروه
دندانــه پــاک شــود آوانــس اســتاتیکی 6 درجــه خواهــد 
بــود امــا حــاال آوانــس اســتاتیکی ۱2درجــه اســت ولــی 
۱0درجــه آوانــس توســط ECU تاییــد مــی شــود.

ــده وجــود دارد کــه  ــوع چــرخ دن ــل دو ن ــر روی فالیوی ب
ــف  ــا اســتارت و ردی ــر شــدن ب ــرای درگی ــف ب ــک ردی ی
دیگــر بــرای فعــال کــردن سنســور دور موتوراســت.
ایــن سنســور یکــی از مهمتریــن قطعــات سیســتم 
انژکتــوری مــی باشــد در صــورت خرابــی، خــودرو 
شــود. نمــی  روشــن  ولــی  خــورد  مــی  اســتارت 

وظايف سنسور دور موتور
    تشخیص نقطه مرگ باال یا جرقه زنی سیلندر یک

    تشخیص دور موتور
    تنظیم آدوانس جرقه
* تنظیم دور آرام موتور

 
محل قرارگيری سنسور دور موتور

روی  در  موتــور  دور  سنســور  گیــری  قــرار  محــل 
فاصلــه  کــه  اســت  فالیویــل  مقابــل  کالج  پوســته 
اســت میلیمتــر   2 تــا   ۱ حــدود  فالیویــل  بــا  آن 
ارســال  هــای  پالــس  دامنــه  دریافــت  بــا   ECU
زمــان  و  لنــگ  میــل  موقعیــت  سنســور،  از  شــده 
داده  تشــخیص  را  یــک  ســیلندر  زنــی  جرقــه 
دهــد. مــی  عملگرهــا  بــه  را  الزم  دســتورات  و 

 
عيب يابی سنسور دور موتور

ــودرو  ــرایطی خ ــچ ش ــت هی ــی آن تح ــورت خراب در ص
 روشــن نمــی شــود و اگــر روشــن باشــد خامــوش 
ــراده و  ــن ب ــل گرفت ــه دلی ــع ب ــی مواق ــود گاه ــی ش م
روغــن و گریــس اطــراف موتــور باعــث اختــالل در 

ــر آن  ــه اگ ــود ک ــی ش ــه )ECU( م ــیگنال ب ــال س ارس
ــاره خــودرو را در صــورت  ــوان دوب را تمیــز کنیــد مــی ت
ــد خطــا در  ــی ک ــرد ول ــودن سنســور روشــن ک ــالم ب س
ــه دور  ــه عقرب ــی ک ــد در صورت ــی مان ــه )ECU( م حافظ
 CUT( ــت ــار حال ــا دچ ــد و ی ــالق بزن ــودرو ش ــمار خ ش
OFF( در دورهــای بــاال شــود سنســور بایــد چــک شــود.

گوینــد  مــی  موتــور  از  حالتــی  بــه   )CUT OFF(
کــه در خــودرو هــای انژکتــوری و در افزایــش دور 
ــورت  ــه بص ــی ک ــا در مواقع ــدازه و ی ــش از ان ــور بی موت
آنــی پــا را از روی پــدال گاز برداریــم باعــث قطــع 
ــدم  ــث ع ــل باع ــن عم ــود. ای ــی ش ــوخت م ــت س موق
ــش  ــوخت و کاه ــرف س ــش مص ــور و کاه ــی موت خراب
ــان  ــع جری ــن قط ــه ای ــود ک ــی ش ــور م ــریع دور موت س
در مــدت زمــان خیلــی کــم صــورت مــی گیــرد.

مشکالت سنسور دور موتور
    روشن نشدن خودرو به دلیل ارسال نشدن سیگنال ها 

به ECU برای پاشش سوخت
     نمایــش ناصحیــح دور موتور خودرو در زمان روشــن 

ماشین. بودن 
    ایجاد حالت CUT OFF قبل از رســیدن دور موتور 

به رد الین.
    ثابــت مانــدن یا حرکت نکردن دور ســنج از یک دور 

مشخص. موتور 
نکتــه: در خودروهــای  کــه دارای سنســور میــل ســوپاپ 
روشــن  خــودرو  سنســور  ایــن  باســوختن   هســتند 
می شــود ولــی دور موتور از ۳/5 الــی 4/5 باالتر نمی رود

روش تعمير
    سنســور دور موتــور را خــارج کــرده ونــوک آن را 
از ذرات بــراده آهــن وکربــن و روغــن تمیــز کنیــد
    سنســوردور موتــور را بــا سنســور نــو جایگزیــن کنیــد

)VSS( شرح کار سنسور سرعت  
ایــن قطعــه بعــد از دریافــت ولتــاژ ۱2 ولــت از رلــه دوبــل 
و حرکــت خــودرو و گــردش پینیــون شــروع بــه فرکانــس 
هــای متناســب بــا ســرعت خــودرو مــی کنــد و )ECU( از 
ســرعت خــودرو اطــالع یافتــه و بــا اســتفاده از اطالعــات 
رســیده از ایــن سنســور وضعیــت پاشــش ســوخت 
خــودرو را در ســرعت مختلــف مشــخص مــی کنــد.

وظايف سنسور سرعت
    مشخص کردن سرعت وسیله نقلیه

    تثبیت کردن دور آرام موتور در هنگام حرکت خودرو
     بهینه کردن شتاب خودرو

     کاهش دادن نوسانات موتور

 ساختار داخلی سنسور سرعت 
ــا دنــده کیلومتــر  ایــن قطعــه شــامل یــک شــافت کــه ب
خروجــی  شــافت  گــردش  بــا  شــود  مــی  ترکیــب 
ایــن  کیلومتــر  دنــده  پینیــون  گــردش  گیربکــس 
ــر مغناطیســی  ــا اث ــه گــردش کــرده و ب شــافت شــروع ب
ــس  ــافت 8 پال ــردش ش ــر دور گ ــد )ه ــال کار میکن ه
مــی دهــد و شــروع ایــن پالــس هــا از ســرعت 2 
ــه  ــود ک ــی ش ــروع م ــاال ش ــه ب ــاعت ب ــر در س کیلومت

ــود. ــی ش ــال م ــه )ECU( ارس ــده ب ــاد ش ــس ایج فرکان

مدار الکتريکی سنسور سرعت
پایه ۱ تغذیه ۱2 ولت مثبت از رله دوبل

پایه 2 سیم منفی به بدنه
)ECU( پایه ۳ ارسال سیگنال به

    روش عيب يابی سنسور سرعت
توقــف  در  ســرعت  سنســور  خرابــی  صــورت  در 
ــر  ــگام س ــد و در هن ــی کن ــوش م ــودرو، خام ــی خ آن
باالیــی و دنــده معکــوس موتــور ریــپ مــی زنــد.
ــور را  ــوکت سنس ــرعت : س ــور س ــاژی سنس ــت ولت تس
ــای ۱ و 2  ــه ه ــه پای ــر را ب ــت مت ــر ول ــیده و دو س کش
زده بایــد ولتــاژ نشــان داده شــده ۱2 ولــت باشــد در غیــر 
ایــن صــورت مســیر بــرق تــا رلــه دوبــل را تســت کنیــد.
تســت اهمــی سنســور ســرعت : بــه وســیله اهــم 
متــر ســیم پایــه ۳ را از ســوکت تــا )ECU( چــک 
کنیــد کــه مقاومــت آن بایــد کمتــر از یــک اهــم 
اســت. خــراب  ایــن صــورت  غیــر  در  باشــد  بایــد 

  تست دنده کيلومتر
را  موتــور  و  کــرده  بــاز  خــود  جــای  از  را  سنســور 
چرخانــده  را  پینیــون  دســت  بــا  و  نمــوده  روشــن 
کــرد  تغییــری  کیلومتــر  عقربــه  اگــر  نتیجــه  در  و 
ــور  ــرد سنس ــری نک ــر تغیی ــت و اگ ــت اس ــور درس سنس
فیبــری  دنــده  بــود  درســت  اگــر  اســت.  معیــوب 
کنیــد. چــک  را  کرانویــل  دنــده  و  کیلومتــر  روی 
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بــه دســت آوردن اعتمــاد ديگــران بــرای بيشــتر مــا از اهميــت ويــژه ای برخــوردار اســت، چــرا که 
اثــرات قابــل توجهــی در زندگــی و روابــط اجتماعــی ما می تواند داشــته باشــد. در نظــر گرفتن اين 
توصيــه هــای کوچــک کــه از لحــاظ علمــی ثابــت شــده انــد به شــما کمــک خواهــد کــرد کــه در روابط 

روزمــره تــان اعتمــاد همــکاران، دوســتان و حتــی غريبــه هــا را بــه راحتی بــه دســت بياوريد.

چگونه اعتماد دیگران را به دست بیاوریم؟

از طريق عذرخواهی ابراز همدردی کنيد
ــچ  ــما هی ــه ش ــه ب ــزی ک ــرای چی ــردن ب ــی ک عذرخواه
ــت  ــارج اس ــال خ ــان کام ــته و از کنترلت ــی نداش ارتباط
ولــی  برســد،  بــه نظــر   ممکــن اســت غیرمنطقــی 
ــر  ــه نظ ــر ب ــاد ت ــل اعتم ــود قاب ــث ش ــد باع ــی توان م
برســید. محققــان دانشــگاه هــاروارد از مــرد جوانــی 
ــتگاه  ــک ایس ــی در ی ــای باران ــه در روزه ــتند ک خواس
بــزرگ قطــار بــه 65 فــرد غریبــه نزدیــک شــده و از آنهــا 
ــد.  ــرض دهن ــه او ق ــن همراهشــان را ب ــه تلف ــد ک بخواه
 در نصــف مــوارد او حرفــش را بــا ایــن عذرخواهــی 
ــاران متأســفم!«  بــی دلیــل شــروع کــرد: »واقعــا بابــت ب
ــرض  ــان را ق ــن همراهت ــم تلف ــی توان ــت: »م ــد گف و بع
بگیــرم«. تنهــا 9 درصــد از افرادی کــه از آنهــا عذرخواهی 

نشــده بــود تلفنشــان را بــه او قــرض دادنــد، در حالــی که 
47 درصــد از افــرادی کــه مــورد عذرخواهــی قــرار گرفتــه 
بودنــد ایــن کار را بــا کمــال میــل انجــام دادنــد. محققــان 
بــرای شــنونده  ناراحتــی  و  تأســف  ابــراز  معتقدنــد 
ــه  ــت ک ــما اس ــی ش ــدردی و نگران ــده هم ــان دهن نش
درنتیجــه باعــث افزایــش اعتمــاد او بــه شــما مــی شــود.

زبان بدن آنها را تقليد کنيد
ــک  ــل ی ــد مث ــی زنی ــرف م ــی ح ــا کس ــی ب ــا وقت  آی
ایــن  کنیــد؟  مــی  عــوض  رنــگ  پرســت   آفتــاب 
ــه توســط  ــه ای ک ــع شــود! مطالع ــد واق ــد مفی ــی توان م
مجلــه »آکادمــی پیشــرفت هــای مدیریتــی« انجــام 
شــده اســت نشــان داده کــه وقتــی از دانشــجویان رشــته 

ــی خواســته مــی شــد کــه در جلســات  مدیریــت بازرگان
مذاکــره تمرینــی خــود بــه طــور نامحسوســی زبــان بــدن 
ــد  ــد، در 67 درص ــس کنن ــود را منعک ــل خ ــرف مقاب ط
ــه توافــق مــی رســیدند. البتــه  ــا او در معاملــه ب مــوارد ب
ــن مــی شــد کــه دارد  ــرد مقابلشــان متوجــه ای ــد ف نبای
ــه  ــی ک ــش آموزان ــرد. دان ــی گی ــرار م ــد ق ــورد تقلی م
ــد  ــا در ۱2.5 درص ــد تنه ــی دادن ــام نم ــن کار را انج ای
ــت  ــن موفقی ــن ای ــیدند. محققی ــق رس ــه تواف ــوارد ب از م
ــد  ــی دهن ــبت م ــاد نس ــاد اعتم ــه ایج ــره را ب در مذاک
ــش  ــد نق ــی توان ــدن م ــان ب ــد زب ــد تقلی ــی گوین و م
موثــری در بــه نتیجــه رســیدن بحــث هــا داشــته باشــد.

از خجالت کشيدن نترسيد
کمــی قرمــز شــدن مــی توانــد اثــرات مثبتــی روی 
ــای  ــگاه ه ــی از دانش ــد. در یک ــته باش ــما داش ــط ش رواب
کالیفرنیــا تحقیقــی صــورت گرفتــه اســت کــه در آن بــه 
شــرکت کننــدگان یــک فیلــم ضبــط شــده از مــردی را 
ــد  ــی ش ــه م ــه او گفت ــه در آن ب ــد ک ــی دادن ــان م نش
ــاده ای را  ــوق الع ــره ف ــم نم ــیار مه ــی بس ــه در آزمون ک
گرفتــه اســت. در فیلمــی کــه بــه برخــی از ایــن شــرکت 
ــا شــرم  کننــدگان نشــان داده مــی شــد واکنــش مــرد ب
 و حیــا همــراه بــود و برخــی دیگــر او را در حالــی 
نشــان  غــرور  و  کبــر  خــود  از  کــه  دیدنــد   مــی 
ــن  ــه ای ــا ب ــاد آنه ــزان اعتم ــه می ــی ک ــی داد. زمان م
کــه  آنهایــی  گرفــت،  قــرار  ســنجش  مــورد  مــرد 

ــاد  ــد اعتم ــده بودن ــت او را دی ــا خجال ــراه ب ــش هم واکن
ــن  ــق نظــر محققی ــه او داشــتند. طب بیشــتری نســبت ب
داشــتن شــرم و حیــا نشــان دهنــده اهمیــت دادن 
فــرد بــه اطرافیــان اســت و باعــث مــی شــود آنهــا 
باشــند. داشــته  بیشــتری  تعامــل  او  بــا  بخواهنــد 

بوی خوب بدهيد
ــتن  ــه داش ــم ک ــی دانی ــی م ــه خوب ــن را ب ــا ای ــه م هم
بــوی خــوب بــرای دیگــران خوشــایند اســت، ولــی 
ــون  ــی همچ ــد و گیاهان ــم باش ــر مالی ــن عط ــی ای وقت
ــه آن باشــند اثرگــذاری  اســطوخودوس جــزء عناصــر پای
ــه  ــه ب ــه ای ک ــد. در مطالع ــد ش ــز خواه ــتر نی آن بیش
ــرد  ــت 90 ف ــده اس ــام ش ــد انج ــور هلن ــی در کش تازگ
ــد و  ــف تقســیم شــده ان ــه ســه گــروه مختل بزرگســال ب
ــن  ــد. ای ــه ان ــرار گرفت ــون ســنجش اعتمــاد ق ــورد آزم م
ــی  ــام م ــازی انج ــک ب ــکل ی ــه ش ــتاندارد ب ــون اس آزم
ــول داده مــی شــود  ــه فــرد مبلغــی پ شــود کــه در آن ب
و او بایــد تصمیــم بگیــرد کــه آن را پیــش خــودش نگــه 
ــول  ــن پ ــر او ای ــد. اگ ــر بده ــر دیگ ــک نف ــه ی ــا ب دارد ی
ــر خواهــد شــد،  ــه دیگــری بدهــد ســودش ســه براب را ب
ولــی تصمیــم بــا خــود او اســت کــه بــه طــرف مقابلــش 
اعتمــاد کنــد یــا نکنــد. یــک گــروه  از ایــن افــراد بــا هیچ 
بویــی، یــک گــروه بــا عطــر نعنــا و گروهــی دیگــر بــا بوی 
اســطوخودوس مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد. گروهــی که 
ــل  ــی داد تمای ــطوخودوس م ــوی اس ــان ب ــرف مقابلش ط

بیشــتری بــه انتقــال ســرمایه خــود بــه او نشــان دادنــد. 
محققــان مــی گوینــد کــه اعصــاب حــس بویــای متصــل 
بــه بخشــی از مغــز هســتند کــه تعییــن کننــده اعتمــاد 
مــا بــه دیگــران اســت. در حالــی کــه نعنــا اثــری محــرک 
دارد، اســطوخودوس بــه دلیــل خاصیــت آرامــش بخشــی 
کــه دارد باعــث ایجــاد حــس اعتمــاد در مــا مــی شــود.

دوستان مشترک پيدا کنيد
ــید،  ــت باش ــردی دوس ــر ف ــتان دیگ ــا دوس ــما ب ــر ش اگ
ــه شــما نشــان  ــه اعتمــاد ب او تمایــل بیشــتری نســبت ب
خواهــد داد. دلیــل ایــن مســئله ایــن اســت کــه دو نفــر 
ــد احســاس نزدیکــی  وقتــی کــه دوســت مشــترکی دارن
ــد. دانشــجویان دانشــگاه  ــم دارن ــه ه بیشــتری نســبت ب
ــه در  ــد ک ــه ای را طراحــی کردن ــا برنام ــش کلمبی بریتی
ــت  ــه لیس ــراد را ب ــی اف ــورت تصادف ــه ص ــبوک ب فیس
ــداد  ــه تع ــدر ک ــر چق ــرد، ه ــی ک ــه م دوستانشــان اضاف
دوســتان مشــترک آنهــا بیشــتر بــود افــراد تمایــل 
پیــدا  پذیرفتــن درخواســت دوســتی  بــه   بیشــتری 
مــی کردنــد. حــدود 80 درصــد افــراد زمانــی کــه 
بیــش از ۱۱ دوســت مشــترک داشــتند درخواســت 
فــرد  شــناخت  عــدم  وجــود  بــا  را  دوســتی 
درخواســت کننــده مــی پذیرفتنــد، در حالــی کــه 
تنهــا 20 درصــد از کســانی کــه دوســت مشــترکی 
پذیرفتنــد مــی  را  درخواســت  ایــن  نداشــتند 
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تبریك تولد
خانم ها و آقايان

ليست عامليت هاي مجاز
خدمات پس از فروش شرکت اطلس خودرو از تاريخ 1395/03/01

همکار گرامي جناب آقاي امير جمشيدي

با نهایت تاثر و تاسف  در گذشت پدر بزرگ گرامیتان را تسلیت عرض نموده و از ایزد منان برای آن مرحوم، 
مغفرت و برای بازماندگان صبر مسئلت داریم.
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